
Zápis ze schůze Správní rady SC Kolín č.14/2011
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. ,Hušek M.
Hosté: Plašil J.

Schválení programu schůze.
1. Prezence
2. Zpráva o stavu účtů a rozpočtu / V. Nedbal/
3. Zpráva managera A mužstva /J.Plašil/
4. Kontrola knihy sponzorů. /V.Nedbal/
5. Konečná zpráva o platbě členských příspěvků k 31.10.2011 /J.Kadlec/
6. Disciplinární opatření. /Disciplinární komise/
7. Zpráva  o  žádosti  o  mimořádnou  dotaci  od  města  Kolín  na  činnost  A-

mužstva./V.Nedbal/
8. Zpráva o žádosti dotace města Kolín na činnost klubu pro rok 2012 /J.Kadlec/
9. Zpráva o přípravě žádostí na dotace Středočeského kraje pro rok 2012./B.Bydžovský/
10. Seznam použité výzbroje nakoupené /M.Hušek/
11. Nákup spotřebního materiálu pro brusírnu
12. Diskuse
13. 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.5/31.10.2011dle údajů účetního klubu, poté 
i přehled příchozích a odchozích plateb na účtech.
Usnesení:
SR SC vzala na vědomí zprávu V. Nedbala.

3.Zpráva managera A
A/J.Plašil informoval o zapůjčení našeho hráče Richtera z Juniorky Slavia Praha pro zkoušku v A-
mužstvu. Pokud by se hráč osvědčil, mohl by nastupovat za A-mužstvo bez jakýchkoli finančních 
nároků jak hráče, tak i Slavie Praha, kde je hráč na hostování.
B/Manažer informoval o tom, že poslední tři hráči zbývají dořešit smlouvami.
C/ manager J. Plašil požádal SR SC o stanovení hodnoty výdajového maxima.
D/Manažer  předal  informace  k  novým zápisům do knihy sponzorů  a  provedl  se  členy SR SC 
upřesnění výroby jedné z reklam významných sponzorů.
Usnesení:
SR  SC  bere  souhrnně  zprávu  managera  A-mužstva  na  vědomí  a  stanovuje  novou  hodnotu 
výdajového maxima na 100 000,-Kč.

4.Kontrola knihy sponzorů.
Dle informací managera A-mužstva provedl V.Nedbal aktualizaci zápisů v knize sponzorů.



5.Konečná zpráva o platbě členských příspěvků k 31.10.2011 /J.Kadlec/
Sekretář klubu dal k dispozici SR SC konečnou zprávu o členských příspěvcích aktivních členů 
klubu na sezónu 2011/2012. 
Vyplývá z ní : 

Celkový počet aktivních členů klubu 177
Uhrazeno v řádných termínech 166
Neuhrazeno v řádných termínech 11

Usnesení:
SR  SC  vzala  zprávu  sekretáře  klubu  na  vědomí  s  tím,  že  dle  závěrů  Valné  hromady  klubu 
zastavuje  s  okamžitou  platností  dnem  1.11.2011  všem  aktivním  hráčům,  kteří  neuhradili 
členský příspěvek(dále neplatiči) veškerou sportovní činnost v rámci klubu. Celou věc tímto 
předává k jednání disciplinární komisi klubu.

6.Disciplinární opatření.
Usnesení:
Jednání  disciplinární  komise  (dále  DK)  se  uskuteční  7.11.2011.  Sekretář  shromáždí  registrační 
průkazy neplatičů pro účely DK včetně veškerých materiálů týkající neplatičů.

7.Zpráva o žádosti o mimořádnou dotaci od města Kolín na činnost A-mužstva.
V.Nedbal informoval o vypracování žádosti o mimořádnou dotaci na činnost A-mužstva od města 
Kolín(sestavenou managerem A-mužstva za spolupráce  V. Nedbala) navazující na návštěvu naší 
delegace na Radě města Kolína.
Usnesení:
SR SC vzala zprávu V. Nedbala na vědomí

8.Zpráva o žádosti dotace města Kolín na činnost klubu na rok 2012 /J.Kadlec/
J.Kadlec informoval o podání žádosti pro dotace města Kolín na činnost klubu.  Žádost byla na 
městě přijata a byla potvrzena úplnost poskytnutých údajů,které poskytl náš klub.
Usnesení:
SR SC vzala zprávu J. Kadlece na vědomí

9.Zpráva o přípravě žádostí na dotace Středočeského kraje pro rok 2012.
B.Bydžovský připravil veškeré podklady pro Žádost na dotace Středočeského kraje a informoval o 
podmínkách podání žádosti.
Usnesení:
Projekt č.1. „Volnočasové aktivity“ zpracují J.Kadlec, V. Rác a M.Hušek
Projekt č.2. „Vrcholový sport“ zpracuje O. Franc
Projekt č.3. „Primární prevence“ zpracuje A. Jindra
Kompletaci celé žádosti zajistí B.Bydžovský za spolupráce všech členů SR SC
Z: SR SC T: 7.11.2011

10.Seznam použité výzbroje nakoupené v Hradci Králové
M.Hušek  předal  kompletní  seznam výzbroje  nakoupené  SR  SC  v  Hradci  Králové.  Seznam je 
přílohou ke zprávě z dnešní schůze a uložen u sekretáře klubu.
Usnesení:
SR SC vzala zprávu M. Huška na vědomí. Všechny věci jsou k disposici celé hráčské základně 
klubu a jsou ve správě rekvizitáře klubu.



11.Nákup spotřebního materiálu pro brusírnu
Brusič A-mužstva a Juniorů L. From informoval e-mailem o potřebě doplnění spotřebního materiálu 
do brusírny, dále pak o nutnosti nákupu náhradního diamantového rovnacího šroubu do brusky ve 
vlastnictví klubu.
Usnesení:
SR SC povoluje nákup spotřebního materiálu(kotoučů) do brusírny a povoluje nákup náhradního 
diamantového šroubu k brusce.

12.Diskuse

V.Nedbal:  Vystoupil s dotazem na stav vyplácení odměn trenérům mládežnických kategoriím dle 
odsouhlasených pravidel. Sekretář  J.Kadlec  potvrdil tvorbu seznamu osob určených k vyplacení 
odměn za měsíc září, který požaduje účetní klubu. V.Nedbal apeloval na sekretáře klubu , aby byl 
seznam  předán  maximálně  do  konce  týdne  s  tím,  že  proplácení  odměn  za  měsíc  září  musí  
proběhnout nejdéle další týden tedy mezi 7.-11.11. zároveň požádal sekretáře o vytvoření seznamu 
za měsíc říjen, tak aby byl seznam i peníze za měsíc říjen vypláceny již v řádném termínu, tedy 15.-
17.11. 2011.
V.Nedbal: informoval o tom, že účetní klubu již má všechny podklady pro vyplacení výplaty za 
září kustodovi a vyzval sekretáře k dořešení celé záležitosti.

V.Nedbal:  Vystoupil  s  dotazem  na  uskutečnění  hostování  hráče  kategorie  mladší  dorost(MD) 
Davida Jaroše v mužstvu Hradec Králové. 
J.Kadlec: trenér MD potvrdil hostování jmenovaného s tím, že bude platit do 31.12.2011 a místo 
hráče Jaroše přijde k mužstvu MD náhradou hráč druhého ročníku MD  z Hradce Králové.
O.  Franc  : se   přihlásil  do  diskuse  s  tím,  že  není  možno  provádět  takováto  rozhodnutí  bez 
rozhodnutí  SR  SC,  načež  J.Kadlec celou  věc  vysvětlil  s  tím,  že  hrozilo  prodlení  celého 
administrativního úkonu.  J.Kadlec poté  vysvětlil  ,že  jde  o období  zkušební,  že  by extraligový 
Hradec měl zájem v tomto období hráče Jaroše vyzkoušet. O dalších krocích zatím Hradec Králové 
náš klub neinformoval. V.Nedbal vystoupil s dotazem na trenéra MD Kadlece a šéftrenéra mládeže 
V. Ráce s tím, ať odůvodní sportovní stránku celé této výměny, neboť případná ekonomická není 
samozřejmě pro náš klub v současné situaci zanedbatelná a lze brát určitě také v potaz.
J.Kadlec :  informoval o stavu hráče Jaroše,  zhodnotil,  že  Hradec Králové může být  pro hráče 
samotného  přínosem.  Zároveň  jde  o  hráče  hodně  individuálního,  který  pokud  přijde  do  jiného 
prostředí mohl by dále zlepšovat především své osobní a herní kvality. Zároveň především hráči 
kolínského MD mohou jít  výkonem nahoru,  neboť hráč Jaroš byl  individuálními kvalitami sice 
jinde,  než  kolínští  ,  nicméně  týmová  soudržnost  nefungovala  .  J.Kadlec  si  od  výměny slibuje 
především  zlepšení výkonu ostatních hráčů MD.
V.  Rác  :  potvrdil  slova  J.  Kadlece  a  rozebral  individuální  a  osobní  kvality  zmíněného  hráče. 
Potenciál a herní kvality hráče je třeba rozvinout ve vyšší soutěži, dodal.

V,Rác : požádal O. France o zřízení e-mailové adresy přímo na jeho jméno.

V. Rác : informoval o dodávce přileb pro nejmladší účastníky náborů dle dohody s p. Janečkovou 
ze svazu.

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

Termín příští schůze : pondělí 07.11.2011 16:00

Zapsal: V Nedbal
31.10.2011


