
Zápis ze schůze Správní rady SC Kolín č.10/2011
Správní rada SC Kolín (dále SR SC) se sešla v tomto složení:

Přítomni: Kadlec J., Hušek M.., Nedbal V. ,  Rác V., Jindra A., Ing. Bydžovský B.
Omluveni :Ing. Franc O.
Hosté: Plašil J., Ing. Tvrdík L., Ing. Mráz P., Mgr. Černý P.

Schválení programu schůze.

1. Prezence
2. Zpráva managera A-mužstva 
3. Informace právního zástupce klubu ve věci soudu s hráčem Ivičičem.
4. Registrace nových stanov 
5. Dopis SMSK ke kvalitě ledu
6. Kontrola knihy sponzorů
7. Kontrola tabulky rozpočtu a stavu účtu
8. Schválení smluv Pácal,Blažek,Musil
9. Stav registrací hráčů na Svazu
10. Schválení hostování V. Přibyl
11. Vyrovnání dlužných částek trenérům mládežnických kategorií
12. Diskuse
13. Závěr

2.Zpráva managera A-mužstva 
Přítomný manager A-mužstva vystoupil s těmito body :

A/Informace o přijetí hráčů A-mužstva termínu neděle
Usnesení:
SR SC vzala na vědomí zprávu J. Plašila.

B/Informace o zkušební várce hokejek v A-mužstvu
J. Plašil informoval o zkušební várce 11.hokejek , kterou dostali vybraní hráči a mají je na bezplatné 
zkoušení.
Usnesení:
SR SC vzala na vědomí zprávu J. Plašila.

C/Žádost o rozlosování utkání A-mužstva 
Z:Kadlec T:Ihned

D/Výdajové maximum na této schůzi J. Plašil nepožadoval

E/Dohoda Kubišta st. - bývalý manager A-mužstva S. Bednář.
J. Plašil informoval o nároku pana Kubišty st. Částky 5000,- na klubu za start hráče Jana Kubišty v 
kolínském dresu. Dále pak informoval o ústní dohodě pana Kubišty st. S bývalým managerem A-
mužstva S. Bednářem, kterou oba potvrdili s tím, že závazek z dohody plynoucí nebyl do dneška 



uhrazen, což opět oba zmínění potvrdili.

Usnesení:
SR SC konstatuje , že S. Bednář, jako bývalý manager A-mužstva nese plnou odpovědnost za 
dohodu jím učiněnou s panem Kubištou st. .SR SC vyzývá bývalého managera A-mužstva, aby 
nejdéle do 14 dnů od jednání této schůze uhradil p. Kubištovi st. dlužnou částku 5000,-Kč. Pokud 
tak  ve stanoveném termínu neučiní, bude mu započtena do závazků klubu vůči bývalému 
managerovi A-mužstva. Klub poté uhradí dlužnou částku p. Kubištovi st. sám.

F/Přípravy na první domácí mistrovské utkání A-mužstva

-J. Plašil informoval o zajištění pořadatelské služby.
-Prostřední vchod zůstane po celou dobu trvání utkání uzamčen.
-J. Plašil informoval o nových pokladních.
-J. Plašil informoval o zajištění lékaře A-mužstva MUDr. Lukáše Wagenknechta. Cena za jedno 
utkání zůstává stejná, jako v loňské sezóně 700,-Kč/utkání.
-V rámci propagace představil manager A-mužstva nový vzor plakátu na domácí zápasy.
-Dalším krokem k propagaci bude letadlo kroužící ve středu a ve čtvrtek nad Kolínem s termínem 
utkání a heslem „POJĎTE NA HOKEJ!“
-Ve městě na dvou frekventovaných místech budou umístěny bilboardy. Umístěny budou na 
Náměstí republiky a u „Centra“. Zajištěno sponzorsky.
-J. Plašil informoval o VOLNÝCH VSTUPENKÁCH a PERMANENTKÁCH, a předvedl jejich 
vzory SR SC.
Usnesení:
SR SC vzala na vědomí zprávu J. Plašila.

-Sekretář informoval managera A-mužstva o reklamách na ZS.
Usnesení:
SR SC pověřuje sekretáře klubu kontaktovat neprodleně vedení ZS a předložit seznam reklam, které 
budou odstraněny. To provede po konzultaci s managerem A-mužstva.
Z:Kadlec T:ihned

-Sekretář seznámil managera A-mužstva s novými nároky na zdravotnické zařízení na ZS.
Usnesení:
J. Plašil seznámí s novými nároky lna zdravotnické zařízení  lékaře A-mužstva a provede s ním 
konzultaci o zdravotnickém vybavení na ZS.
Z:Plašil T:ihned

-Sekretář upozornil na nutnost lékařských prohlídek u hráčů A-mužstva 
Z:Plašil T:ihned

-J. Plašil informoval o přípravě delegace setkání s Radou města Kolína.
Usnesení:
SR SC vzala na vědomí zprávu J. Plašila. Složení delegace bude upřesněno na následujících dvou 
schůzích.

3.Informace právního zástupce klubu ve věci soudu s hráčem Ivičičem.
Právní zástupce klubu ve věci sporu s hráči Komárkem a Ivičičem  popsal celý spor se zmíněnými 
hráči nové SR SC. Informoval dále o posunu v soudním jednání směrem ke smíru zatím ve věci 
hráče Ivičiče s tím, že se mu jako kompenzace tří a půl měsíce nastupování v kolínském dresu 
uhradí běžná částka za toto období pro hráče ve druhé lize , kterou krajský soud stanovil na 50 000,- 



ve dvou splátkách (25 000,- do 31.10. 2011, a 25 000,- do 30.11.2011) bez dalších finančních 
nároků. Právní zástupce informoval o tom, že toto se jeví pro klub ,jako nejméně nákladná varianta 
v této věci.
Usnesení:
SR SC vzala na vědomí zprávu Mgr. Černého . Členové SR SC zaujmou k této věci jasné 
stanovisko na příští schůzi. A. Jindra zahájí komunikaci s panem Hasilem a vstoupí s ním do 
jednání  , aby se nová SR SC do hloubky seznámila s daným problémem a mohla k němu zaujmout 
také jasné stanovisko ve věci viníka , či viníků této situace a mohla přijmout i příslušná opatření.

4.Registrace nových stanov 
Sekretář klubu provedl konzultaci s právním zástupcem klubu ohledně aktualizace nových Stanov 
klubu  na příslušných úřadech.
Z:Kadlec T: Ihned

5.Dopis SMSK ke kvalitě ledu
Usnesení:
SR SC vzala na vědomí odpověď na dopis vedení SMSK , jeho originál přikládá ke zprávě ze 
schůze SR SC a oskenovanou kopii zveřejní na internetových stránkách klubu.

6.Kontrola knihy sponzorů
V. Nedbal provedl dle údajů managera A-mužstva a údajů členů SR SC aktualizaci knihy sponzorů

7.Kontrola tabulky rozpočtu a stavu účtu
Usnesení:
SR SC provedla dle údajů účetního klubu kontrolu stavu účtů a aktualizovala tabulku rozpočtu 
č.2/5.9.2011

8.Schválení smluv Pácal,Blažek,Musil
Usnesení:
A/ SR SC schvaluje poměrem 6 pro 0 proti smlouvu o přestupu T. Pácala do Kolína.
B/ SR SC schvaluje poměrem 6 pro 0 proti smlouvu o hostování P. Musila  do Havlíčkova Brodu s 
možností střídavých startů za Kolín. 
C/ SR SC schvaluje poměrem 6 pro 0 proti smlouvu o hostování J. Blažka  do Hradce Králové s 
možností střídavých startů za Kolín.

9.Stav registrací hráčů na Svazu
Sekretář klubu , společně s šéftrenérem mládeže informovali o stavu administrativních záležitostí 
týkajících se registrací hráčů na ČSLH.
Usnesení:
SR SC pověřila sekretáře klubu v upřednostnění zaregistrování hráče Tomáše Pácala na první 
mistrovské utkání s tím, že bude placen poplatek za rychlejší vyřízení. Poplatek SR SC schválila 
jednomyslně. Dále SR SC pověřila sekretáře k vyřízení ostatních registrací tak, aby  všechny byly 
připraveny pro konkrétní hráče na mistrovská utkání svých kategorií.
Z: Kadlec T: do začátku jednotlivých mistrovských utkání.

10.Schválení hostování V. Přibyl
Usnesení :
SR SC schvaluje poměrem 6 pro 0 proti hostování V. Přibyla  do Kobry Praha., dle dohody učiněné 
mezi hráčem a klubem v minulé sezóně.



11.Vyrovnání dlužných částek trenérům mládežnických kategorií
Usnesení :
SR SC pověřuje účetního klubu k vyrovnání dlužných částek trenérům mládežnických kategorii.

12.Diskuse
V rámci diskuse vystoupil V. Rác, který předal SR SC peněžitý dar v hodnotě 11 000,- Kč. Sdělil, 
že částka má být použita v této ekonomické situaci výhradně pro účely A-mužstva.
Další se do diskuse přihlásil A. Jindra, který sdělil , že připravuje nový návrh odměn trenérů 
mládežnických kategorii. Jeho návrh bude projednán na následujících jednáních SR SC.
Dalším přispěvatelem do diskuse byl J. Kadlec, který informoval o bezplatném administrativním 
vyrovnání záležitosti hráče Jakuba Luštince s Hradcem Králové.
Dále informoval o administrativním dotažení smlouvy s Libercem ohledně hráče Straky, při té 
příležitosti  vyzval účetního klubu k vystavení příslušné faktury dle údajů , které mu sekretář předá.
Šéftrenér mládeže informoval o přesunutí hráče Podlešáka z Kolína do Nymburka, za něhož bude 
Kolín požadovat kompenzaci ve formě hráče příslušného ročníku.
Poté byla diskuse ukončena

11.Závěr
Usnesení :
SR SC schválila tuto zprávu ze schůze SR SC.

Zapsal: V Nedbal
5.9.2011


