
Zápis ze schůze Správní rady SC Kolín č.7/2011
Správní rada SC Kolín (dále SR SC) se sešla v tomto složení:

Přítomni: Kadlec J.,Rác V. ,Hušek M.,Franc,Mgr. Herčík
Dozorčí rada: Martínek P., ing. Mráz P.
Organizační komise: Nedbal V.,ing. Bydžovský B.
Host: Smeták J., Plašil J.

Schválení programu schůze.

1. Prezence
2. Host Jakub Plašil. Představení, návrh a schválení managera A-mužstva
3. Host Jaromír Smeták. Organizace domácích utkání.
4. Schválení realizačního týmu A-mužstva
5. Smlouva se sekretářem oddílu.
6. Schválení ceny permanentních vstupenek pro fanklub.
7. Kontrola bodů z minula :

a/ Kontakt na pana Vejdělka, pronajímatele restaurace Zimní stadion
b/ Kontrola „knihy sponzorů“ a stavu účtu klubu.
c/ Stav jednání o příloze k smlouvě s  SMSK

8. Příprava materiálů pro členskou základnu k mimořádné valné hromadě
9. Komise mládeže
10. Diskuse
11. Závěr

2.Host Jakub Plašil. Představení, návrh a schválení managera A-mužstva
V.Nedbal představil krátce kandidáta na managera A-mužstva pana Jakuba Plašila, poté mu předal 
slovo a ten se v krátkosti SR SC představil a nastínil svůj záměr ujmout se funkce managera A-
mužstva.
Poté byla SR SC předložena smlouva s managerem A-mužstva, se kterou byli členové SR SC 
seznámeni předem v týdnu po e-mailu.
O.Franc připravil důležitou směrnici, která smlouvu doplní. Směrnice se bude týkat přestupů a 
hostování hráčů do a z klubu.
Závěrem byli členové SR SC vyzváni k diskusi. Vzhledem k tomu, že se do diskuse nikdo 
nepřihlásil, byla ukončena.
Hlasování o jmenování J.Plašila managerem  : 4 pro nikdo nebyl proti.J.Kadlec se hlasování 
neúčastnil.
Usnesení : SR SC jmenuje s okamžitou platností managerem A-mužstva SC Kolín pro sezónu 
2011-2012 pana Jakuba Plašila. Ing. Franc dopracuje smlouvu s managerem , která bude připravena 
k podpisu na příštím jednání schůze SR SC.



3.Host Jaromír Smeták. Organizace domácích utkání.
Na schůzi byl přivítán pan Jaromír Smeták, který byl požádán , aby předal informace , týkající se 
organizace domácích utkání, jak přátelských , tak i mistrovských. Již před tím obeslal e-mailem SR 
SC s materiály k této problematice.
SR SC poděkovala J.Smetákovi za předložené materiály a požádala ho , aby co nejvíce informacemi 
pomohl v rozjetí této činnosti novému managerovi A-mužstva, do jehož kompetence zmíněná 
činnost bude v následující sezóně spadat. J. Smeták přislíbil tuto pomoc klubu, která se samozřejmě 
bude odvíjet od jeho zdravotního stavu.

4.Schválení realizačního týmu A-mužstva pro sezónu 2011-2012
Usnesení: V závislosti na usnesení z bodu 2 dnešní schůze SR SC a vycházejíce ze závěrů 
minulých jednání jmenuje SR SC tento realizační tým. :

Manager A-mužstva: Jakub Plašil
Hlavní trenér A-mužstva : Stanislav Bednář
Asistent trenéra A-mužstva: Jiří Tumpach
Kustod A-mužstva: Luboš From ml.
Vedoucí A-mužstva: Rudolf Musílek

co se týká mužstva, jeho složení bude oznámeno oficiálně před sezónou. SR SC vzala na vědomí 
informaci o předběžných jednáních s klubem HC PLZEŇ a hráčem T.Pácalem a bere tyto zprávy 
zatím pouze , jako informativní.

5.Smlouva se sekretářem oddílu.
Usnesení: SR SC dává za úkol O.Francovi, který v závislosti na „popisu pracovních činností 
sekretáře“ , definovaných na minulých jednáních SR SC a dle smlouvy s bývalým  sekretářem 
oddílu J.Smetákem , vypracuje smlouvu pro J.Kadlece.
Z: Franc, Kadlec, Nedbal T: příští jednání

6.Schválení ceny permanentních vstupenek fanklubu SK SC Kolín 
Usnesení: SR SC schválila  po hlasováni (4 pro 1 proti) cenu permanentních vstupenek pro členy 
fanklubu na částku 600,- Kč.

7.Kontrola bodů z minula
a/ Kontakt na pana Vejdělka, pronajímatele restaurace Zimní stadion
V.Nedbal informoval SR SC o tom, že jednání s panem Vejdělkem převzal pan Plašil a 
dojedná s ním konkretní dohodu o stravování a dalších věcech s tím spojených. Poté 
bude o dohodě informovat SR SC
Z: Nedbal T:příště
b/ Kontrola „knihy sponzorů“ a stavu účtu klubu.

V.Nedbal informoval SR SC o stavu „knihy sponzorů“ do které přidal od minulého 
jednání dva zápisy a to o firmě Kopos a firmě Vodos. Sdělil , že do příštího jednání 
knihu doplní o nová jednání, které v současné době vede J.Plašil a další členové SR SC.
Z:Nedbal T:příště

Dále V. Nedbal informoval SR SC o stavu účtu klubu ke dni 8.8.2011, který mu poskytl 
účetní oddílu L.Tvrdík.

Poté proběhla diskuse, do které se nejprve přihlásil J.Kadlec, který sdělil o aktivitách 
pana Váni ohledně dluhu za pronájem.
Dále se do diskuse přihlásil B.Herčík s informacemi o současném stavu SMS Kolín a o 



zasedání jejího představenstva 15.8.2011

Usneseni:
SR SC dala za úkol sepsat dopis představenstvu SMSK  ve kterém ho kvůli dluhu osloví 
na sjednání podmínek jeho uhrazení.
Z:Franc T:do 12.8.2011

B.Bydžovský v další diskusi u tohoto tématu oznámil, že započal jednání s firmou 
REXEL, firmou Dalkia.
Dále V.Rác má rozjednáno s firmou Byško  za reklamu na ZS.

J.Kadlec byl vyzván ke kompletaci podkladů k proplaceni smlouvy s fimou 
DALKIA Kolín.
T:příště Z: Kadlec

SR SC zve na své příští jednání účetního klubu L.Tvrdíka , který podá zevrubné 
informace o stavu účtu klubu včetně informací o způsobu účtování včetně možností 
využití finančních prostředků na účtu.
T:příště Z:Kadlec

c/ Stav jednání o příloze k smlouvě s  SMSK
M.Hušek informoval o závěrečných pracích na příloze smlouvy s SMSK.
Již bylo vyřešeno:

• Využívání běžecké dráhy „tunelu“ na rozcvičení před zápasy – cena navýšena na 
zápas 

• Úklid veřejných prostor, sprch a WC – bude zaúčtováno do faktury o pronájmu.
• Brusírna – bude přidána na smlouvu o pronájmu

zbývá dořešit :
Cena pronájmu našich reklam na ZS ,placená SMSK.
Usnesení:
SR SC navrhuje SMSK paušální cenu za reklamy na ZS v částce 50 000,-Kč.
T: ihned Z: Hušek , Franc

8.Příprava materiálů pro členskou základnu k mimořádné valné hromadě
SR SC se v tomto bodu zabývala přípravou materiálů na organizaci mimořádné valné hromady 
24.8.. Dále pak organizací způsobu volby správní a dozorčí rady klubu.

Usnesení:
Připraví během týdne 8.-14.8 2011 materiály ,které předloží členské základně tak, že je zveřejní na 
webových stránkách klubu a poté je vytiskne a předá každému členovi klubu, který bude účasten 
mimořádné valné hromady.

Těmito materiály budou :
a/ návrh stanov klubu
b/ návrh organizačního schématu řízení klubu
c/ návrh rozpočtu klubu
d/ návrh členských příspěvků

Z:Franc,Kadlec T:15.8.2011

9.Komise mládeže
B.Herčík informoval o plánované schůzce trenérů a vedoucích s ředitelem 4.ZŠ B.Herčíkem 



koncem září 2011.
Usnesení:
SR SC má zájem na obnovení funkce komise mládeže pro nadcházející sezónu. Proto vytipuje 
osoby , které osloví na vykonávání funkcí v komisi mládeže. Definuje jasně funkci a poslání 
komise a obnoví popis pravomoci a její působnosti.
T:příště Z: Nedbal, Kadlec

10.Diskuse
Jako první se do diskuse přihlásil P.Mráz, který ve svém příspěvku seznámil SR SC s průběhem jím 
vedeném výběrovém řízení na dopravce klubu..
Zprávu předloží ,jako přílohu k tomuto jednání SR SC.
Usnesení :
SR SC určila dle výsledků výběrového řízení dopravcem klubu firmu pana Josefa Stoupy a 
dopravce ze Třech Dvor. Ostatním dopravcům bude sděleno, že nebyli vybráni s tím, že budou 
bráni ,jako záloha pro nenadálou situaci.
Zprávu o průběhu řízení předloží P.Mráz a bude přiložena k této zprávě.
T:příští jednání Z: Mráz

Dalším přispěvatelem do diskuse byl V.Nedbal, kterého dotaz na O.France se týkal stavu prací  na 
internetových stránkách mládeže. O.Franc potvrdil ukončení prací na stránkách 22.8.2011

Dále poskytl M.Hušek informace o návrzích úpravy střídaček.

V.Rác předložil návrh smlouvy , která přišla počtou od OTVS na dotaci na údržbu a provoz 
sportovního zařízení ve svém vlastnictví.

V.Rác na konec diskuse sdělil , že byl opět osloven Středočeským svazem LH na trénování výběr 
Středočeského kraje žáků r.1997  pro nadcházející sezónu, sdělil, že účast na těchto akcích se 
neprojeví v jeho povinnostem vůči oddílu SC Kolín.

Usnesení: 
SR SC vzala zprávu V.Ráce. O trénování výběru Středočeského kraje žáků r.1997  na vědomí a 
konstatovala, že nemá námitek k reprezentaci našeho oddílu.

11.Závěr:
SR SC schválila zprávu z této schůze a oficiální zprávu pro media.

Termín příští schůze bude :
Středa 17.8.2011

Zapsal: V Nedbal
8.8.2011 


