Zápis ze schůze Správní rady SC Kolín č.20/2012
Správní rada SC Kolín (dále SR SC) se sešla v tomto složení:
Přítomni: Jindra A., Ing. Bydžovský B., Kadlec J., Nedbal V. , Rác V., Hušek M., Ing. Franc O.
Host: Plašil J.
Schválení programu schůze.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Prezence
Zpráva o stavu účtů a rozpočtu , seznam závazků k 16.1.2011 (Nedbal)
Kontrola knihy sponzorů (Nedbal)
Schválení systému evidence a úhrad faktur dodavatelů a pokladních dokladů
Kniha faktur, schválení úhrad dodavatelům (Kadlec)
Zpráva managera A-mužstva (Plašil)
Úkoly z minulé schůze:
Písemná dohoda s pořadatelem plesu (Franc)
Koncepce práce trenérů s nejmenšími kategoriemi(Rác,Kadlec)
8. Výhled na systém řízení klubu v následujících letech.
9. Diskuse
10. Závěr
Navržený program byl jednomyslně schválen.
2.Zpráva o stavu účtů a rozpočtu
Nedbal přednesl, dle údajů poskytnutých účetním klubu, zprávu o stavu účtů SC Kolín a HC
Kolínští kozlové s.r.o. . Aktualizovaná tabulka rozpočtu klubu č. 9/16.1.2012 byla vypracována
účetním a bude přiložena k této zprávě. Dále předal členům přehled závazků klubu vůči
dodavatelům k 16.1.2011 z faktur , došlých před 1.1.2012.
Usnesení:
SR SC vzala zprávu V. Nedbala na vědomí.
3.Kontrola knihy sponzorů
SRSC provedla aktualizaci knihy sponzorů klubu.
4.Schválení systému evidence a úhrad faktur dodavatelů a pokladních dokladů.
V. Nedbal, A. Jindra a J. Kadlec informovali o schůzce s účetním klubu Ing. Tvrdíkem na které byl
upřesněn systém evidence dodavatelských faktur sekretářem oddílu a vedení pokladny oddílu.
Usnesení:
SR SC schválila hlasováním 7-0-0 systém vedení evidence dodavatelských faktur a schvalování
jejich úhrad na jednáních SR SC po předložení knihy došlých faktur sekretářem oddílu. Pokladnu
nadále povede účetní klubu. NA každé schůzi SR SC dojde k rozhodnutí o úhradách dle předložené
knihy došlých faktur. Seznam úhrad k provedení předá po schůzi neprodleně sekretář účetnímu
oddílu.
Z: Kadlec,Tvrdík T: s okamžitou platností

5.Kniha faktur, schválení úhrad dodavatelům
Usnesení:
Dle předložené knihy faktur, seznamu trenéru mládežnických kategorii a dalších známých údajů SR
SC rozhodla o provedení úhrad dokladů a plateb. Seznam plateb k provedení předá sekretář
neprodleně účetnímu klubu.
Z: Kadlec,Tvrdík T:ihned
Dále SRSC ukládá O. Francovi zjistit stav plateb dotací města na činnost.
Z: Franc T: ihned
6.Zpráva managera A-mužstva
A/ J. Plašil předložil SR SC písemně přehlednou zprávu o své činnosti v období 25.8.2011 do
15.1.2012. Zpráva bude přiložena k zápisu této schůze.
Usnesení:
SR SC vzala zprávu managera A-mužstva na vědomí. Zároveň vyslovila s činností J. Plašila ,jako
managera A-mužstva spokojenost a vyjádřila mu plnou podporu.
B/ J. Plašil informoval o počátku jednání s Mgr. Černým ohledně poskytování právnických služeb.
Usnesení:
SR SC vzala zprávu managera A-mužstva na vědomí.
C/ Manager A-mužstva požádal SRSC o stanovení výdajového maxima do následující schůze.
Usnesení:
SR SC stanovuje hlasováním 7-0-0 hodnotu výdajového maxima na částku 90 000,-. Z této částky
doporučuje managerovi uhradit odměny hráčů a trenérů, ze zbytku uhradit došlé faktury za dopravu.
Jejich seznam je součástí bodu 5 dnešní schůze a bude předán účetnímu klubu k platbám.
7.Úkoly z minulé schůze:
A/Písemná dohoda s pořadatelem plesu
O. Franc předal sekretáři klubu k archivaci podepsanou dohodu s pořadatelem plesu 2012. Zároveň
předal k archivaci dodatky ke smlouvě s SMSK za rok 2011.
B/Koncepce práce trenérů s nejmenšími kategoriemi
K této problematice proběhla diskuze :
V. Rác :
– oficiální metodika pro jednotlivé kategorie není, Svaz posílá pouze dílčí materiály.
– DVD s materiály již byly rozmnoženy mezi trenéry.
– Jako asi nejkomplexnější , i když dost komerčně postavený se jeví materiál Dr. Bukače,
který doporučuje ofotit a rozmnožit mezi trenéry.
– Kontrola jednotlivých kategorii probíhá
– Doporučuje se u těch nejmenších pracovat ve skupinkách max 6.malých hokejistů
J. Kadlec : poskytne odkazy na doporučující cvičení na stránkách ČSLH
O. Franc: existuje něco jako „vzorová“ tréninková jednotka ?
V. Rác: tréninkovou jednotku by měl postavit proškolený trenér mládeže s danou licencí sám.
Trenéři mládeže by měli dozorovat kvalitu takové jednotky.
A. Jindra : je možnost připravit rozložení náplně tréninku v procentech formou tabulky ?

V. Rác : Svaz takové tabulky sám nezveřejňuje
M. Hušek: dobré by bylo popsat jednotlivé náplně tréninkových jednotek pro danou kategorii.
V. Nedbal: celá tato problematika by měla být součástí obsáhlejší reorganizace systému řízení
mládežnických kategorii v klubu.
Usnesení :
SR SC navrhuje rozmnožit materiál Dr. Bukače pro trenéry. J. Kadlec zajistí informace o
internetových stránkách s cvičeními a předá trenérům, nebo zveřejní na webu klubu.
Z: Rác, Kadlec T: příští schůze
8.Výhled na systém řízení klubu v následujících letech.
A. Jindra připravil materiál který z pozice předsedy komise mládeže předložil k posouzení SR SC.
Materiál nastiňuje systém práv a povinností jednotlivých osob a složek v mládežnické základně.
Usnesení:
SR SC pověřuje A. Jindru a O. France vytvořením osnovy prací na reorganizaci systému řízení
klubu vycházejícího z platných Stanov a z již předloženého organizačního schématu řízení klubu,
které bude dopracováno. Tento materiál bude poté sloužit k nastavení systému řízení klubu v
následujících letech a projednáván bude na samostatných schůzích SRSC po ukončení sezóny
2011/2012 zhruba na konci března 2012.
Z: Jindra,Franc T: příští schůze
9.Diskuse
V. Nedbal: Dotaz na K. Ivičičovou u náborů.
M. Hušek: Byla tu jednou , poté konec.
O. Franc: Pokusí se zkontaktovat další jím vytipovanou osobu.
J. Kadlec: dotaz na jednotlivé členy SR SC ohledně možnosti staršího zapůjčení TV a DVD k
účelům prohlížení instruktážních DVD s trenéry.
A. Jindra: může poskytnout starší DVD.
V. Nedbal: mohl by zapůjčit starší přenosnou TV.
B. Bydžovský: Velkoobchod textil, potencionální sponzor nechce sponzorovat přímo sport, spíše
soc. Služby, nebo charitu. Zjistí možnost nákupu sad chráničů pro přípravky touto firmou.
V. Rác: dotaz na M. Huška, kdy umístí na plaveckém stadiónu plakát našeho klubu pro nábory.
M. Hušek: zajistí v nejbližší době umístění plakátu na kluzišti u plaveckého bazénu
10.Závěr
SR SC schválila zprávu ze schůze SR SC.
Termín příští schůze : pondělí 30.01.2012 v 16:00
Zapsal: V Nedbal
16.1.2012

