Zápis ze schůze Správní rady SC Kolín č.9/2011
Správní rada SC Kolín (dále SR SC) se sešla v tomto složení:
Přítomni: Kadlec J., Hušek M., Ing. Franc O., Nedbal V. , Rác V., Jindra A., Ing. Bydžovský
Hosté: Plašil J., Hnida J., Honz J.

Schválení programu schůze.
1.
2.
3.
4.
5.

Prezence
Zástupci HC Žabonosy
Usnesení k mimořádné VH
Schválení návrhu jednacího řádu schůze SR SC
Návrh disciplinárního řádu a vytvoření disciplinární komise dle platných Stanov
klubu.
6. Kontrola účtu, tabulky rozpočtu-dle nového stavu od účetního SC
7. Manager A-mužstva-host
8. Schválení přestupu Skokan Stanislav
9. Aktualizace knihy sponzorů
10. Požární bezpečnost během utkání A-týmu
11. Kontrola z minula :
a/ stav přílohy k smlouvě s SMSK
b/ informace J.Kadlec -sklad výstroje mládeže
c/ stav reklam na webových stránkách-aktualizace
12. Smlouva s Libercem Straka-8 třída
13. Internetové stránky mládeže-dokončení zkušební provoz
14. Komise mládeže
15. Trenérská komise
16. Diskuse
17. Závěr
Členové SR SC schválili program jednomyslně.
2.Zástupci HC Žabonosy
Na jednání vystoupili jako hosté zástupci mužstva HC Žabonosy. Pan Hnida přednesl požadavek
mužstva Žabonos na 5 hráčů do pole a 1 na post brankáře. S požadavkem byl seznámen trenér
juniorů Rác a manager A-mužstva J.Plašil. J.Honz hovořil o užitečnosti přechodu především hráčů
juniorské kategorie do úrovně dospělých. V.Rác hovořil o probíhající spolupráci s mužstvem HC
Poděbrady , především co se týče mládežnické základny a pokrývající též mužstvo dospělých.
Usnesení :
SR SC vzala na vědomí požadavek zástupců HC Žabonosy. Přednesla zástupcům HC Žabonos svou
variantu spolupráce , respektující též spolupráci s mužstvem HC Poděbrady. Mužstvu Žabonos
budou nabídnuti na střídavý start ti hráči do 22 let, se kterými nebude počítat trenér A-mužstva a
kteří nebudou mít zájem startovat za HC Poděbrady, ale za HC Žabonosy. Počty se upřesní po
uzavření soupisek jak A-mužstva, tak i juniorů.

Z: Bednář, Rác

T:po uzavření soupisek

3.Usnesení k mimořádné VH
Usnesení:
SR SC schválila zprávu z mimořádné valné hromady klubu ze dne 24.8.2011 a respektuje bez
výhrady její závěry.
4.Schválení návrhu jednacího řádu schůze SR SC
V.Nedbal předložil SR SC návrh jednacího řádu SR SC.
Usnesení:
SR SC jednomyslně schválila jednací řád schůze SR SC. Jednací řád je součásti přílohy k této
zprávě.
5.Návrh disciplinárního řádu a vytvoření disciplinární komise dle platných Stanov klubu.
V.Nedbal předložil SR SC návrh disciplinárního řádu.
Usnesení:
SR SC odkládá tento bod jednání na příští schůzi SR SC.
K tomuto bodu vznikla diskuse ohledně výběru členských příspěvků a především k
disciplinárním opatřením vůči neplatičům.
Usnesení:
Sekretář oddílu seznámí vedoucí jednotlivých kategorii s výší příspěvků a především termíny jejich
zaplacení, také se sankcemi, které z nezaplacení vycházejí.
SR SC bude požadovat seznam „rizikových“ plátců , tak aby vytvořila krizový program především
na bezproblémové pokrytí utkání všech kategorií hráči.
SR SC bude důsledně požadovat zaplacení členských příspěvků v daných termínech u všech
kategorii.
Z:Kadlec T:ihned
6.Kontrola účtu, tabulky rozpočtu-dle nového stavu od účetního SC
Účetní klubu předal SR SC tabulku rozpočtu v té podobě, v jaké byla odsouhlasena na schůzi č.
8/2011 . Tabulka nese označení 1/29.8.2011.
Usnesení:
SR SC vzala na vědomí aktualizovanou tabulku rozpočtu tak, jak ji vyplnil účetní oddílu Ing.
L.Tvrdík.
Kolonky nákladů a příjmů označené A-aktuální, MLÁ-aktuální,SUM-aktuální přejmenovala na ASTAV , MLÁ-STAV, SUM-STAV ,tak aby jasně popisovaly aktuální stav nákladů a příjmů v
rozpočtu.
7.Manager A-mužstva-host
Manager A-mužstva přednesl svou zprávu o stavu A-mužstva ke dni 29.8.2011 a přednesl tyto body
k jednání. :
A/ Uvolnění hráče juniorky Výborného pro účely A-mužstva. :
Trenér juniorky V.Rác zařazení hráče Výborného do kádru A-mužstva v současnosti nedoporučuje a
po dohodě s trenérem A-mužstva odkládá další jednání o celé věci na listopad s tím, že je možnost
občasného využití tohoto hráče pro účely A-mužstva.
B/Sponzoři A-mužstva
J.Plašil seznámí SR SC s uzavřenými smlouvami se sponzory s tím, že tento týden dokončí
vystavení dokladů těmto partnerům A-mužstva.

C/Termín zápasů SOBOTA nebo NEDĚLE.
J.Plašil přednesl závažné, především ekonomické důvody na pořádání zápasů A-mužstva v
NEDĚLI.
C1/ Restaurace pana Vejdělka má soboty obsazené, tudíž by byl vyloučen její provoz při zápasech
A-mužstva , zároveň by nebylo možné připravit pro hráče obou mužstev po zápase večeři.
C2/ Po dohodě s panem Kmoníčkem – managerem Hradce Králové dojde k podepsání hostování
brankáře Jiřího Blažka v Hradci. Vzhledem k tomu, že Hradec hraje svá mistrovská utkání v sobotu
a počítá s J.Blažkem , jako s druhým brankářem, nebyl by tento v sobotu mužstvu SC Kolín k
dispozici. Zároveň hradečtí zástupci chtějí J.Blažka , proto ,aby chytal využít na střídavé starty do
Kolína, ale to je možné jenom v NEĎELI.
C3/Manager A-mužstva sdělil, že se nesetkal s kladnou odezvou zápasů přesunutých na sobotu u
kolínské veřejnosti.
C4/ Jednání o Pavlovi Musilovi také spějí do finální fáze, vedení Havlíčkova Brodu sdělilo ,že
počítá s hráčem do základního kádru mužstva s tím, že pokud bude hrát P.Musil více než 1.třetinu
prvoligového utkání, střídavý start mu nebude umožněn, v opačném případě by mu střídavý start,
jen do Kolína umožněn byl, ale jen v NEĎELI.
V následné diskusi vystoupil V.Nedbal s tím, že hráčům, jejichž zástupce J.Malý byl přitomen na
jedné z minulých schůzí SR SC bylo přislíbeno, dle jejich požadavků, přesunout hrací den na
SOBOTU, dále sdělil to , že je to jedna z mála věcí, které lze v současnosti hráčům umožnit.
Načež reagoval manager A-mužstva s tím, že se pokusí vzniklou situaci hráčům vysvětlit. V.Nedbal
informoval, že by v případě nesouhlasu hráčů nemohl hlasovat pro zpětný přesun termínu na neděli.
Po čemž ho J.Plašil ubezpečil, že hráči souhlasit budou.
Prezident klubu poté vyzval k hlasování o termínu domácích utkání na NEDĚLI.
Usnesení:
SR SC rozhodla jednomyslně o termínu domácích utkání na neděli s tím, že manager A-mužstva
projedná celou situaci s hráči A-mužstva a bude o názoru hráčů informovat neprodleně SR SC.
Rozhodnutí nabude platnosti ve chvíli , kdy SR SC bude mít kladnou odpověď hráčů A-mužstva.
Z:Plašil T:Ihned
D/Hole pro A-mužstvo.
J.Plašil informoval SR SC o jednání se zástupcem firmy , která nabízí zkušební sérii hokejek
p.Bláhou. Firma dodává hokejky Dukle Jihlava. Ve středu 31.8. má s p.Bláhou jednání o
konkrétních podmínkách dodávek holí, kde dojde k dohodě o dodávkách,servisu, zarukách a v
neposlední řadě i o cenách
E/Fakturace příjmových dokladů , plné moci – VYŘEŠENO
F/Nápady na propagaci - výzva
J.Plašil vyzval SR SC k jakýmkoli nápadům, co se týče propagace A-mužstva, sdělil že připravuje
několik propagačních akcí směřujícím ke zviditelnění A-mužstva.
V.Nedbal v diskusi připomněl to ,že se v Kolínském deníku při absenci článku od T.Holzlové
prakticky „nic neděje“. Situaci slíbil manažer A-mužstva napravit. V.Rác informoval o svém
kontaktu na občasník REGION.Dále pak V.Rác navrhnul udělat společnou fotografii hráčů Amužstva se zástupci těch nejmenších, která bude využita jako poutač k utkáním všech kategorii.
Usnesení:
SR SC rozhodla o zhotovení společné fotografie zástupců A-mužstva se zástupci mládežnické
základny opatřené poutacím heslem „POJĎTE NA HOKEJ !“. K tomuto účelu bude osloven
fotograf na vyhotovení společné fotografie.
Z:Plašil, Jindra,Hušek T:5.9.2011 16:30
G/Tisková konference

J.Plašil informoval o úmyslu pořádat před sezónou tiskovou konferenci. Při následné diskusi s
manager rozhodl ještě přehodnotit svůj úmysl dle zájmu medii.
H/Pravidelné porady realizačního týmu.
J.Plašil informoval o pravidelných poradách realizačního týmu A-mužstva a vysvětlil SR SC jejich
význam.
I/ Pavel Musil a Jiří Blažek
J.Plašil informoval o finální fázi jednání s kluby HC Plzeň a HC Rebel Havlíčkův Brod o hostování
hráčů Blažka a Musila.
Finální podoby smluv k podepsání , hned jak budou zhotoveny dostane SR SC ke schválení.
Z:Plašil T:ihned
J/Kubišta starší – finanční požadavky za hostování Kubišty mladšího.
J.Plašil informoval o stavu finančního vyrovnání s hráčem Janem Kubištou s tím, že je se
zmíněným dohodlý , kromě požadavků pana Kubišty staršího, nárokujícího si dle dokumentů, které
předloží častku 5000,- Kč za působení zmíněného hráče v klubu.
Usnesení:
SR SC zaujme stanovisko k této věci , až se podrobně seznámí s dokumenty pana Kubišty staršího,
případně s dokumenty, které k této záležitosti vlastní klub, pokud takové existují.
Z:Kadlec,Tvrdík T:ihned
K/Tomáš Pácal přestup
Usnesení:
SR SC vyzvala sekretáře klubu k připravě smlouvy o podstoupení práv na hráče Tomáše Pácala z
mužstva HC Plzeň na SC Kolín za podmínek již dříve sdělených , tedy 25000,- bez jakýchkoli
dalších podmínek tak, aby hráč mohl nastoupit na první soutěžní utkání A-mužstva.
Z:Kadlec T:ihned
V současnosti s tím bylo apelováno SR SC na sekretáře klubu pro dokončení přípravy registrací pro
přestupy, hostování a střídavé starty hráčů všech kategorií tak, aby hráči byli připraveni k nástupu
do soutěžních utkání všech kategorií.
L/Trenérské a hráčské smlouvy
Manager A-mužstva informoval o přípravě hráčských a trenérských smluv, které začne s hráči v
příštím týdnu řešit.
M/Permanentky
J.Plašil informoval o přípravě permanentek, jejichž prodej začne oficiálně od středy 31.8.2011.
Usneseni:
SR SC dala za úkol webmasterovi zveřejnit na titulní stránce oficiálních webových stránek poutač
na prodej permanentek
Z:Franc T:30.8.2011
N/Určení výdajového maxima.
J.Plašil nepožadoval částku výdajového maxima,vzhledem k nedokončeným finančním operacím s
partnery.
V následné diskusi vystoupil V.Nedbal s tím, že je třeba dodržet, dle možností to, k čemu se SR SC
na schůzi za přítomnosti zástupce A-mužstva zavázala a proto dle stavu sponzorských peněz na účte
navrhnul SR SC uvolnit částku výdajového maxima přímo na částečné uhrazení dluhů hráčům,
načež následovalo hlasování SR SC.
Usnesení:

SR SC dle jednomyslného hlasování uvolnila částku výdajového maxima v hodnotě 50 000,- Kč na
období do příští schůze SR SC přímo na účely částečného uhrazení dluhů hráčům A-mužstva,
pokud neudělá manager A-mužstva s hráči jinou dohodu.
8.Schválení přestupu Skokan Stanislav
V.Rác informoval SR SC o zájmu mládežnické základny na podstoupení práv na jednoho hráče
hráče ročníku 2002, za kterého HC Poděbrady požadují tabulkovou hodnotu, tedy částku 40 000,-.
Dále V.Rác informoval o tom, že klub HC Poděbrady má zájem o podstoupení práv na hráče
Stanislava Skokana a nabízí částku 50 000,- Kč.
Usnesení :
SR SC jednomyslně schválila podepsání dohody s HC Poděbrady za podmínek sdělených SR SC
panem V.Rácem a pověřila ho , stejně jako sekretáře oddílu k dokončení jednání a podepsání
příslušných smluv.
Z:Rác,Kadlec T:Ihned
9.Aktualizace knihy sponzorů
Dle informací J.Plašila a dalších členů SR SC , kteří jsou v jednání s potencionálními partery
provedl V.Nedbal zápisy do knihy sponzorů.
10.Požární bezpečnost během utkání A-týmu
O.Franc informoval manažera A-mužstva o nutnosti proškolení pořadatelů utkání A-mužstva na
požární bezpečnost.
Usnesení:
SR SC ukládá managerovi A-mužstva zabezpečení domácích utkání A-mužstva tak, aby byly
splněny veškeré podmínky požární bezpečnosti.
Z:Plašil T:Ihned
11.Kontrola z minula .
a/ stav přílohy k smlouvě s SMSK
O.Franc informoval o probíhajícím jednání s p.Šircem ohledně cen smluv s tím, že bude dále
informovat o rozhodnutí SMSK na náš návrh.
Usnesení:
SR SC bere zprávu O. na vědomí a pověřuje ho závěrečnými pracemi na dokončení dohody
především o reklamách na ZS.
Z:Franc T:ihned
b/ informace J.Kadlec -sklad výstroje mládeže
J.Kadlec informoval o probíhajících pracích na zřizování skladu výstroje mládeže, kde si práce řídí
rekvizitář L.From.Práce budou dále pokračovat.
Dále informoval A.Jindra o tom, že se pokusí dle svých kontaktu zajistit možnost získání výstroje
do tohoto nově zřízeného skladu.
J.Kadlec dále informoval o možnosti získání výstroje zdarma z vyřazené výstroje HC Hradec
Králové, na čemž bude dále pracovat.
12.Smlouva s Libercem Straka 8.třída
V.Rác informoval SR SC o úmyslu hráče 8.třídy Straky a jeho otce opustit náš oddíl. Liberec za něj
nabídl tabulkovou hodnotu hráče 8.třídy tedy 80 000,- Kč .
Kolín na tuto částku nepřistoupil s tím, že požaduje částku 80 000,-Kč, + 20 000,-Kč ,kterou by
doplatil pokud by hráč přestoupil do mladšího dorostu Liberce.
Liberec na toto přistoupil s tím, že celkovou částku rozdělí na 2 splátky s tím, že první splátka v
hodnotě 50 000,- bude splatná 10.9.2011 a druhá v hodnotě 50 000,- bude splatná 31.5.2012.

Pokud druhou částku Liberec neuhradí do 31.5.2011, zůstávají práva na hráče Kolínu, bez jakýhkoli
dalších vyrovnání.
V následné diskusi vystoupil šéftrenér mládeže s doporučením tuto smlouvu přijmout, neboť hráč
ani rodič nemá žádný úmysl zůstat v Kolíně.
Do diskuse se též přihlásil V.Nedbal , který po poradě s dalšími členy SR SC navrhnul rozdělit do
budoucna částky, které příjdou do klubu za prodej hráčů mládežnických kategorii v předem daném
poměru mezi základnu mládeže a ostatní klub, tento návrh přítomní členové podpořili.
Prezident poté vyzval k hlasování o smlouvě s Libercem ohledně hráče Straky.
Usnesení:
SR SC jednomyslně schválila smlouvu s Libercem ohledně hráče Straky.
Dále se SR SC jednomyslně shodla na tom, že poměr první splátky 50 000,- bude 20 procent z
částky dostane přímo mládežnická základna a 80 procent klub.
President dal poté o tomto rozdělení hlasovat.
Usnesení:
20 procent z částky za první splátku za hráče Straku bude přímo přidělen mládežnické základně. O
jejím využití rozhodne SR SC.
13.Internetové stránky mládeže
O.Franc informoval SR SC o připravenosti mládežnických stránek na zkušební provoz.
Usnesení:
Sekretář oddílu ,společně se správcem stránek mládeže připraví podklady pro rozběhnutí
zkušebního provozu a budou shromažďovat informace a poznatky ke konečné podobě pro
webmastera.
Z: Nedbal,Kadlec T: Ihned
14.Komise mládeže.
SR SC definovala nutnost perfektní komunikace s mládežnickou základnou. Dále pak vyjádřila
nutnost kontroly práce trenérů mládeže ne po sportovní ,ale organizační stránce tak, jak je popsána
v jejich smlouvách. Nabídla členu SR SC A.Jindrovi funkci předsedy komise mládeže . Předseda
komise mládeže by měl být v úzkém kontaktu s vedoucími a řešit jednotlivé záležitosti mládežnické
základny případně zajišťovat komunikaci mládežnické základny se SR SC.
Usnesení:
SR SC odkládá závěrečné rozhodnutí o komisi mládeže na příští schůzi SR SC.
15.Trenérská komise
SR SC si definovala trenérskou komisi jako článek řízení klubu , zajišťující funkčnost klubu
především po sportovní stránce.
Usnesení:
Předsedou trenérské komise klubu jmenuje SR SC Václava Ráce, šéftrenéra mládeže. Ten si vybere
složení trenérské komise a předloží jej ke schválení SR SC.
Z:Rác T:příští schůze
16.Diskuse
Do diskuse se přihlásil V.Nedbal, který připomněl nutnost SMSK k vyjádření se ke katastrofálnímu
stavu ledové plochy v minulém týdnu.
Dalším příspěvkem do diskuse byl příspěvek V.Ráce, který přinesl informaci o jednání s

Benešovem o hráče T.Kočího, který by měl být hráčem juniorky.
17.Závěr
Usnesení :
SR SC schválila tuto zprávu ze schůze SR SC.
Zapsal: V Nedbal
29.8.2011

