Zápis ze schůze Správní rady SC Kolín č.12/2011
Správní rada SC Kolín (dále SR SC) se sešla v tomto složení:
Přítomni: Nedbal V. , Rác V., Jindra A., Ing. Bydžovský B., Hušek M.
Omluveni : Kadlec J., Ing. Franc
Hosté: Mgr. Černý P., Plašil J., Ing. Tvrdík L.

Schválení programu schůze.
1. Prezence
2. Zpráva Komárek - soud - Mgr. Černý
3. Kontrola bodů z minula :
a/Písemné vyjádření sekretariátu k řešení situace s rozhodčími - Kadlec
b/Fotografie na průkazky - stav - Jindra,Nedbal,Bydžovský,Plašil
c/reklamy web ,zimák aktualizace(svět oken)
4. Zpráva účetního - Tvrdík
5. Zpráva managera A - Plašil
6. Použité věci z Hradce- Hušek
7. Kontrola knihy sponzorů - Nedbal
8. Vyúčtování permanentek pro fanklub - Franc
9. Disciplinární komise-ustavení , „krizový plán neplatiči“.
10. Zprávy komise mládeže - Jindra
11. Diskuse.....Dulovec - transfer Tulon Francie, Hostovani Karla Horaka-KP1.
12. Závěr
Navržený program byl jednomyslně schválen.
2.Zpráva Komárek - soud – Mgr. Černý
Mgr. Černý informoval vedení klubu o situaci s rozhodnutím ve věci hráče Komárka u krajského
soudu v Praze.
Usnesení:
SR SC se jednomyslně počtem přítomných členů rozhodla vyčkat na písemné rozhodnutí
příslušného soudu.
3.Kontrola bodů z minula
A/písemné vyjádření komisi rozhodčích.
V. Nedbal přečetl návrh dopisu sestaveného sekretářem oddílu ,jako odpověď na požadavky komise
rozhodčích.
Usnesení:
SR SC schválila dopis komisi rozhodčích a zároveň pověřila sekretáře oddílu jeho odesláním
komisi rozhodčích. Zároveň jmenovala odpovědnými Aleše Jindru za 5.,6. třídu a Ing. Bohumila
Bydžovského za 7.,8. třídu vypracováním jmenných seznamů rodičů, kteří budou po dobu zápasů
spolupracovat s trestoměřiči na trestné lavici při domácích utkáních 5.-8.třídy.
Z:Jindra,Kadlec,Bydžovský T:ihned

B/Fotografie na průkazky
V. Nedbal informoval o upraveném kompletu 145 fotografii odeslaném J. Plašilovi na výrobu fotek,
fotografie činovníků 3.třídy doplní neprodleně M. Hušek. Průkazky budou připraveny 30.9. k
rozdání všem zúčastněným.
Usnesení:
Z: Plašil, Hušek, Nedbal T:30.9.2011
C/ Aktualizace reklam na ZS a oficiálním webu klubu.
Usnesení:
SR SC důrazně vyzývá webmastera stránek SC Kolín odstranit z webových stránek klubu
reklamy firem, které k datu 26.9.2011 nefigurují v knize sponzorů klubu s OKAMŽITOU
PLATNOSTÍ. Firmy figurující v knize sponzorů ukládá webmasterovi stránek vložit na
stránky do příští schůze !
SR SC ukládá sekretáři klubu odstranit z mantinelu firmu ZZN.
Z: web – Franc, mantinel – Kadlec T:ihned
4.Zpráva účetního oddílu
L. Tvrdík předal SR SC tabulku rozpočtu 3/26.9.2011 doplněnou o hodnoty pohybů na jednotlivých
rozpočtových položkách jak příjmů tak výdajů, zároveň stavy účtu HC Kolínští Kozlové s.r.o. a SC
Kolín ke dni 26.9.2011.
Usnesení:
SR SC vzala zprávu účetního oddílu na vědomí.
5.Zpráva managera A-mužstva
A/ Manager A-mužstva s předstihem a informativně pro členy SR SC připomněl 80.let klubu hokeje
v Kolíně, které klub oslaví příští sezónu.
B/J. Plašil předložil SR SC vzor průkazky členů klubu umožňující volný vstup na utkání A-mužstva
aktivním členům mládežnické základny klubu.
C/Manager A-mužstva informoval o organizaci 1.mistrovského utkání A-mužstva a s výsledky
návštěvy a vyúčtování za toto utkání.
D/Manager A-mužstva navrhl ukládat neprodané vstupenky na jednotlivá utkání na jedno místo,
kde budou kdykoli k nahlédnutí členům SR SC.
E/Informoval o konečném termínu dohrávky 1.kola na 17.10. v 18:00 s Jindřichovým Hradcem.
F/Manager A-mužstva informoval o termínu návštěvy zástupců klubu na Radě města Kolína , která
se bude konat 3.10.2011 v 13:30 a vyzval členy SR SC sestavením delegace.
Usnesení:
SR SC jednomyslně , hlasováním 5 pro 0 proti sestavila delegaci v tomto složení :
Jiří Kadlec, Jakub Plašil a Václav Nedbal.
G/Manager A-mužstva informoval o nevyřešení situace Stanislava Bednáře s panem Kubištou
ohledně odstupného za loňskou sezónu za hráče Jana Kubištu s tím, že bude dále postupovat dle
usnesení SR SC k této věci.
H/J. Plašil přednesl osobní dojmy z posledního mistrovského zápasu s Nymburkem a o náladách v
A-týmu.

I/Manager A-mužstva přinesl zprávu o rozvázání kontaktu s firmou pana Bláhy ohledně dodávek
hokejek pro neplnění základních dodavatelských kritérii, zároveň informoval o navázání kontaktu
se zástupcem firmy EASTON, která co se týče dodávek hokejek vypadá velice nadějně a i hráči si
zatím pochvalují dovezené vzory hokejek.
J/ J. Plašil požádal SR SC o stanovení výdajového maxima na další období.
Usnesení:
SR SC vzala zprávy managera A-mužstva na vědomí a vzhledem ke zprávě účetního klubu o
příjmech v rozpočtu A-mužstva a stavu účtů stanovila hlasováním 5 pro 0 proti částku výdajového
maxima do další schůze SR SC na hodnotu 100 000,-Kč.
6.Použité věci výzbroje z Hradce Králové
M. Hušek informoval o dodávce použité výzbroje ve velice dobrém stavu ze zásob Hradce Králové.
Informoval též, že částka , kterou Hradec za výzbroj požaduje je nesrovnatelná s pořízením
výzbroje nové, neboť řada věcí stačí opravit za zanedbatelných nákladů. Informoval též, že
společně s rekvizitářem klubu tuto výzbroj uvedou v evidenci výzbroje klubu pro potřeby všech
mužstev klubu.
Usnesení:
SR SC vzala zprávu M. Huška na vědomí s tím, že na nejbližší schůzi ihned po dodání seznamů M.
Huškem odsouhlasí navrhovanou částku za úhradu této výzbroje.
Z: Hušek M. T: příští schůze
7.Kontrola knihy sponzorů
V. Nedbal zapsal nové hodnoty do knihy sponzorů dle údajů účetního klubu a dle údajů managera
A-mužstva a členů SR SC.
8.Vyúčtování permanentek fan klubu
Pro neúčast člena SR SC odpovědného za tento bod, je tento bod odložen na příští jednání SR SC.
Z:Franc T:příští schůze
9.Disciplinární komise-ustavení , „krizový plán“ při výskytu aktivních členů neuhradících
příspěvky v daném termínu.
Usnesení:
SR SC schválila vznik disciplinární komise klubu, skládající se ze všech členů SR SC. Návrh
disciplinárního řádu předloží V. Nedbal na dalším jednání schůze ke schválení.
Z: Nedbal T: příští schůze.
SR SC dále začala pracovat na „krizovém plánu“ doplnění hráčů v jednotlivých kategoriích při
zastavení činnosti aktivním členům mládežnické základny v důsledku neuhrazení členských
příspěvku v daném termínu. Návrh krizového plán vypracují šéftrenér a hlavní trenér mládeže ve
spolupráci s trenéry jednotlivých kategorii
Z:Rác, Kadlec T: příští schůze
10.Zprávy komise mládeže
A/ A. Jindra předložil SR SC návrh směrnice č.1 mládežnické základny týkající se reprezentace
hráčů mládežnické základny v období 1.8. - 30.4. v klubu SC Kolín.
Usnesení:
SR SC vzala návrh směrnice na vědomí a pověřila A. Jindru jejím dopracováním ke schválení.

B/ A. Jindra přednesl nástin směrnice č.2 mládežnické základny týkající se poskytování informací o
odehraných utkáních a soupiskách jednotlivých týmu na oficiálních internetových stránkách klubu.
Usnesení:
SR SC vzala návrh směrnice na vědomí a pověřila A. Jindru jejím dopracováním ke schválení.
C/A. Jindra přednesl návrh úpravy odměn trenérů mládežnických kategorií.
V odůvodnění návrhu uvedl předseda komise mládeže nemalé ušetření nákladů v současné
ekonomické situaci oddílu, které jednoznačně doložil vypracovanou tabulkou ušetření nákladů.
V diskusi k tomuto návrhu vystoupili postupně všichni členové s nejednotnými názory na tuto
problematiku.
Usnesení:
SR SC ukládá do příštího jednání všem členům SR SC rozmyslet , případně navrhnout protinávrhy
k návrhu A. Jindry, tak aby na příštím jednání došlo k hlasování o zmíněném návrhu.
Z: členové SR SC T: Příští schůze
11.Diskuse
A/ V. Nedbal tlumočil zprávu sekretáře ohledně hráče Dulovce, který by měl být dle údajů ČSLH
stále členem SC Kolín a ČSLH požaduje vyjádření oddílu k jeho transfer-kartě do mužstva TulonFrancie
Usnesení:
SR SC pověřuje neprodleně sekretáře klubu ke kontaktu s vedením oddílu NED Hockey Nymburk k
dořešení situace s hráčem Dulovcem tak, aby vyjádření ČSLH poskytl klub NED Hockey Nymburk
jako vlastník práv na hráče Dulovce.
Z:Kadlec T:ihned
B/ V. Nedbal tlumočil zprávu sekretáře ohledně bývalého hráče Karla Horáka, požadující hostování
v klubu nastupujícím za KSM na Pardubicku.
Usnesení:
SR SC umožní hostování v soutěži hráči K. Horákovi bez nároků na finanční náhradu.
C/V. Rác informoval managera A-mužstva o hráči Richterovi ze Slávie, který by měl zájem o
hostování v našem oddíle za podmínek dříve stanovených SR SC.
12.Závěr
SR SC schválila zprávu ze schůze SR SC.
Termín příští schůze : pondělí 10.10.2011 17:00
Zapsal: V Nedbal
26.9.2011

