Zápis ze schůze Správní rady SC Kolín č.5/2011
Správní rada SC Kolín (dále SR SC) se sešla v tomto složení:
Přítomni: Kadlec J.,Rác V. ,Mgr. Herčík B.,Hušek M.
Dozorčí rada : ing. Mráz P,ing. Tvrdík L.
Organizační komise: Nedbal V.
Host: ing. Bydžovský B.
Omluveni :ing. Franc O., Martínek P.
Schválení programu schůze.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Prezence
Zpráva o soudním sporu s hráči ze Slovenska(L.Tvrdík)
Zpráva o jednání s HC Poděbrady(V.Rác)
Shrnutí požadavků klubu na přílohu smlouvy s SMSK. (V.Nedbal)
Smlouvy s trenéry mládeže(O.Franc)
Sekretář klubu(J.Kadlec)
Kustod A-mužstva.Broušení bruslí(V.Nedbal)
Rozpočet klubu na sezónu 2011-2012
Závěr

SR SC schválila jednomyslně program schůze.
2.Zpráva o soudním sporu s hráči ze Slovenska
Ing. Tvrdík informoval vedení SR SC o současném stavu projednávání sporu s hráči ze Slovenska
Ivičičem a Komárkem. Dle konzultací s právníkem, který zastupuje klub navrhuje mimosoudní
vyrovnání.
Usnesení:
SR SC vzala na vědomí zprávu L. Tvrdíka a rozhodla, že navrhne mimosoudní vyrovnání s výše
jmenovanými hráči tak, že se jim uhradí tři měsíce působení v barvách klubu za částky běžné v
našem klubu.
Pověřuje v tomto smyslu k jednání s právní zástupcem klub v této věci L.Tvrdíka.
T: ihned Z: L.Tvrdík
3.Zpráva o jednání s HC Poděbrady
V.Rác informoval o jednání se zástupci HC Poděbrady z jehož závěru vyplynulo :
a/ bylo projednáno prodloužení hostování našich hráčů, působících v jejich klubu v minulé sezóně i
pro sezónu následující. Jedná se o hráče St.Skokana,bratři Drahoňovské,Březinu,Šebestu a Hoyera.
Lístky doporučeny dle trenéra A-mužstva SC Kolín Bednáře
b/ zástupci Poděbrad vyjádřili zájem o využití našich hráčů do 22 let na střídavé starty. Zde jsme
konstatovali , že máme stejný zájem.Do konce srpna budou určeni hráči z Juniorky a A mužstva ,
kterých by se tato věc týkala a poskytneme potřebné náležitosti pro registraci na ČSLH

c/byla zmíněna potřebnost přechodu přechodu talentovanějších jedinců zvláště v 7. a 8.třídě do
Kolína, kde by jsme umožnili nastupování v kvalitnější soutěži a tím i lepší hráčský rozvoj. (např.
Přichází v úvahu ml.dorostenec Adam s dobrým potenciálem, pokud by v minulé sezóně hrál žák.
Ligu, mohl by být již dnes podstatně dále.
d/možnost vytvoření jednoduché smlouvy o budoucí spolupráci
Usnesení:
SR SC vzala zprávu V.Ráce na vědomí a pověřuje ho k dalšímu jednání se zástupci HC Poděbrady a
přípravou výše zmíněné smlouvy.
T: ihned Z: Rác V.
4.Shrnutí požadavků klubu na přílohu smlouvy s SMSK
V.Nedbal přednesl souhrn požadavků k příloze smlouvy s SMSK v tomto znění :
a/Požadavek na sjednocení ceny za reklamu s ohledem na její "viditelnost", tj. vyjít ze stávající
ceny 200,- Kč/m2 na mantinelu a podle toho stanovit ceny ostatních reklamních ploch
(stěny, zábradlí apod.).
b/Úklid veřejných prostor , prostor sprch a WC využívaných klubem
c/Užívání tělocvičny
d/Užívání běžeckého "tunelu"
e/Komplexní řešení prostoru bývalé strojovny(kabina,hok.zázemí).
f/Získání prostoru pro kustoda a brusiče v mezipatře hlavní budovy.
g/řešení přístupu ke střídačkám
Usnesení:
SR SC vzala na vědomí zprávu a pověřila M.Huška jejím dalším zapracováním do přílohy ke
smlouvy s SMSK.
T:ihned Z: M.Hušek
5.Smlouvy s trenéry mládeže
Vzhledem k neúčasti O.France nemohly být předneseny a odsouhlaseny smlouvy s trenéry
mládeže.
Jednání o nich se odkládá na příští jednání s tím, že již dnes při tvorbě rozpočtu byli oba trenéři
seznámení s možností odměn klubu za vykonávanou činnost .
Usnesení:
O.Franc pověřen SR SC na příští jednání dokončením smluv s oběma trenéry, které SR SC na
příštím jednání bude schvalovat.
T: příští jednání Z: Franc O.
6.Sekretář klubu
J.Kadlec informoval o svém rozhodnutí vykonávat funkci sekretáře klubu dle daného popisu
pracovních povinností sekretáře a za podmínek ,které na minulých jednáních SR SC stanovila.
J.Kadlec je akceptuje a zavázal se plněním povinností sekretáře klubu beze zbytku vyjma pořádání
domácích zápasů A-mužstva.

Usnesení:
SR SC po zvážení všech hledisek a perspektivy spolupráce s p.J.Kadlecem rozhodla takto :
Sekretářem klubu je jmenován Jiří Kadlec za podmínek ,stanovených minulými jednáními
SR SC,.
7.Kustod A-mužstva. Broušení bruslí
V.Nedbal informoval o jednání s panem Lubošem Fromem ml. , kterému za podmínek schválených
SR SC byla nabídnuta funkce kustoda A-mužstva . L.From vyjádřil po jednání zájem o danou
funkci a sdělil i několik předpokladů pro kvalitní a efektivní zastávání této funkce.
V týdnu od 4.7. kontaktoval V.Nedbal L.Tvrdíka, který má v osobním vlastnictví brusku na
broušení bruslí. L.Tvrdík nabízí klubu na odkoupení brusku v hodnotě 5 000,- Kč.
Dále byl L.Fromem vyjádřen požadavek na místnost, ve které by realizoval opravy výzbroje a
broušení bruslí. Takovou místností navrhl místnost v hlavní budově v mezipatře již v současnosti
využívanou ,jako skladové prostory klubu.
Po době na rozmyšlenou se L.From ml. vyjádřil kladně k nabídce s tím, že by byl schopen
vykonávat i funkci brusiče bruslí více kategoriim ,než jen A-mužstvu a juniorů. Zároveň navrhl, že
by vykonával i funkci rekvizitáře mládežnické základny se skládkem u tělocvičny v hlavní budově.
Usnesení:
SR SC vzala na vědomí zprávu V.Nedbala. Pověřuje zároveň O.France a J.Malého ,jako zástupce Amužstva ve vypracování pracovních povinností pro funkci kustoda A-mužstva. Ostatní povinnosti
pro klub budou pro vzájemné dohodě se SR SC definovány přílohou k popisu povinností kustoda Amužstva a Jmenuje kustodem A-mužstva L.Froma za podmínek, které budou popsány v
popisu pracovní činnosti a podmínek , které popsala SR SC v požadavku na kustoda v
minulých jednáních.
SR SC zakoupí brusku od pana L.Tvrdíka za cenu 5000,-Kč.
6.Rozpočet oddílu
Na začátku jednání o rozpočtu požádal o slovo V.Nedbal, který představil svůj názor na tvorbu
rozpočtu a 5 bodů ,kterými by se měla SR SC při práci s ním SR SC jednoznačně držet :
1.Jednání s městem pro zachování úrovně podpory města.
2.Zachování sportovní úrovně všech kategorií v oddílu.
3.Okamžité zastavení zadlužování
4.Koordinovaná spolupráce s potencionálními sponzory klubu.
5.Prohlubování důvěry členů klubu v členy a práci SR SC.
Poté bylo stanoveno, že jednání o rozpočtu bude probíhat podle jednotlivých položek rozpočtu ,tak
jak byly definovány minulými jednáními.
Jednání o jednotlivých položkách rozpočtu přinesla zatím tato usnesení :
NÁKLADY
DOPRAVA - Usnesení:
SR SC provede výběrové řízení na dopravce.Pověřen P.Mráz
T: ihned Z: Mráz P.
ROZHODČÍ - Usnesení:
SR SC kontaktovala komisi rozhodčích za účelem snížení nákladů především na mládežnické
kategorie a jednání probíhají. Kontakt na komisi rozhodčích má V.Nedbal, který bude o výsledku
SR SC informovat.
T:po skončení jednání Z:Nedbal V.

VÝSTROJ,VÝZBROJ A HOLE A-mužstva - Usnesení:
Vzhledem k nefunkční komunikaci mezi manažerem a A-mužstvem vstoupí do jednání přímo se
zástupci hráčů SR SC ,která z následné diskuse provede závěry na nákup výstroje ,výzbroje a holí v
závislosti na aktuálním stavu finančních prostředků.
Částka ,která bude uvedena v rozpočtu je v každém případě maximální a je opět závislá na naplnění
rozpočtu A-mužstva. Nákup jakékoli výstroje ,výzbroje a holí hráčům je přímo podmíněn existenci
inventurní karty hráče.
Částka uvedená v rozpočtu mládeže bude určena pro nákup brankářských holí pro mužstva MD,SD
a JUN.
STRAVNÉ - Usnesení:
V.Nedbal zkontaktuje majitele Restaurace p.Vejdělka ohledně spolupráce, příp.sponzorství
POŘADATELSTVÍ DOMÁCÍCH UTKÁNÍ - Usnesení:
SR SC pověřuje V.Nedbala oslovením pana Jaromíra Smetáka s nabídkou , zda li by byl ochoten
pořádat domácí zápasy.
T:ihned
Z:V.Nedbal
ODMĚNY TRENÉRŮ MLÁDEŽNICKÝCH KATEGORII - Usnesení:
J.Kadlec předloží kompletní seznam trenérů mládežnických kategorii včetně navržených odměn pro
sezónu 2011-2012.
T:ihned
Z:Kadlec J.
DAŇOVÝ PORADCE KLUBU - Usnesení:
M.Hušek zkontaktuje daň.poradce ohledně úpravy částek, případně ohledně sponzorství
T:příští schůze Z:Hušek M.
ÚČETNÍ SLUŽBY KLUBU – Usnesení:
SR SC hodnotí kladně snížení ceny účetních služeb o 15 %
DISCIPLINÁRNÍ POPLATKY - Usnesení:
SR SC rozhodla, že individuální disciplinární poplatky hráčů budou hráči hradit v plné výši sami,
pokud SR SC nerozhodne jinak ve prospěch trestaného hráče například po konzultaci se svědky
disciplinárního prohřešku.
PŘEDPOKLÁDANÉ PŘÍJMY
ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ - Usnesení:
SR SC rozhodla zachování výše členských příspěvků pro sezónu 2011-2012 s tím, že je možno
hradit ve dvou splátkách a to do 30.09.2011 a 31.10.2011, kde druhá splátka bude navýšena o
500,-Kč. Pokud bude úhrada hrazena do 30.09.2011 bude částka ve výši stanoveného
stávajícího příspěvku. Pokud nebude členský příspěvek uhrazen do 31.10.2011 , nesmí se
závodník účastnit žádné sportovní aktivity klubu,dokud neuhradí plnou výši příspěvku
navýšenou o 500,-Kč.
SR SC požádá vedoucí jednotlivých kategorií , aby příspěvky dle jmenovitých seznamů vybrali ve
stanoveném termínu a předali sekretáři SC.
T:ihned
Z: Kadlec J.
CENY VSTUPNÉHO NA ZÁPASY A-mužstva - Usnesení:
SR SC stanovila ceny vstupného na zápasy A-mužstva SC Kolín takto :
Vstupné domácí zápasy
50,-Kč.
Děti do 130cm, ZTP
ZDARMA.
Cena permanentky na základní část zakoupená do 10.kola soutěže včetně
700,-Kč
Zlevněné vstupné důchodci
35,-Kč
SR SC dává za úkol O.Francovi pro zveřejnění na internetových stránkách klubu. V.Nedbalovi do
Kolínského presu.
T:Ihned
Z: O.Franc,V.Nedbal
ZISKY Z KULTURNÍCH AKCÍ -Usnesení:

SR SC má zájem o zachování akce“Ples nosatých“, zároveň sděluje, pokud by jakákoli kategorie
chtěla pořádat jakoukoli kulturní akci pod hlavičkou klubu bude moci ,při předem stanovených
podmínkách uvedenou akci pořádat.
Závěrečné usnesení po této etapě tvorby rozpočtu klubu :
a/SR SC začne plně koordinovat spolupráci s potencionálními sponzory klubu, zavede „Knihu
sponzorů“, kde bude přehledně vést kompletní údaje o kontaktech s jednotlivými subjekty a jejich
zástupci s podrobným popisem výsledku jednání
b/SR SC vytvoří „motivační pravidlo“ pro nábor sponzorů jednotlivci.
c/SR SC ukládá O.Francovi vytvoření soupisu stávajících pravidel pro sponzory.
d/SR SC určí přesné místo(dle smlouvy s SMSK) pro umístění sponzorů jednotlivých
mládežnických mužstev i s cenou za pronájem tohoto místa.Tento poplatek musí příslušné mužstvo
zaplatit, zbytek financí ze sponzorství může dostat.
e/SR SC osloví vytipované jedince pro spolupráci s klubem pro nábor sponzorů.
f/SR SC chápe tuto schůzi jako první etapu tvorby rozpočtu klubu, na kterou musí jednoznačně
navázat etapa závěrečná na příštím jednání SR SC, kde bude rozpočet dokončen a připraven k jeho
uveřejnění pro členskou základnu na mimořádné valné hromadě klubu.
g/SR SC se již na příštím jednání bude zabývat složením managementu A-mužstva tak , aby byl co
největším přínosem jak pro samotné A-mužstvo ,tak a to především pro klub.
T:ihned

Z:Kadlec J.

9.Závěr
Usnesení:
SR SC schválila oficiální zprávu pro media.
Termín příštího jednání SR SC je pondělí 18.7.2011
Zapsal: V Nedbal
11.7.2011

