
Zápis ze schůze Správní rady SC Kolín č.6/2011
Správní rada SC Kolín (dále SR SC) se sešla v tomto složení:

Přítomni: Kadlec J.,Rác V. ,Hušek M.,Franc
Organizační komise: Nedbal V.,ing. Bydžovský B.
Host: From L. ml.
Omluven :Mgr.Herčík B.

Schválení programu schůze.

1. Prezence
2. Kontrola bodů z minula
A/kustod  A a brusič – host L.From
B/smlouvy s trenéry mládeže – Franc.O.
C/p.Vejdělek -stravné – Nedbal V.
D/pomoc s organizací domácích utkání – Nedbal V.
E/seznam trenérů mládežnických kategorii s odměnami Kadlec J.
F/Členské příspěvky – Kadlec J.
G/Doložení předpokládaných příjmů A-mužstva – Franc O.
H/Stávající pravidla pro spolupráci se sponzory
3.Dokončení rozpočtu klubu 2011-2012
4.Příprava mimořádné valné hromady
5.Diskuse
6.Závěr

SR SC schválila jednomyslně program schůze.

2.Kontrola bodů z minula

A/kustod A-mužstva a brusič klubu

Usnesení :
SR SC vzala na vědomí požadavky L.Froma a zároveň rozhodla o těchto nezbytných úkonech pro 
práci kustoda A-mužstva a brusiče :

-zajistit místnost v mezipatře hlavní budovy (smlouva s SMSK -zajistí Hušek M.)
-oprava osvětlení v místnosti – zářivky,nákup montáž – (L.From)
-výstroj a výzbroj A-mužstva – označení , co opravit, co nelze  (From L. ,Malý J.)
-kontakt na pana Froma vedoucím jednotlivých kategorií ohledně broušení(Kadlec J.)
-zajistit sadu náhradních dílů a nástrojů pro opravu výzbroje (cenu zjistí Hušek M., bude 
teprve schváleno)
-předat panu Fromovi seznam náhradní výstroje a výzbroje mládeže o inventuře  (Kadlec J.)

B/Smlouvy s trenéry mládeže
O.Franc předložil SR SC ke schválení smlouvy s trenéry mládeže V.Rácem a J.Kadlecem.



Usnesení:
SR SC schválila bez námitek smlouvy s trenéry mládeže, vycházejíce z jednání 5/2011, kde byla 
oběma trenérům za smlouvy odsouhlasena odměna. Vzhledem k tomu, že se O.Franc minulého 
jednání  neúčastnil, dodatečně hlasoval „PRO“ danou odměnu. Členové SR SC J.Kadlec a V.Rác se 
zdrželi hlasování. Smlouvy s trenéry mládeže podepíší ,krom jmenovaných trenérů , členové SR SC 
ing. O.Franc,M.Hušek a Mgr. B.Herčík.
SR SC se ZAVAZUJE. Že článek o povinnostech obou trenérů mládeže předá k dispozici 
Komisi mládeže a trenérům jednotlivých mládežnických kategorií v nejbližším termínu po 
podepsání těchto smluv.

C/Pan Vejdělek a jednání o spolupráci-Stravné.
V.Nedbal informoval SR SC o telefonickém  jednání s nájemcem restaurace Zimní stadion panem 
Vejdělkem. Informoval, že se vzhledem k tomu, že byl p.Vejdělek mimo republiku odložili oba 
jmenovaní osobní jednání na následující týden.
T:příští jednání Z: Nedbal V.

D/Pomoc s organizací domácích utkání
V.Nedbal informoval SR SC o osobní schůzce s p.Jaromírem Smetákem ohledně zájmu klubu  o 
jeho pomoc při organizaci domácích utkání. Informoval o tom, že pan Smeták má zájem pomoci 
klubu při organizaci domácích utkání s tím, že půjde o jeho dočasnou aktivitu v tomto směru. Dále 
informoval o tom, že pan Smeták předal písemně SR SC seznam věcí, které je třeba připravit na 
organizaci domácího utkání. Popsal náležitosti, které musí zajistit klub, a náležitosti, které musí 
zajistít organizátor přesně pro dané utkání.
Dále byl nastíněn nápad M.Huška s pomocí rodičů mládežnických kategorii s pořadatelskou 
službou při utkáních.Bude dále projednáváno.
Usnesení:
SR SC vzala na vědomí zprávu V.Nedbala a ukládá do příštího jednání O.Francovi dle údajů 
ekonoma klubu rozbor ceny tisku vstupenek a plakátů na utkání. Dle rozboru na příštím jednání SR 
SC zadá tisk plakátů a vstupenek.
Na příští jednání SR SC bude pozván osobně pan J.Smeták a budou s ním upřesněny detaily další 
spolupráce.
T:příští jednání Z: Franc O. , Kadlec J.

E/Seznam jednotlivých trenérů mládežnických kategorii s jejich odměnami.
V.Rác a  J.Kadlec předložili seznam trenérů dle jednotlivých věkových kategorii v klubu s návrhem 
jejich odměn.
Usnesení:
SR SC schválila odměny trenérů mládežnických kategorii a seznam přikladá jako přílohu této 
zprávy. Se seznamem bude seznámena Komise mládeže a jednotliví trenéři, kterých se to týká na 
první trenérské schůzce v srpnu 2011.Tabulka bude součástí přílohy k této zprávě.

F/Členské příspěvky 
Usnesení:
SR SC na minulé 5/2011 schůzi stanovila výši příspěvků a sankce za jejich nazaplacení. Výši  a 
finanční sankce předá SR SC mimořádné Valné hromadě ke schválení. SR SC ukládá O.Francovi , 
V.Nedbalovi a J.Kadlecovi zveřejnění zprávy o příspěvcích s termíny plateb do medii a na místa 
určená ke komunikaci se základnou(schránky-zajistí sekretář oddílu).
SR SC konstatuje ,že při nezvýšení členských příspěvků je jednoznačnou  prioritou vedení 
klubu dodrženáí termínů plateb, kteréžto bude důsledně požadovat.

T:ihned Z: Franc O. ,Nedbal V. , Kadlec J.



G/Doložení předpokládaných příjmů A-mužstva
O.Franc po konzultaci se stávajícím manažerem A-mužstva S.Bednářem předložil potencionální 
sponzory A-mužstva pro nadcházející sezónu. Představil seznam potencionálních partnerů klubu u 
kterých ,ale nepotvrdil jejich 100 procentní finanční spolupráci v následující sezóně.
Usnesení:
SR SC ,vzhledem k závěrům minulých jednání , které jednoznačně směřovaly k zachování 
sportovní úrovně všech kategorií v klubu  dospěla k těmto závěrům :

1.s okamžitou platností funkci manažera A-mužstva přebírá ,až do odvolání, SR SC. S.Bednář bude 
požádán o předání veškerých informací které má o ochodních partnerech A-mužstva. Spolupráce s 
ním může nadále v tomto směru pokračovat dle jasné koordinace SR SC. Se S.Bednářem se nadále 
počítá , jako s hlavním trenérem A-mužstva s pravomocemi z této funkce vyplývajícími.
2.Pro koordinací spolupráce s obchodními partnery jmenuje SR SC V.Nedbala.
3.Realizační tým A-mužstva bude jmenován na následujícím jednání.
4.SR SC přijala opatření, pomocí kterých okamžitě naváže kontakty jak na stávající obchodní 
partnery, tak i na potencionální-nové a rozdělila na tomto prvním jednání SR SC jako nový manažer 
tyto úkoly pro jednotlivé členy SR SC
5.S.Bednář bude pozván na následující schůzi – Z: Kadlec J.
6.Členové SR SC vyzváni k rozšíření seznamu potencionálních partnerů A-mužstva
7.O.Franc vyrobí jednotlivým členům SR SC vizitky pro jednání s partnery. Z:Franc O.

SR SC konstatuje ,že naplnění rozpočtu A-mužstva je nezbytnou nutností zachování činnosti 
této věkové kategorie, 

H/Stávající pravidla pro spolupráci se sponzory
Usnesení:
Vzhledem k vývoji situace překládá toto jednání SR SC na další schůzi.

3.Dokončení rozpočtu klubu 2011-2012

Usnesení:
Kompletní tabulka rozpočtu bude přílohou zprávy z tohoto jednání a bude předložena mimořádné 
valné hromadě klubu v srpnu.

4.Příprava mimořádné valné hromady
Usnesení:
SR SC ukládá sekretáři klubu vylepit pozvánky na mimořádnou valnou hromadu klubu s tímto 
zněním :
„Ve středu dne  24.srpna se od 19:00 hodin koná na sále restaurace Obecní dům (Katolák) v 
Kolíně  mimořádná valná hromada členů klubu SK SC Kolín.Srdečně zveme všechny členy 
klubu  - Správní rada SK SC Kolín“
Stejné znění ukládá vložit na webové stránky O.Francovi, a do sloupku Kolínského presu 
V.Nedbalovi
T:Ihned Z: Kadlec J,Franc O.,Nedbal V.

5.Diskuse
1.V.Nedbal informoval o firmě, která by A-mužstvu prala zápasové dresy za částku 17,-Kč  a 
stulpny za 12,- Kč. Ceny jsou konečné. V.Nedbal firmu zkontaktuje a vyjedná první praní 
obou sad dresů A-mužstva.
2.M.Hušek načal diskusi o zamykání prostoru kabin v hlavní budově, diskuse bude probíhat.
3.Informativně bylo opět zdůrazněno, protože se objevují nespokojené hlasy s prací vedení 
klubu. Bylo již po několikáté opakováno, že se dotyční můžou kdykoli slušnou formou 



dotázat SR SC na jakýkoli problém. Budou pozváni na jednáni SR SC jako hosté a SR SC 
jím je povinna dle stanov klubu přednést  v odpovídající době odpověď,  otázky a 
odpovědi budou řádně vedeny v zápisu z jednání SR SC a bude s nimi seznámena členská 
základna.

6.Závěr
Usnesení:
SR SC schválila oficiální zprávu pro média.

Termín příští schůze bude :
8.8.2011 v 17:00

Zapsal: V Nedbal
18.7.2011 


