
Zápis ze schůze Správní rady SC Kolín č.4/2011
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 : ing. Mráz P
Organizační komise: Nedbal V.
Host: ing. Bydžovský B.,Tasch M.(komise rozhodčích Kolín)
Omluveni : ing. Tvrdík L., Martínek P.

Schválení programu schůze.

1. Prezence
2. Host M.Tasch z Komise rozhodčích Kolín
3. Kontrola ze schůze 3/2011

a/Kustod A-mužstva(Herčík)
b/Požadavky hráčů  A-mužstva
c/Stanovy a termín mimořádné Valné hromady
d/Organizační schéma řízení oddílu
e/Rozpočet oddílu 2011-2012
g/Propagační materiál klubu
h/Sekretář klubu
i/Smlouvy trenérů mládeže

4. Komise mládeže
5. Podpisové vzory na ČSLH
6. Odkup hráčů ročníku 1998-2001 z Nymburka
7. Příspěvky klubu z řad členské základny
8. Média
9. Smlouva s SMSK – tvorba dodatků
10. Poděbrady a Žabonosy – spolupráce
11. Představení projektu „minisponzorů“ a iniciativy SR směrem k základně
12. Diskuse obecná
13. Závěr

SR SC schválila jednomyslně program schůze.

2.Host M.Tasch zástupce Komise rozhodčích v Kolíně
SR SC prostřednictvím J.Kadlece přivítala M.Tasche a vysvětlila účel pozvání zástupce kolínských 
rozhodčích na dnešní schůzi. J.Kadlec konstatoval jednoznačný směr k snížení nákladu na rozhodčí 
a pořadatelskou činnost a vysvětlil zástupci , že existence hokejového klubu v Kolíně je přímo 
spojená s existencí a působením rozhodčích z Kolína.
M.Tasch informoval o možnostech snížení nákladů a konstatoval, že on za svou osobu se bude 
snažit vyjít SR SC vstříc.
Došlo na diskusi o obsazování rozhodčích na mistrovských utkáních žákovských kategorií.Při 
diskusi byla diskutována hlavně záležitost obsazení kabiny trestoměřičů pro jednotlivé kategorie.



M.Tasch informoval o tom, že požadavek na Žákovskou ligu pro komisi rozhodčích je obsazení 
minimálně 3 lidí s komise rozhodčích s tím, že pokud by si mužstvo zajistilo například účast 
jednoho člověka na otevírání trestné lavice, byla by tato eventualita na zkoušku uvedena do 
provozu. Dále informoval o možnostech pro kategorii mladšího dorostu, která by mohla být 
obdobná ,jako pro žákovské kategorie, tedy jeden člověk například z domácích rodičů + 3 z komise 
rozhodčích.

V kategorii staršího dorostu ,juniorů a A-mužstva nelze provést tuto úpravu a musí být dodrženy 
regule Svazu tedy 4 zástupci komise rozhodčích v kabině trestoměřičů.
Dále bylo konstatováno, že kolínským rozhodčím nelze platit cestovné, což M.Tasch reflektoval 
tím, že ovlivní obsazovaní zápasů kolínskými rozhodčími v Kolíně.

Dále M.Tash nabídl, že se pokusí zasáhnout dle možností na krajském svazu do obsazování 
rozhodčích v Kolíně tak, aby se co nejvíce snížily náklady na úhradu cestovného rozhodčím z 
jiných měst,řídícím zápasy v Kolíně.

M.Tasch informoval o základním kurze rozhodčích s nejnižší třídou kvalifikace , kteří by mohli řídit 
zápasy minihokeje těch nejnižších kategorií a informoval o termínu kurzu ,který se koná 27.-
28.8.2011 v Nymburce.

Usnesení: SR SC zahájila komunikaci s Komisí rozhodčích v Kolíně a konstatuje ,že v komunikaci 
bude pokračovat směrem ke konstruktivnímu řešení nastolených problémů. Vzala na vědomí 
veškeré informace ,poskytnuté zástupcem komise rozhodčích.
Oficiálně osloví komisi rozhodčích v Kolíně s vysvětlením účelu dnešního jednání. V.Rác zajistí 
oficiální požadavek klubu na Svazu týkající se obsazování rozhodčími. M.Tasch poskytl e-mailovou 
adresu, na kterou bude oficiální oslovení komise rozhodčích odesláno. M.Hušek osloví zástupce 
nejnižšíkkategorii s nabídkou kurzu pro rozhodčí o které informoval M.Tasch
T: ihned Z:Nedbal V.,Rác V.,M.Hušek

3.Kontrola schůze 3/2011

a/Kustod A-mužstva(Herčík)
B.Herčík informoval SR SC o rozhovorech s p.P.Ježkem ,kterého oslovil s nabídkou na práci 
kustoda u A-mužstva. Sdělil, že p.Ježek se mu měl vyjádřit před dnešní schůzí SR ,což neudělal, 
takže jeho odpověď považuje za zápornou.

O.Franc vystoupil s návrhem, s jakým ho oslovil kapitán A-mužstva J.Malý, že by si kontrolu 
fasování výstroje,výzbroje a holí prováděli hráči prostřednictvím jasně jmenovaného hráče sami a 
prováděli i příslušnou evidenci pro SR SC.

Usnesení: SR SC navrhla rozdělit funkci rekvizitáře a kustoda A-mužstva na dvě funkce , 
přinejmenším do doby, než nalezne obsazení kustoda A-mužstva. Navrhla a jednomyslně schválila 
částku 1000,-Kč/měsíčně s tím, že bude jmenován hráč, který funkci rekvizitáře bude v A-mužstvu 
zastávat.

Dále uložila O.Francovi oslovit několik vytipovaných lidí s nabídkou práce kustoda A-mužstva za 
odměnu 2000,-/měsíčně , kterou SR SC jednomyslně schválila.

b/Požadavky hráčů  A-mužstva

Rehabilitace – O.Franc informoval ,že se nestihl sejít s člověkem, kterého měl vytipovaného na tuto 
činnost, takže SR SC věc odložila na nejbližší jednání.



Praní dresů – V.Nedbal informoval o schůzce se zástupci firmy Aleko s.r.o. Ve Veltrubské ulici v 
Kolíně a předložil SR SC nabídku praní dresů, která je součástí přílohy k této zprávě. V následné 
diskusi vystoupil B.Bydžovský s tím, že osloví ještě jednu firmu ,sídlící v Plynárenské ulici v 
Kolíně. 
Usnesení:SR SC se usnesla, že si nechá tedy ještě vypracovat nabídku firmy ,kterou osloví 
B.Bydžovský a pak se jednoznačně rozhodne jak o firmě zajišťující praní výstroje , tak o intervalu 
opakování praní během sezóny.

Inventura výstroje – M.Hušek informoval SR SC o stavu Inventury výstroje a výzbroje , kterou 
dostal na minulé schůzi společně s manažerem A-mužstva  S.Bednářem na starost. Ukázal „Kartu 
výstroje a výzbroje“, ve které mají jednotliví hráči zapsánu aktuálně fasovanou výstroj a křížkem 
označenou výzbroj v havarijním stavu.
Dále dal k disposici SR SC tabulku fasované výzbroje jednotlivých hráčů A-mužstva za poslední 
dva roky pro přehled výstroje. V této chvíli má „Kartu výstroje a výzbroje vyplněno 8 hráčů“.
Usnesení: SR SC konstatovala nezbytnost existence „Kart výstroje a výzbroje“ a konstatovala, že 
nárok na posouzení nákupu nové výzbroje budou mít pouze hráči ,u kterých byla touto formou 
provedena inventura. Z dokončené inventury vznikne požadavek nákupu výstroje a výzbroje 
hráčům A-mužstva, který bude oceněn a  výslednou částku dostane ke schválení a posouzení SR 
SC.
T:probíhá Z: M.Hušek

c/Nové Stanovy a termín mimořádné Valné hromady
B.Herčík předvedl poslední pracovní verzi nových Stanov klubu. Jeho návrh se mimo několika 
technických připomínek neshledal s většími námitkami a připomínkami členů SR SC.
Usnesení : SR SC nemá zásadních připomínek k návrhu nových Stanov klubu.Tyto nebude dále 
připomínkovat a navrhne je na schválení mimořádné Valné hromadě klubu.

Termín mimořádné Valné hromady
Usneseni : Termín mimořádné Valné hromady byl určen SR SC na středu 24.srpna 2011 od 19:00 
v Obecním domě v Kolíně Legerově ulici. Přesné informace ke konání mimořádné Valné hromady 
včetně oficiální zprávy a pozvánky pro členy bude následovat v řádném termínu daném stávajícími 
Stanovami klubu.
T: v řádném termínu daném Stanovami Z: Herčík B. ,Nedbal V.,

d/Organizační schéma řízení oddílu
V.Nedbal seznámil přítomné s návrhem organizačního schéma řízení oddílu. 
Usnesení:SR SC konstatovala ,že ihned po konání mimořádné VH bude zveřejněno všem členům 
organizační schéma řízení klubu. Nástin schématu je přílohou dnešní schůze SR SC.

e/Rozpočet oddílu 2011-2012
Usnesení : SR SC konstatovala ,že vzhledem k časové náročnosti daného tématu odložijednání o 
rozpočtu na následující schůzi SR SC . Jediným tématem této schůze bude návrh rozpočtu 
klubu na sezónu 2011-2012.Bude na ni pozván ekonom oddílu ing. Tvrdík pro konzultaci nad 
tématem. O.Franc zajistí komunikaci s manažerem A-mužstva o podkladech k příjmům A-
mužstva.

T: příští schůze Z:Kadlec J.,Franc O.

d/Propagační materiál klubu
M.Hušek informoval o stavu Propagační brožurky klubu s tím, že brožurka bude oficiálně 
připravena k termínu mimořádné Valné hromady klubu. 
Usnesení: SR SC vzala zprávu M.Huška na vědomí.



f/Sekretář klubu.
V.Nedbal navrhl text inzerátu ,který bude zveřejněn na webu klubu a v novinách.
Usnesení:SR SC ukládá vložit inzerát na web O.Francovi a do Kolínského Presu M.Huškovi.
T:ihned Z : Franc O.,Hušek

g/Smlouvy trenérů mládeže
O.Franc předal smlouvy k závěrečnému připomínkování s tím, že smluvená odměna obou trenérů 
mládeže musí reflektovat rozpočet klubu a aktuální stav financí klubu.

V následné diskusi vystoupil nejprve J.Kadlec s tím, že nesouhlasí se snížením částky na 
smlouvě.Za tuto částku byl přijat do práce v klubu s tím, že bude po ukončení činnosti ,jako hráč v 
Hradci Králové pokračovat v činnosti v klubu SC Kolín.

Na dotaz V.Nedbala , zda li je jeho působení v Kolíně smluvně ošetřeno, odpověděl J.Kadlec , že 
není.

Následně vystoupil v diskusi V.Rác, který zdůraznil, že šrty v rozpočtu mládeže nezajistí fungování 
A-týmu , ale peníze lze sehnat například tím, že se osloví větší okruh případných sponzorů a 
případně město, které by mělo být vyzváno k větší podpoře hokeje(pomoc města se sháněním 
sponzorů), jak tomu například udělali ve fotbale v Mladé Boleslavi.

V diskusi dále vystoupil O.Franc s tím, že je nutno konstatovat, že Kolín není Mladá Boleslav a i 
rozpočty a dluhy obou měst jsou nesrovnatelně různé.

Dále diskutoval B.Herčík s tím, že auditorka města informovala zastupitele o tom, že město je v 
hlubokých dluzích , proto je v současnosti téměř nemožné požadovat zvýšení dotací na mládežnický 
hokej.

Dále vystoupil V.Nedbal s tím, že rozpočet klubu si v žádném případně nemůže dovolit další nárůst 
schodku, neboť by to byla již neúnosná hranice. A to musí respektovat veškeré položky rozpočtu, 
tak jak byl nastíněn na minulé schůzi.

Diskusi zakončil B.Herčík úvahou o větší prezentaci klubu široké veřejnosti a co největším získání 
důvěry členské základny  a vstřícným  jednáním právě tímto směrem, což by ve finální podobě 
mělo i podobu větší finanční podpory z různých zdrojů...

Usnesení: SR SC vezme na vědomí následné připomínkování obou smluv trenérů mládeže a vyjde 
při stanovení odměn za tyto smlouvy z jasné hranice dané rozpočtem, která bude mezi trenéry 
rozdělena v poměru činností ve smlouvách uvedených.
T:příští schůze Z:Franc O.

4.Komise mládeže
Usnesení: SR SC navrhuje odložit téma komise mládeže na pozdější termín. Na schůzi bude pozván 
zástupce Komise mládeže a bude jasně definován způsob komunikace s Komisí mládeže pro 
následující sezónu.
T: bude určen Z:SR SC

5.Podpisové vzory
Usnesení: SR SC konstatuje nutnost aktualizace podpisových vzorů na ČSLH. Pověřuje J.Kadlece 
jejich aktualizací.
T:ihned Z:Kadlec J.



6.Odkup hráčů ročníku 1998-2001 z Nymburka
J.Kadlec informoval o dohodě se zástupci Nymburka ,kteří nabídli Kolínu odkup a doplnění našich 
kategorii ročníky 1998-2001. Nymburk při této dohodě požadoval finanční vyrovnání, které mělo za 
všechny hráče podobu 8500,-Kč, které J.Kadlec zaplatil ze svých prostředků.
Usnesení: SR SC vyrovná dlužnou částku J.Kadlecovi. O formě vyrovnání se s J.Kadlecem SR SC 
dohodne .

7.Příspěvky členů klubu.
Usnesení :Návrh a definici příspěvků klubu společně s pravidly jejich úhrady vypracuje SR SC na 
následné schůzi týkající se rozpočtu klubu.

8.Media
M.Hušek informoval o jednání se zástupcem Kolínského presu  o zájmu tohoto týdeníku pravidelně 
formou sloupku informovat o dění v kolínském hokeji.

Usnesení:SR SC  připraví každý týden zprávu o dění v kolínském hokeji a odešle ji redaktoru 
Kolínskému presu pro zveřejnění.
T:ihned Z:Nedbal V.,SR SC

9.Smlouva s SMSK a tvorba dodatků ke smlouvě.
O.Franc v minulém týdnu obeslal členy SR SC podepsanou smlouvou s  SMSK. Smlouva je 
součástí přílohy této zprávy. Dále informoval o ochotě společnosti respektovat dodatky, které SR 
SC připraví k této smlouvě. Týkat se budou především běžeckého „Tunelu“ nad hrací plochou, 
úklidu  veřejných prostor , WC ,sprch na stadionu a tělocvičny ,využívané klubem.

Usnesení:SR SC připraví v nejkratší době soupis dodatků ke smlouvě s SMSK.

T:ihned Z: Nedbal V.

10.Spolupráce s HC Poděbrady a HC Žabonosy
V.Rác informoval SR SC o připravené první schůzce se zástupci poděbradského hokeje. Sdělil ,že 
při schůzce bude nutná účast zástupce kolínského A-mužstva , kterého k tomu vyzval. M.Hušek 
informoval o spolupráci se žabonosským klubem a případných návrzích o využití ledové plochy k 
případným společným tréninkům s Juniorkou Kolína.

Usnesení: SR SC konstatovala , že spolupráce s HC Žabonosy bude pokračovat na té bázi, na které 
minulou sezónu skončila. Případné návrhy HC Žabonosy jsou věcí dalších jednání s SR SC. 
Pověřila V.Ráce a S.Bednáře ,jako zástupce na jednání , které se uskuteční s HC Poděbrady 
30.6.2011 a bude požadovat od obou vyjádření a zprávu z jednání.
T:hned Z:Rác V.,Bednář S.

11.Představení projektu minisponzorů a projektu finančních aktivit SR SC směrem k 
základně.

a/projekt minisponzorů
O.Franc představil svůj projekt oslovení drobných podnikatelů na Kolínsku pomocí „VIP balíčků“
Usnesení : SR SC rozběhne reklamní akci na tento projekt na webu SC Kolín, případně ve 
„Sloupku“ Kolínského presu
T: 1.8. Z:Franc O.



b/projekt aktivit směrem k mládežnické základně SC Kolín
O.Franc informoval SR SC o firmách, které by měly zájem spolupracovat s naším klubem. Klub by 
při spolupráci členské základny byl v těchto aktivitách zainteresován finančně především 
jednotlivými členy mládežnické základny a ti by ,dle projektu O.France byli pak zvýhodněni 
například při placení příspěvkům klubu,
Usnesení: Vzhledem ještě neschválenému rozpočtu klubu a dalších velmi důležitých věcí  na 
sezónu 2011-2012 odkládá SR SC realizaci tohoto projektu až po dořešení otázek rozpočtu a 
příspěvků.

12.Diskuse obecná
Vzhledem k tomu, že částečné diskuse proběhly u jednotlivých bodů se nikdo do této diskuse 
nepřihlásil.

13.Závěr 
Usnesení: SR SC schválila zprávu ze schůze SR SC včetně zprávy pro media.

Termín další schůze 11.7.2011 v 17:00 - jediným bodem bude návrh rozpočtu klubu pro 
sezónu 2011-2012.

Zapsal: V Nedbal
27.6.2011


