
Zápis ze schůze Správní rady SC Kolín č.11/2011
Správní rada SC Kolín (dále SR SC) se sešla v tomto složení:

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

Schválení programu schůze.

1. Prezence
2. Hosté z komise rozhodčích Kolín
3. Hostování Baumruk
4. Zpráva účetního klubu
5. Zpráva o soudech se slovenskými hráči
6. Zpráva managera A-mužstva
7. Kontrola bodů z minula

Registrace hráčů na svazu
Jednání s J.Hasilem- spor Komárek a Ivičič
Neaktuální reklamy na ZS a na webu.
Straka 8.třída faktura Liberci

8. Kontrola knihy sponzorů
9. Diskuse
10. Závěr

Navržený program byl jednomyslně schválen.

2.Hosté z komise rozhodčích Kolín
Zástupci komise rozhodčích přednesli nesrovnalosti, které se vyskytly při prvních 

přátelských zápasech na kolínském ledě. Konstatovali nutnost 4 lidí v kabině trestoměřičů, z toho 
,že dva musí být bezpodmínečně kvalifikovaní rozhodčí, tj. zapisovatel a trestoměřič.

Konstatovali dále, že v rámci stavu rozhodčích, kteří mají trvalé bydliště  v Kolíně se může 
stát , že budou delegováni na zápasy mimo Kolín. Potom musí domácí zápasy řídit rozhodčí s nižší 
kvalifikací, kteří bohužel v Kolíně nebydlí a v takovém případě musí být cestovné hrazeno.

Zástupci komise rozhodčích přistoupili na kompromis 2. lidí s kvalifikací a 1. z řad rodičů s 
tím, že by se to zkusilo.

Dále zástupci požadují vždy v pondělí jmenovitě vědět, kdo z těchto dobrovolníků bude při 
utkáních asistovat.
Usnesení:
SR SC vzala na vědomí připomínky komise rozhodčích , přičemž akceptovala požadavky a kladně 
hodnotila vstřícný přistup komise rozhodčích. SR SC se do příští schůze  písemně vyjádří , jak je 
schopna zajistit požadavky komise rozhodčích.
Z:sekretář T:příští schůze



3.Hostování hráče Baumruka v Kutné Hoře.
Hráč Juniorky Jakub Baumruk si dohodl hostování v Kutné Hoře a požádal SR SC o 

schválení jeho lístku na hostování.
Usnesení:

Vzhledem k tomu, že trenér Juniorky V.Rác nemá proti návrhu hráče Baumruka námitek - 
schvaluje SR SC hlasováním 6 pro 0 proti hostování hráče Baumruka v Kutné Hoře bezplatně. Poté 
byly lístky podepsány.

4.Zpráva účetního klubu
Účetní klubu L.Tvrdík předložil SR SC přehled příjmů a výdajů od poslední schůze SR SC. 

Dále SR SC seznámil se závazky klubu ke dni 12.9.2011, dále předložil stav účtů Hc Kolínští 
kozlové s.r.o. a SC Kolín. 

Účetní klubu dále navrhl upravit tabulku rozpočtu tak, že do ní bude zapisována jak změna 
stavu na jednotlivých položkách, tak i celkové pohyby, které za období proběhly.
Usnesení:

SR SC vzala na vědomí zprávu účetního klubu a podklady jím předložené založí do archívu 
k originálu zápisu ze schůze SR SC. V.Nedbal provede úpravu tabulky rozpočtu dle návrhu 
L.Tvrdíka.
Z: Tvrdík,Nedbal T:ihned

5.Zpráva o soudech se slovenskými hráči
L.Tvrdík seznámil SR SC s rozhodnutím hráče Komárka nepřistoupit na smír s SC Kolín, 

jako tomu učinil hráč Ivičič. Soud proběhne 13.09.2011. O průběhu a závěru bude informovat 
právní zástupce a L.Tvrdík neprodleně SR SC.
Usnesení:
SR SC vzala zprávu L.Tvrdíka na vědomí.

6.Zpráva managera A-mužstva
A/ Manager A-mužsta J.Plašil předložil SR SC oficiální soupisku A-mužstva na sezónu 2011-2012.
Soupiska A-mužstva:
Brankáři: Brázdil,Blažek,Svoboda
Obránci : Nedbal, Procházka, Pácal, Barták, Pýcha, Čtvrtečka, Zet, Poláček
Útočníci : Malý, Skokan,  Morkes,  Pospíšil, Mejzr, Hloušek, Cerk, Ježek, Pecka, Kubát, Javůrek, 
Nekvasil, Kapička

Usnesení:
SR SC vzala zprávu na vědomí

B/ Manager A-mužstva seznámil SR SC se svým přístupem ke smlouvám s hráči.
Usnesení:
SR SC vzala zprávu na vědomí

C/ Manager A-mužstva informoval o jednáních s klubem HC Benátky , které požadují okamžité 
uhrazení pohledávky 24 000,- Kč za loňské hostování hráče Draka v Kolíně s tím, dále  pokud 
nebude částka okamžitě uhrazena, bude klub SC Kolín označen , jako insolvenční.
Usnesení:
SR SC rozhodla hlasováním 6 pro 0 proti a uložila účetnímu oddílu začít hradit dlužnou částku 
24000,-Kč klubu HC Benátky n.J.
Z: L.Tvrdík T:Ihned

D/Manager mužstva informoval o předání 2ks permanentek každému hráči oznámenému na 
oficiální soupisce A-mužstva.



Usnesení:
SR SC vzala zprávu na vědomí.

E/Manažer A-mužstva informoval o vystavení faktur za hráče Musila a Blažka.
Usnesení:
SR SC vzala zprávu na vědomí.

E/ V rámci zprávy o permanentkách a volných vstupenkách SR SC projednala nárok mládežnické 
základny.
Usnesení :
SR SC odsouhlasila hlasováním 6 pro 0 proti tento návrh : 

Aktivní hráči mládežnické základny , včetně hráčů mladšího, staršího dorostu a juniorů 
budou mít vstup na zápasy A-mužstva VOLNÝ na průkazku na které bude uvedeno jméno 
hráče, kategorie a fotografie hráče.
Trenéři a vedoucí budou mít vstup na zápasy A-mužstva VOLNÝ na průkazku na které bude 
uvedeno jméno, kategorie a fotografie trenéra , či vedoucího.

Fotografie budou zhotoveny do konce týdne tedy do 16.9.2011. Průkazky vyrobí do 23.9.J.Plašil.
Fotografie budou dále využity na webových stránkách mládeže.

Z: Plašil,Jindra,Nedbal,Bydžovský  T předání fotografii :16.9.2011 T zhotovení :23.9.2011

G/Manager A-mužstva představil společné foto zástupců celého hokejového oddílu.
Usnesení:
SR SC vzala zprávu na vědomí.

H/Manager informoval o tisku programů na domácí utkání a informoval se o získání soupisek 
hostujících mužstev u  O.France, který programy v minulé sezóně připravoval.
Usnesení:
SR SC vzala zprávu na vědomí.

I/J.Plašil navrhnul SR SC nechávat tržby z utkání u sebe pro účely okamžitých výdajů A-mužstva s 
tím, že samozřejmně vyučtování provede s účetním klubu.
Usnesení:
SR SC schválila hlasováním 6 pro 0 proti navržené řešení managerem A-mužstva.

J/Milan Pomichálek-přestup Kutná Hora.
Manager A-mužstva informoval o přání hráče Pomichálka nastupovat za tým z Kutné Hory. 
Manager kutnohorkśho mužstva kontaktoval J.Plašila s tím, že nabídl částku za hostování. Manager 
A-mužstva ihned zamítl hostování a navrhl managerovi Kutné Hory přestup s tím , ať navrhne 
částku. Kutná Hora navrhla částku 45000,-Kč.
Usnesení:
SR SC  hlasováním 6 pro 0 proti pověřila managera A-mužstva jednáním o přestupu hráče Milana 
Pomichálka za částku 60 000,-Kč s možností minimální hodnoty 50 000,-Kč.
Během jednání kontaktoval manager A-mužstva managera Kutné Hory a byla akceptována částka 
50 000,-Kč za kterou hráč Milan Pomichálek přestoupí do mužstva z Kutné Hory.
Smlouva bude připravena ke schválení SR SC a poté podepsána.
Z:Plašil T:Ihned

K/Manager A-mužstva požádal SR SC o stanovení hodnoty výdajového maxima.



Usnesení:
SR SC stanovila hlasováním 6 pro 0 proti  výdajovým maximem do příští schůze částku 50 000,- 
Kč.

7.Kontrola z minula
A/Registrace hráčů na svazu
Sekretář klubu informovalů o stavu registrací na svazu. 
T.Pácal, Hloušek, Zet příplatek 1800,- . Rychlé vyřízení.
Ostatní hráči budou vyřešeni nejpozději 20.9.2011. Problém je pouze s hráči Trněným(SD) a 
Kubinou(SD). Prvně jmenovaný předal materiály pozdě. Druhý jmenovaný se ještě řeší na liberecké 
půdě odkud by měl být zde na bezplatném hostování za hráče Ivo Procházku(SD).
Usnesení:
SR SC odhlasovala  6 pro a 0 proti 1200,- příplatek za registraci hráčů Zeta(A) a Hlouška(A). SR 
SC důrazně upozorňuje managera A-mužstva k předávání materiálů k registraci včas.
Z:Plašil T:Ihned

B/Jednání s J.Hasilem- spor Komárek a Ivičič
A.Jindra informoval o započetí jednání s Josefem Hasilem o vyřešení situace sporu se slovenskými 
hráči.
Usnesení:
SR SC vzala zprávu A.Jindry na vědomí s tím, že jednání o této záležitosti odkládá na další jednání, 
až bude situace celého sporu jasnější.

C/Reklamy neaktuálních sponzorů v prostorách ZS.
Sekretář klubu informoval o tom, že reklamy neaktuálních sponzorů byly z prostor ZS odstraněny.
Usnesení:
SR SC vzala zprávu J.Kadlece na vědomí.

D/Reklamy neaktuální na web stránkách  klubu.
Usnesení:
SR SC uložila webmasterovi odstranit neaktuální reklamy z klubového vebu a připravit společně s 
managerem A-mužstva aktualizaci reklam.
Z:Franc T:16.9.2011

E/Straka 8.třída faktura Liberci
Sekretář informoval SR SC o vystavení faktury na první splátku Liberci za hráče Straku – 8.třída.
Usnesení:
SR SC vzala zprávu J.Kadlece na vědomí.

8.Kontrola knihy sponzorů
V.Nedbal provedl zápisy v knize sponzorů dle aktuálních údajů účetního , členů SR SC a managera 
A-mužstva.

9.Diskuse
A.Jindra : Tlumočil názor trenéra 7.třídy Růžičky , který seznámil předsedu komise mládeže s 
neúčastí dětí na ranních trénincích 7.třídy a díky tomu je i výkonnost hráčů při neúčasti na 
trénincích velice špatná. Reagoval šéftrenér mládeže s tím, že nejsou k disposici jiné termíny 
tréninků a řešení musí trenér 7.třídy najít přimo s šeftrenérem mládeže individualně pro jednotlivé 
hráče, kteří se tréninků účastnit nemohou.
J.Kadlec: Na utkání 18.9. se vstup bude organizovat tak, že se hráči a vedoucí shromáždí v 17:45 na 
předem stanoveném místě-bráně u pekárny a budou hromadně vpuštěni na utkání. Na další domácí 



utkání A-mužstva už výhradně na průkazku !
B.Bydžovský : vznesl dotaz na darovací smlouvy ke příspěvkům. Bylo potvrzeno že darovací 
smlouvy budou vystaveny POUZE na příspěvky hrazené v jedné splátce.
V.Rác: Tlumočil požadavek A.Kratochvíla-vedoucího kategorie juniorů na zachování částky odměn 
z loňské sezóny. SR SC se rozhodla pro revizi odměn trenérů. Návrh bude předložen na další 
schůzi.

10.Závěr
SR SC schválila  zprávu ze schůze SR SC

Termín příští schůze : úterý 27.9.2011 17:00

Zapsal: V Nedbal
12.9.2011


