Zápis ze schůze Správní rady SC Kolín č.19/2012
Správní rada SC Kolín (dále SR SC) se sešla v tomto složení:
Přítomni: Jindra A., Ing. Bydžovský B., Kadlec J., Nedbal V. , Rác V.
Omluveni: Hušek M., Ing. Franc O.
Hosté: Plašil J., Ivičičová K.
Schválení programu schůze.
1.
2.
3.
4.
5.

Prezence
Zpráva o stavu účtů a rozpočtu (Nedbal)
Zpráva managera A-mužstva (Plašil)
Kontrola knihy sponzorů (Nedbal)
Úkoly z minulé schůze:
Kompletace smluv klubu s jednotlivými dodavatelskými subjekty(Kadlec).
Písemná dohoda s pořadatelem plesu (Franc)
Náborový pracovník ( host. Ivičičová K.)
Přehled registrovaných kolínských hráčů. (Kadlec)
Směrnice k organizaci domácích utkání (Jindra)
Směrnice k organizaci turnajů významných pro klub (Jindra)
6. Diskuse
7. 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. . Dále poskytl stavy účtů dle údajů účetního klubu. Aktualizovaná tabulka
rozpočtu klubu bude hned po vypracování účetním přiložena k této zprávě.. Dále předal členům
přehled závazků klubu vůči dodavatelům k 31.12.2011 včetně přehledu závazků jak mládežnických
týmů, tak A-mužstva za dopravu.
Usnesení:
SR SC vzala na vědomí zprávu V. Nedbala.
3.Zpráva managera A-mužstva
A/ Manager A-mužstva informoval SRSC o přípravě zprávy o svém působení u A-týmu, kterou
přednese na následující schůzi
B/ J. Plašil informoval o současné situaci v A-mužstvu, kterou nazval stabilizovanou.
C/ Manager A informoval o přípravě svého plánu vedení A-mužstva do budoucna
D/ J. Plašil informoval o jednání s managerem Hradce Králové ve věci kolínského hráče J. Blažka.
Dále pak seznámil o stanovisku svém a hlavního trenéra A-mužstva co se týká Hradcem
navrhovaného působení tohoto hráče v Chotěboři, které je takové , že navrhují umožnit hráči

hostování v Chotěboři do 31.1.2011.
E/Manager A-mužstva informoval o jednání s Mgr. Černým ohledně právních služeb ve věci
ukončených soudních sporů klubu se slovenskými hráči.
F/ Manager A-mužstva požádal o stanovení výdajového maxima do následující schůze.
Usnesení:
SRSC vzala zprávu managera A-mužstva na vědomí. Ve věci hráče J. Blažka konstatovala , že celá
záležitost je pouze v kompetenci managera A-mužstva, jehož na jeho žádost podpořila.
SRSC stanovuje rozhodnutím 5-0-0 hodnotu výdajového maxima na částku 70000,- Kč s tím, že
doporučuje uhradit závazky hráčům a ze zbytku částečně uhradit závazky dodavateli výstroje.
4.Kontrola knihy sponzorů
SRSC provedla aktualizaci knihy sponzorů klubu.
5.Úkoly z minulé schůze,
A/ Kompletace smluv klubu s jednotlivými dodavatelskými subjekty(Kadlec).
J. Kadlec seznámil SRSC se smlouvami s dodavateli.
Usnesení:
S platností od 1.1.2012 SRSC rozhodla takto :
1/Provádět veškeré úhrady dodavatelských faktur jen na základě odsouhlasení SRSC tak, že
odsouhlasení bude provedeno dvěma podpisy členů SRSC s razítkem. Jinak nesmí být provedena
úhrada faktury. Po odsouhlasení provede účetní klubu úhradu odsouhlasené faktury.
2/ Dodavatelské faktury budou vždy předány před schůzí SRSC sekretáři, který je předloží.
3/ Do 31.1.2012 pověřuje SRSC účetního klubu předat SRSC v tištěné podobě orientační uzávěrku
roku 2011.
Z:Tvrdík T:31.1.2012
B/ Písemná dohoda s pořadatelem plesu
O. Franc přislíbil telefonicky přinést na další schůzi podepsanou dohodu s pořadatelem plesu.
Z:Franc T:Příští schůze
C/ Náborový pracovník
Na schůzi se dostavila vytipovaná pracovnice pro nábory Kateřina Ivičičová . SRSC ji seznámila s
požadavky na takovou osobu tak, jak je sestavil šéftrenér mládeže. K. Ivičičová slíbila účast na
probíhajících náborech, kde bude oběma trenéry mládeže s problematikou náborů seznámena.
D/ Přehled registrovaných kolínských hráčů.
J. Kadlec svou zprávou potvrdil seznam hráčů SC Kolín i jejich hostování.
Usnesení:
SRSC vzala zprávu J. Kadlece na vědomí, zároveň konstatuje že dále povede přesný přehled o
všech hráčích našeho klubu.
E/ Směrnice k organizaci domácích utkání

Předseda komise mládeže A. Jindra přednesl směrnici č.4.mládežnické základny.
Usnesení:
SRSC schválila 5-0-0 směrnici č.5 mládežnické základny a zveřejní ji na webu klubu.
F/ Směrnice k organizaci turnajů významných pro klub (Jindra)
Předseda komise mládeže A. Jindra přednesl směrnici č.5.mládežnické základny.
Usnesení:
SRSC schválila 5-0-0 směrnici č.5 mládežnické základny a zveřejní ji na webu klubu.
6.Diskuse
J. Kadlec – připomněl platnost rozhodnutí o odměnách trenérů ml.kategorií do 31.12.2011.
Usnesení:
SR SC se k odměnám trenérů ml.kategorií vyjádří až na základě výsledků hospodaření klubu a to
nejpozději do 14.2.2012, kdy by měly být provedeny výplaty odměn za měsíc leden 2012.
J. Kadlec – připomněl platnost odměn sekretáře schválených do 31.12.2011.
Usnesení:
Hlasováním 4 pro- 0 proti- 1 zdržel byla potvrzena odměna sekretáři klubu do 31.3.2012, tak jak
byla původně stanovena do 31.12.2011.
A. Jindra – přednesl písemné žádosti rodičů některých hráčů :
Usnesení:
Hráči D. Pokornému určuje na základě písemné žádosti jeho matky splátkový kalendář s tím, že
konečná částka(5000,-Kč) bude uhrazena 1.3.2012. Po zaplacení 1.splátky ve výši 2000,-Kč bude
umožněna jmenovanému sportovní činnost v klubu. Po doplacení celé dlužné částky bude věc
předána DK klubu.
Hráči J. Lukášovi promíjí penále na základě jeho žádosti, že by vykonával náhradní trest určený DK
klubu a to účastí na náborech pod vedením hlavních trenérů mládeže.
A. Jindra – přednesl žádost trenérů nejmladších ročníků o seznámení s koncepcí klubu na výchovu
nejmladších kategorii.
V. Rác – komunikace s trenéry již proběhla. Přislíbil zpracování jednotné koncepce společně s
druhým trenérem mládeže.
Usnesení:
SRSC pověřuje trenéry mládeže zpracováním koncepce přípravy pro trenéry nejmladších kategorií.
Z: Rác,Kadlec T:do příští schůze
V. Nedbal – nastínil nutnost změny systému kompetencí hlavních trenérů mládeže, která bude
muset být připravena před následující sezónou.
7.Závěr
SR SC schválila zprávu ze schůze SR SC.
Termín příští schůze : pondělí 16.01.2012 v 16:00
Zapsal: V Nedbal
2.1.2012

