
Zápis ze schůze Správní rady SC Kolín č.21/2012
Správní rada SC Kolín (dále SR SC) se sešla v tomto složení:

Přítomni: Jindra A., Ing. Bydžovský B., Kadlec J., Nedbal V. , Hušek M., 
Omluveni: Ing. Franc O., Rác V.
Hosté: Mišková A., Plašil J.

Schválení programu schůze.

1. Prezence
2. Zpráva o stavu účtů a rozpočtu  (Nedbal)
3. Kontrola knihy sponzorů (Nedbal)
4. Kniha faktur, schválení úhrad dodavatelům (Kadlec)
5. Rozvázání smlouvy s daňovým poradcem. (Hušek)
6. Zpráva managera A-mužstva (Plašil)
7. Host – vytipovaná pracovnice k náborům.
8. Zpráva o čerpání dotací na led v roce 2011 a pro následující období.(Kadlec,Rác)
9. Závěrečná zpráva o vybraných příspěvcích.(Kadlec)
10. Odměny trenérů mládežnických kategorii od ledna 2012.
11. Diskuse
12. Závěr

Navržený program byl jednomyslně schválen.

2.Zpráva o stavu účtů a rozpočtu
V. 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. 10/09.2.2012 bude   vypracována 
účetním a bude přiložena ke  zprávě následující schůze. 
Usnesení:
SR SC vzala zprávu V. Nedbala na vědomí. Účetní klubu pověřen doplněním údajů do rozpočtové 
tabulky k příští schůzi.
Z:Tvrdík T:příští schůze

3.Kontrola knihy sponzorů
SRSC provedla aktualizaci knihy sponzorů klubu.

4.Kniha faktur, schválení úhrad dodavatelům

Usnesení:
Seznam plateb k provedení předá sekretář neprodleně účetnímu klubu.

Z: Kadlec,Tvrdík T:ihned



5.Smlouva s daňovým poradcem.

Usnesení:
SR SC rozhodla hlasováním 5-0-0 o odstoupení od smlouvy s daňovým poradcem klubu s platností 
od 31.1.2012. Pracemi pověřen na této věci M. Hušek.
Z: Hušek T:ihned

6.Zpráva managera A-mužstva

A/ Manager A-mužstva informoval o nových údajích do knihy sponzorů.
B/ J. Plašil informoval o jednání s právním zástupcem Mgr. Černým.
C/ Manager A-mužstva informoval o spolupráci s účetním klubu.
D/ J. Plašil nepožadoval výdajové maximum do další schůze.
E/ Manager A-mužstva nabídl SR SC , že se bude podílet na zefektivnění činností klubu.
F/ J. Plašil vyzval členy SR SC k zkvalitnění práce na shánění finančních partnerů klubu.

Usnesení:
SR SC vzala zprávu managera A-mužstva na vědomí.

7.  Host – vytipovaná pracovnice k náborům.  
Na schůzi SR SC se dostavila paní Andrea Mišková, která byla představena SR SC jako uchazečka 
o činnost náborové pracovnice. J. Kadlecem ji byla nastíněna předpokládaná činnost této osoby v 
klubu. A. Mišková přislíbila seznámení se s problematikou.

Usnesení:
Hlavní trenéři mládeže seznámí A. Miškovou s problematikou přímo na jednotlivých náborech a 
budou těsně spolupracovat při tvorbě činností této pracovnice. Na konci sezóny seznámí jak trenéři 
mládeže , tak uchazečka se svým pohledem na konečnou vzájemnou spolupráci uchazečky a klubu.
Z:Rác,Kadlec T: duben 2012

8.Zpráva o čerpání dotací na led v roce 2011 a pro následující období.
J.  Kadlec  informoval  SR  SC  o  systému  přidělování  ledu  jednotlivým kategoriím  klubu.  Dále 
informoval  o  čerpání  dotace  města  na  ledovou  plochu  za  rok  2011.  Dále  přednesl  vyčíslenou 
tabulku rozpisu ledů na měsíce únor a březen 2012 jak v objemu hodin, tak i v objemu finančních  
prostředků ,dle mimořádného usnesení SR SC z 18.1.2012.

K tomuto tématu proběhla ihned diskuse :

A. Jindra : je třeba plánovat led dlouhodobě a jednoznačně o konečné podobě rozhodovat SR SC.
Kadlec : září až březen lze plánovat dlouhodobé rozpisy. Měsíce srpen, březen operativně.
Jindra : po skončení řádné soutěžní sezóny minimalizovat tréninky. 
K tomuto názoru se připojili  ostatní přítomní členové SR SC s tím, že je lepší tréninkové , či 
zápasové hodiny přenést na začátek sezóny následující.
Jindra : provedl průzkum tréninkových hodin v jiných hokejových městech – objem tréninkových 
hodin je menší než v našem klubu.
Nedbal  :  je  třeba  nastavit  jasná  pravidla  pro  přidělování  ledu,  zpětně  není  možno  měnit  při 
neexistujících pravidlech . Je třeba vytvořit jednoznačná finanční pravidla pro přidělování ledu.
Bydžovský : dotaz na nárůst finančních prostředků za led některých kategorií v měsíci březnu.
Kadlec : jedná se o mezinárodní turnaj 3.třídy. Led přislíbil šéftrenér mládeže již v předchozím 
období(cca v listopadu). Jde o významnou sportovní a reklamní stránku klubu. K tomuto názoru se 
přiklonila většina SR SC s tím, že pro příště musí být stanovena jasná pravidla přidělování ledu na 
turnaje jednotlivých kategorií.



Usnesení :
1. Přidělování  tréninkových,  zápasových  a  turnajových  hodin  zůstane  v  kompetenci 

šéftrenéra mládeže, nicméně bude podléhat   SCHVÁLENÍ SR SC  .
Z: Rác T: s okamžitou platností

2. Hlavní  trenéři  mládeže  připraví  rozpis  ledu  do  konce  března  2012.  V  rozpise  bude 
zohledněna  maximální  úspora  finančních  prostředků  za  ledovou  plochu  tak,  že  dojde  k 
minimalizaci tréninkových hodin v kategoriích, které ukončily řádnou soutěžní sezónu aby 
mohly být uspořené hodiny využity na začátku přípravného období na sezónu 2012/2013.
Z: Rác,Kadlec T:příští schůze 

3. SR SC zahájí prostřednictvím prezidenta klubu s SMSK a.s. jednání o čerpání dotací na celý 
rok 2012 
Z:Franc T:ihned

9.Závěrečná zpráva o vybraných příspěvcích.
Sekretář  klubu  přednesl  závěrečnou  zprávu  o  vybraných  příspěvcích  dle  zpracovaných  údajů 
účetního klubu. Konstatoval, že vybraná částka je nižší, než částka v rozpočtu na sezónu 2011/2012. 
Tento pokles zdůvodnil dle svých seznamů úbytkem aktivních členů klubu oproti předpokladu ze 
srpna 2011.

Usnesení:
SR SC vzala zprávu sekretáře klubu na vědomí.

10.Odměny trenérů mládežnických kategorii od ledna 2012.

Usnesení:
SR SC přesunuje tento bod jednání na příští schůzi.

9.Diskuse
Nedbal : upozornit pořadatele plesu na nová finanční pravidla pořádání výherních tombol od ledna 
2012.
Z: Kadlec T:ihned

Kadlec : nutno prověřit veškeré platby za telekomunikace a internet včetně smluv.

Usnesení:
Dle  zjištěných  údajů  sekretáře  klubu  vypoví  s  okamžitou  platností  SR  SC   za  klub  platby 
nepotřebných služeb. Hlasování 5-0-0
Z: Kadlec T.ihned

Kadlec : předložil telefonickou žádost otce hráče ročníku 1994 Ivo Procházky o okamžité zrušení 
registrace v klubu SC Kolín. Tento hráč v současnosti hostuje v HC Bílí Tygři Liberec.
Usnesení:
SRSC hlasováním 0-0-5 ZAMÍTÁ zrušení registrace zmíněného hráče v klubu SC Kolín.

Kadlec :  přednesl žádost řidičů autobusu o vyznačení parkovacího místa podél transformátoru na 
ZS Kolín.
Usnesení:
Žádost projedná prezident klubu s vedením SMSK a.s.
Z:Franc T:ihned



10.Závěr
SR SC schválila  zprávu ze schůze SR SC.

Termín příští schůze : čtvrtek 09.02.2012 v 16:00

Zapsal: V Nedbal
30.1.2012


