
Zpráva ze schůze Správní rady SC Kolín č.2/2011
Správní rada SC Kolín se zabývala na své schůzi těmito body :

1. Kontrola účasti členů
2. Kontrola závěrů schůze 1/2011

a/ Osnova nových stanov klubu – Mgr.Herčík
b/ Krátká diskuse o stavu webu SC Kolín- Hušek M.,ing.Franc ,Nedbal V.
c/ Propagace klubu – Hušek M.
d/ Jednání s městem a SMSK a.s. - Hušek M.
e/ Zpráva o vybavení sekretariátu – Kadlec J.,Rác V.
f/ Popis pracovní činnosti sekretáře s následnou diskusí- Kadlec J.,Rác V.
g/ Stav prací na aktualizaci smluv s trenéry mládeže- ing. Franc O.

3. Zpráva o stavu financí klubu – ing.Tvrdík L.
4. Zpráva o stavu A-mužstva – Bednář S.
5. Aktivity směrem k základně SC Kolín – ing.Franc O.
6. Diskuse
7. Závěr

2.Kontrola závěrů schůze 1/2011

a/Osnova nových stanov klubu – Mgr.Herčík
Mgr.Herčík seznámil  SR SC s nástinem nových stanov klubu, na kterých SR SC pracuje.

Usnesení: 
Mgr.Herčík rozešle e-mailem nástin těchto nových Stanov. Členové SR SC materiál prostudují a 
nejdéle do příští schůze se vyjádří se svými připomínkami tak , aby již na příští schůzi SR SC 
vznikl návrh na nové Stanovy klubu. Který by pak byl předložen Valné hromadě klubu. - Pověřen 
Mgr.Herčík B. Termín:příští jednání

b/ Krátká diskuse o stavu webu SC Kolín- Hušek M.,ing.Franc ,Nedbal V.

Usnesení:
Webové stránky na internetu na adrese www.sc-kolin.cz prohlašuje SR SC  oficiálními stránkami 
klubu SC Kolín. Pracemi na konzultacích o úpravách webových stránek pověřeni ing. Franc 
O.,Hušek M. a Nedbal V..Připomínky a návrhy proto mohou členové klubu směřovat přímo na tyto 
osoby. Podoba mládežnických stránek bude konzultována mezi výše uvedenými osobami – 
Pověřen: Nedbal V. Termín: v nejbližších týdnech

c/ Propagace klubu – Hušek M.
Hušek M. seznámil přítomné s připravovanými propagačními materiály týkající se našeho oddílu. 
Navrhl formu „brožurky“,která bude popisovat veškeré činnosti klubu ve všech věkových 
kategoriích. Mgr. Herčík B. navrhl zapracovat do brožurky anketu týkající se budoucího využití IN-
Line povrchu na ZS Kolín pro veřejnost, kteroužto akci SR SC připravuje.

Usnesení:

http://www.sc-kolin.cz/


Hušek M. obešle návrhem propagační brožurky členy SR SC pomocí e-mailu  a ti se mu vyjádří k 
podobě brožurky, případně vysloví své připomínky tak, aby konečná podoba byla připravena na 
příští schůzi SR SC. Pověřen: Hušek M.

d/ Jednání s městem a SMSK a.s. - Hušek M.
Hušek M. Seznámil s počátečním jednáním s představiteli města a SMSK a.s.. Jednání jsou na 
počátku a budou probíhat.

Usnesení:
Hušek M. Bude průběžně informovat SR SC o probíhajícím jednání a taktéž o závěrech s tím, že by 
smlouva s městem a SMSK,týkající se záležitostí ze schůze. Ing. Franc O. seznámí Huška M. S již 
předtím připravovanou smlouvou s SMSK a.s. . Termín uzavření smlouvy 31.07.2011. - Pověřeni: 
Hušek M., ing.Franc O.

e/ Zpráva o vybavení sekretariátu – Kadlec J.,Rác V.

Kadlec J. s Rácem V. předložili SR SC stav kanceláře sekretariátu.

Usnesení:
ing. Francem O. Bude poskytnut zdarma  počítač a pak zařízení pro připojení obou PC k internetu a 
do sítě s minimálními náklady. Pověřeni: ing. Franc O., Nedbal V. Termín: do příští schůze SR 
SC.

f/ Popis pracovní činnosti sekretáře s následnou diskusí- Kadlec J.,Rác V.

SR SC vzala na vědomí popis pracovních činností sekretáře SC Kolín které vypracovali Kadlec J. a 
Rác V. Ve spolupráci se Smetákem J.

Usnesení:
SR SC vzala na vědomí konstatování obou trenérů mládeže, že v rámci plnění svých pracovních 
povinností nejsou schopni zastávat funkci sekretáře. Z tohoto důvodu vznikl pro SR SC požadavek 
vytvoření místa sekretáře oddílu. SR SC konstatovala zároveň že místo sekretáře oddílu je nezbytně 
nutné pro správný chod klubu. Z toho důvodu rozhodla,. že v se nejbližší době  pokusí nabídnout 
vytipovaným osobám místo sekretáře za podmínek vycházejících z popisu pracovních činností 
sekretáře, popsaných panem Smetákem J.. Dále že nabídne potencionálnímu zájemci na tuto funkci 
měsíční plat 5000,-Kč  + 500,-Kč (mobilní telefon) na úvazek 4 hodiny denně po dobu 8.měsíců v 
roce(budou jmenovány ve smlouvě)  a v přesně daném časovém rozvrhu. Dále seznámí případného 
zájemce s veškerými povinnostmi týkajících se této funkce. S případným zájemcem bude 
podepsána řádná pracovní smlouva. Pověřeni : členové SR SC, Termín :příští schůze SR SC

g/ Stav prací na aktualizaci smluv s trenéry mládeže- ing. Franc O.

Usnesení:
Nové smlouvy s trenéry mládeže budou vypracovány dle přesných popisů pracovní činnosti obou 
trenérů. Popisy pracovních činností dopracují Rác V. a Kadlec J. s ing. Francem O. Během období 
mezi schůzemi SR SC tak, aby na příští schůzi byly obě připraveny ke schválení SR SC. Pověřeni : 
ing.Franc O., Kadlec J., Rác V. Termín :příští schůze SR.SC

3. Zpráva o stavu financí klubu – ing.Tvrdík L.

Usnesení:
SR SC konstatovala, že je nezbytně nutné opětovné pozvání ing. Tvrdíka L. na následující schůzi 



SR SC , na které budou aktualizovány údaje o pohledávkách a závazcích SC Kolín ke dni 
následující schůze. Dále budou projednány ekonomické záležitosti oddílu v následujícím období. 
Pověřen : Kadlec J. Termín: příští schůze SR SC.

4.Zpráva o stavu A-mužstva

Usnesení:

a/ SR SC vzala na vědomí zprávu manažera a trenéra A-mužstva Bednáře S. o stavu kádru a letní 
přípravě A-mužstva.

c/ SR SC vzala na vědomí zprávu o závazcích hráčům A-mužstva ke dni 6.6.2011 a očekává od 
manažera A-mužstva návrh řešení vzniklé situace. Pověřen : Bednář S., Termín:příští schůze SR SC

c/ SR SC vzala na vědomí zprávu o celkových závazcích A-mužstva ke dni 6.6.2011 a očekává od 
manažera A-mužstva návrh řešení dané situace. Pověřen: Bednář S.,Termín: příští schůze SR SC

d/ SR SC vzala na vědomí jména sponzorů předložených manažerem A-mužstva na jeho seznamu.

e/ SR SC vzala na vědomí požadavek vytvoření funkce správce výstroje a výzbroje A-mužstva. 
Vytipovala i člověka , kterého v nejbližší době osloví. Pověřila ing. France O. s  Bednáře S. k 
vytvoření popisu činnosti této funkce a návrhu jeho odměňování, které by pak SR SC měla schválit.
Dále SR SC konstatovala, že než dojde k dalšímu navýšení nákladů, musí dojít nejprve k 
INVENTUŘE veškeré výstroje , které současně užívá A-mužstvo. Pak by mělo dojít k výměně 
poškozené výstroje systémem „kus za kus“

f/ SR SC jednoznačně konstatuje, že je prioritou klubu je udržení existence A-mužstva.

g/ SR SC konstatovala ,že je stávající trend narůstání závazku A-mužstva NEUDRŽITELNÝ.

h/ SR SC pověřila ing.France O.  a Bednáře S. k vypracování rozpočtu A-mužstva na následující 
období,který na straně výdajů bude obsahovat stávající závazky A-mužstva. Pověřeni ing.Franc O. 
Bednář S. , Termín :příští schůze SR SC

i/ členové SR SC si uvědomují složitou ekonomickou situaci A-mužstva a budou dle svých 
možností nápomocni s řešením této situace.

e/ SR SC konstatovala že ekonomické řízení oddílu musí jednoznačně spadat  pod správu SR SC. 
Tento požadavek bude na příští schůzi projednán s účetním oddílu a dostane konkrétní podobu.

5.Aktivity směrem k základně SC Kolín – ing.Franc O.

Ing. Franc O. informoval o tom, že připraví projekt aktivit SR SC a vnějších subjektů směrem k 
členům klubu.
Usnesení:
SR SC vzala tuto počáteční zprávu na vědomí a vyzvala France O. k vytvoření projektu aktivit. 
Pověřen: ing.Franc O.,Termín :neuveden.

Termín další schůze 20.6.2011 v 19:30

Zapsal: V Nedbal
6.6.2011


