
Zápis ze schůze Správní rady SC Kolín č.13/2011
Správní rada SC Kolín (dále SR SC) se sešla v tomto složení:

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

Schválení programu schůze.
1. Prezence
2. Zpráva o stavu účtů a rozpočtu / V. Nedbal/
3. Zpráva managera A  + zpráva o delegaci na Radě města Kolína /Plašil/
4. Vyúčtování permanentek fan klubu. /Franc/
5. Zpráva o výběru členských příspěvků kategorií JUN a SD /Kadlec/
6. Schvalování návrhů odměn trenérů mládeže a 2 nových směrnic  /Jindra/
7. Kontrola knihy sponzorů /Nedbal/
8. Plán s neplatiči po 31.10.2011 /Rác/
9. Kontrola z minula

a/ Reklamy na webu www.sc-kolin.cz /Franc/
b/ Jmenné seznamy rodičů pro spolupráci s rozhodčími 

/Jindra,Bydžovský/
c/ přehled použitých věcí výstroje - schválení částky k úhradě /Hušek/
d/ Návrh disciplinárního řádu klubu. /Nedbal/
e/ Dulovec - Nymburk  - /Kadlec/
F/ Trenérská komise- /Rác/

10. Diskuse
11. 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. . Dále poskytl tabulku rozpočtu č.4/11.10.2011.
Usnesení:
SR SC vzala na vědomí zprávu V. Nedbala. SR SC  rozhodla hlasováním 6 pro 0 proti o tom, že 
výdajové maximum poskytované managerovi A-mužstva bude vždy obnovováno zpětně od 
nulové hodnoty s tím, že přebytek financí(tedy nevyčerpanou hodnotu) z minulé hodnoty 
výdajového maxima vrátí  manager A-mužstva před zveřejněním další hodnoty zpět.

3.Zpráva managera A  + zpráva o delegaci na Radě města Kolína /Plašil/
A/ manager A mužstva informoval o kontrole fakturace SMSK společně s p. Šircem a opravě 
celkové částky směrem dolů.

B/ manager A-mužstva doplnil údaje do knihy sponzorů

C/ manager A-mužstva informoval o zhotovení a nákladech na dva poutače na  hokejový klub SC 



Kolín. Informoval že celková hodnota za oba poutače je cca 10 000,-Kč.
Nasvícení poutače u jezera poskytla SMSK a.s. Zdarma. Dále informoval o pozitivním ohlasu na 
poutač a plakáty u kolínské veřejnosti. 
Usnesení:
SR SC rozhodla hlasováním 6 pro 0 proti  o rozdělení nákladů na vyhotovení poutačů mezi A-
mužstvem a mládežnickou základnou v  poměru 50   % A-  mužstvo      -   50 %   mládež.  

D/ Informace managera A-mužstva o dokončování smluv s hráči na sezónu 2011-2012

E/ manager J. Plašil požádal SR SC o stanovení hodnoty výdajového maxima.
Usnesení:
SR SC vycházejíce z bodu 2. programu dnešní schůze stanovuje novou hodnotu výdajového 
maxima na 100 000,-Kč.
Zároveň doporučuje managerovi A-mužstva použít těchto financí PŘEDEVŠÍM K 
UHRADÁM ZÁVAZKŮ klubu vůči hráčům a trenérům A-mužstva.

F/ informace o holích EASTON. Naprostá spokojenost se  shafty , s čepelemi mírné problémy , 
situace se řeší..

G/ informace o uvolnění hráče P. Musila na středeční a pondělní utkání z Havl. Brodu.

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

4.Vyúčtování permanentek fan klubu.
O. Franc informoval o prodeji 7. ks permanentek členům fan klubu a  provedl se sekretářem jejich 
vyúčtování.
Dále informoval o 4. nových členech klubu SC Kolín, jejichž přihlášky, včetně členských příspěvků 
předal také sekretářovi klubu.
Usnesení:
A/ SR SC vzala zprávu O. France na vědomí.
B/SR SC schválila vstup 4. nových členů do klubu SC Kolín hlasováním 6 pro 0 proti

5.  Zpráva o výběru členských příspěvků kategorií JUN a SD  
J. Kadlec informoval o stavu výběru příspěvků na sezónu kategorií JUN a SD a potvrdil, že všichni 
uhradili příspěvky v řádném termínu , tedy do 30.9.2011.
Usnesení :
SR SC vzala na vědomí zprávu J. Kadlece.

6.Schvalování návrhů odměn trenérů mládeže a 2 nových směrnic
Předseda komise mládeže odůvodnil návrh odměn trenérů mládežnických kategorii.
Usnesení:
A / SR SC stanovila odměny trenérů mládežnických kategorii hlasováním 6 pro 0 proti dle 
návrhu. Tabulka bude zveřejněna sekretářem klubu všem trenérům mládežnických kategorií, 
kterých se to týká. 

B/ Odměny trenérům mládežnických kategorií platí do konce roku 2011. Poté budou buď 
potvrzeny, nebo stanoveny hodnoty nové na další období.

C/ Odměny vždy za předchozí měsíc budou k disposici u sekretáře klubu vždy 15. dne 
následujícího měsíce,  pokud ten den bude vycházet na víkend, budou k disposici od pondělí 
následujícího týdne.



D/ Odměny pro trenéry kategorií nábor,  1.třída , 2.třída, 3.třída, 4.třída , MŽ, 2000 , SŽ  a 
1998 budou vypláceny pouze hlavním trenérům, ti ať sami rozdělí finance pro své asistenty 
popř. vedoucí. Odměny pro kategorie MD, SD, JUN budou vypláceny samostatně hl.trenérovi 
a asistentovi.
Z:Kadlec T:ihned

Předseda komise mládeže odůvodnil návrh Směrnice č.1 mládežnické základny.
Usnesení:
SR SC schválila hlasováním 6 pro 0 proti směrnici č.1.mládežnické základny. Směrnice bude 
zveřejněna na webových stránkách klubu. Směrnice je součástí přílohy k této zprávě.
Z:Nedbal T:ihned

Předseda komise mládeže odůvodnil návrh Směrnice č.2 mládežnické základny.
Usnesení:
SR SC schválila hlasováním 6 pro 0 proti směrnici č.2.mládežnické základny. Směrnice bude 
zveřejněna na webových stránkách klubu. Směrnice je součástí přílohy k této zprávě.
Z:Nedbal T:ihned

7.Kontrola knihy sponzorů
V. Nedbal provedl zápisy do knihy sponzorů dle údajů poskytnutých managerem A-mužstva a členy 
SR SC. V. Nedbal poté rozešle aktualizovanou knihu sponzorů ke dni 11.10.2011 členům SR SC 
Z: Nedbal T:ihned

8.Plán s neplatiči po 31.10.2011
V. Rác informoval o přípravě plánu s případnými neplatiči příspěvků s termínem 31.10.2011.
Usnesení:
SR SC vzala na vědomí zprávu V. Ráce. Sekretáře klubu vyzvala k upomenutí případných neplatičů 
ještě před termínem 31.10.2011.
Z:Kadlec ,Rác T:příští schůze

9.Kontrola z minula
A/ Reklamy na webu www.sc-kolin.cz /Franc/
O. Franc informoval o aktualizaci webových stránek dle knihy sponzorů.

B/ Jmenné seznamy rodičů pro spolupráci s rozhodčími /Jindra,Bydžovský/
A. Jindra a B. Bydžovský předali komisi rozhodčích seznamy rodičů v žákovské lize pro spolupráci 
v boxu trestoměřičů. Stav ke dni 11.10.2011 6. a 8. třída rodič zajištěn , a 5. a 7. třída nemá 
obsazeno rodiči.

C/ přehled použitých věcí výstroje - schválení částky k úhradě.

Usnesení:
SR SC schválila hlasování 6pro 0 proti částku 12 000,- za nákup použité výstroje z Hradce Králové. 
Zároveň pověřila sekretáře klubu a rekvizitáře mládeže na vytvoření seznamu výstroje a seznámení 
s tímto seznamem hráčskou základnu klubu.
Z: Kadlec From T:ihned

D/ Návrh disciplinárního řádu klubu.
V. Nedbal přednesl návrh disciplinárního řádu klubu. V následné diskusi B. Bydžovský opravil 
některé drobné nesrovnalosti v návrhu.



Usnesení:
A/ SR SC ustanovila hlasováním 6 pro 0 proti disciplinární komisi klubu. Všichni členové SR SC 
jsou zároveň členy disciplinární komise(DK) klubu. Předsedou DK je automaticky prezident klubu.
A/ SR SC schválila hlasováním 6 pro 0 proti disciplinární řád klubu. Disciplinární řád bude 
zveřejněn na webových stránkách klubu.
Z: Nedbal T:Ihned

E/ Dulovec – Nymburk.
J. Kadlec informoval o jednání s  vedením NED Hockey Nymburk ohledně hráče Dulovce, který je 
v současné době na angažmá ve Francii a je veden ,jako člen klubu SC Kolín. 
Práva na hráče Dulovce budou ihned po návratu z Francie převedena na nymburský oddíl. Našemu 
klubu nevznikají v současnost žádné finanční závazky za hráče.

F/ Trenérská komise
V. Rác , jako předseda trenérské komise představil SR SC složení komise:
Václav Rác – předseda,
Stanislav Bednář, Václav Vaněk,  Aleš Adamec – členové
Usnesení :
SR SC vzala na vědomí zprávu V. Ráce.

10.Diskuse

V. Nedbal,J. Kadlec :
První se do diskuse přihlásil V. Nedbal a informoval SR SC společně s J. Kadlecem o výsledcích 
jednání na Radě města Kolína a o krocích , které dle těchto výsledků podniká manager A-mužstva J. 
Plašil. Konstatoval , že je třeba více kontaktů s Radou města i jednotlivými zastupiteli pro 
naprostou transparentnost hokejového oddílu vůči městu. Na jednání byla také  přednesena snaha 
města vstoupit, jak  k tomu již bylo v minulosti do vedení našeho klubu, což naše strana přivítala a 
nabídla , že se tomu může stát hned na následující Valné hromadě oddílu.

V. Rác: 
Přednesl požadavek šéftrenéra mládeže na doplacení závazků za předchozí měsíce.
Usnesení:
SR SC ukládá sekretáři oddílu vyčíslit závazky klubu vůči trenérům mládeže za minulé období, 
zároveň ukládá sekretáři  připravit účetnímu klubu veškeré potřebné doklady k proplacení těchto 
závazků.
Z: Kadlec T: příští jednání

A. Jindra:
Informoval o možnosti různých druhů dotací státu na mládežnickou základnu. Podklady pro 
zajištění potřebných věcí předá B. Bydžovskému, který zajistí přípravu žádostí o tyto dotace.
Z:Jindra,Bydžovský T:příští jednání

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

Termín příští schůze : pondělí 31.10.2011 18:00

Zapsal: V Nedbal
10.11.2011


