
Zápis ze schůze Správní rady SC Kolín č.3/2011
Správní rada SC Kolín (dále SR SC) se sešla v tomto složení:

Přítomni: ing.Franc O.,Kadlec J.,Rác V. ,Mgr.Herčík B.,Hušek M.
Dozorčí rada : Martínek P.,ing.Mráz P.,ing.Tvrdík L.
Manažer a trenér A-mužstva : Bednář S.
Kapitán A-mužstva : Malý J.
Organizační komise: Nedbal V.
Host: ing.Bydžovský B.

Schválení programu schůze.

1. Jednání se zástupci A-mužstva
-otázky kapitána A-mužstva na SR SC
-kontrola bodů k A-mužstva z minula(Bednář, Franc)

2. Představení p.ing. Bohumila Bydžovského
3. Kontrola závěrů schůze 2/2011

a/ Stanovy klubu(Herčík) 
b/závazky vůči dalším dodavatelům A-mužstva
c/ Rozpočet sezóny klubu 2011-2012
d/ Web SC Kolín(Hušek M.,ing.Franc ,Nedbal)
e/Stav PC sekretariát.(Nedbal)
f/ Propagační materiál klubu(Hušek)
g/ Sekretář klubu
h/ Smlouvy s trenéry mládeže(Franc)

4. Závěr ,schválení oficiální zprávy

Usnesení: SR SC jednomyslně schválila program dnešní schůze.

1.Jednání se zástupci A-mužstva

SR SC pozvala na své jednání na jeho vlastní žádost Josefa Malého, současného kapitána A-
mužstva, který přednesl otázky na SR SC:

Usnesení SR SC k jednání se zástupci A-mužstva : 

SR SC velice kladně hodnotí přístup kapitána A-mužstva J.Malého k jednání se SR SC. Zároveň se 
zavazuje k tomu, že dialog mezi SR SC a hráči na této úrovni může kdykoli pokračovat a SR SC mu 
nebude nikdy bránit.
SR SC seznámila zástupce hráčů s finančními možnostmi klubu pro tvorbu nových smluv s hráči A-
mužstva.
Zápis z tohoto bodu jednání bude předám zástupci A-mužstva.
T:v následujícím týdnu Z:Nedbal



2.Představení pana ing.Bohumila Bydžovského
V.Nedbal představil hosta dnešního jednání ing.B.Bydžovského s tím, že ho spolu s O.Francem 
oslovili ke spolupráci ve SR SC.
Pan Bydžovský nabídku spolupráce přijal.

3.Kontrola závěrů z minulé 2/2011 schůze SR SC

a/Stanovy klubu.
B.Herčík přiblížil SR SC práce na nových Stanovách.Vysvětlil filozofii tvorby nových stanov a 
zahájil diskusi , která proběhla v konstruktivním duchu.

Usnesení: B.Herčík na příštím jednání předloží upravenou podobu Stanov dle připomínek
T:příští jednání Z:Herčík

b/další závazky A-mužstva vůči dodavatelům

L.Tvrdík seznámil SR SC s dalšími závazky A-mužstva vůči dodavatelům, ze kterých jsou největší 
u :

Výstroj a výzbroj
Doprava
Práva na hostování hráče Draka

c/Rozpočet klubu na sezónu 2011-2012

L.Tvrdík a V.Nedbal připravili tabulku s rozpočtovou skladbou pro sezónu 2011.

Příjmy:

L.Tvrdík předal SR SC přehled předpokládaných příjmů , které má v současnosti potvrzené

Usnesení: L.Tvrdík připraví do připravené tabulky rozpočtu hodnoty příjmů ,které předal SR SC.
O.Franc připraví přehled příjmů A-mužstva z podepsaných smluv se sponzory.
T:příští jednání Z:Tvrdík, Kadlec,Franc

Výdaje:

Usnesení: L.Tvrdík připraví přehled nákladových položek klubu nezbytných pro provoz klubu, dle 
tabulky předané J.Kadlecem doplní do nákladových položek položku dopravy všech kategorii.
O.Franc připraví nákladové položky rozpočtu A-mužstva k dalšímu projednání.

Závěrem prvního jednání o rozpočtu SR SC konstatuje, že snižování nákladové strany rozpočtu je 
pro klub nezbytně nutným řešením stabilizace finančních prostředků klubu.

d/Podoba webu mládeže klubu.

V.Nedbal informoval o jednání s O.Francem a M.Huškem o podobě webu mládeže. Jeho podoba a 
funkce budou spuštěny na začátku srpna 2011.O.Franc zajistí během července naprogramování 
stránek. Poté dojde k seznámení mládežnické základny s funkcemi a správou.

Usnesení: SR SC vzala na vědomí zprávu V.Nedbala a považuje tuto věc za vyřízenou
T:1.8.2011 Z:Franc,Nedbal,Hušek



e/Stav PC sekretariát.

V.Nedbal informoval SR SC o stavu prací na počítačích sekretariátu s tím, že byly uvedeny do 
stavu, ve kterém lze s nimi bez problémů sdíleně pracovat a tisknout. Na obou je také umožněno 
připojení k internetu.V.Nedbal dále vyslovil ochotu ke správě těchto počítáčů bez finančních 
nároků.
Usnesení: SR SC vzala zprávu V.Nedbala na vědomí a považuje věc za uzavřenou.

f/ Propagační materiál klubu
M.Hušek přinesl na jednání několik kopii pracovní verze „Propagačního materiálu oddílu“.

Usnesení:Členové SR SC budou připomínkovat materiál na následující schůzi SR SC
T:příští jednání

g/ Sekretář klubu

Usnesení: SR SC rozhodla o vypsání výběrového řízení na místo sekretáře za finančních podmínek 
určených na schůzi 2/2011 SR SC. Inzerce bude provedena na oficiálních webových stránkách, 
osloven bude Kolínský press, Úřad Práce Kolín a Kolínský deník.
T:příští schůze Z:Franc,Hušek

h/Smlouvy s trenéry mládeže

Usneseni: Vzhledem k nekompletní údajům k vytvoření smluv s trenéry mládeže, odkládá SR SC 
toto jednání na příští schůzi SR SC , kde již budou známy veškeré podmínky vzniku těchto smluv.
T:příští jednání Z:Franc

Termín další schůze 27.6.2011 v 19:30

Zapsal: V Nedbal
20.6.2011


