
Zápis ze schůze Správní rady SC Kolín č.15/2011
Správní rada SC Kolín (dále SR SC) se sešla v tomto složení:

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

Schválení programu schůze.
1. Prezence
2. Zpráva o stavu účtu a rozpočtu /V. Nedbal/
3. Zpráva managera A mužstva o hostování hráče Hanzla z Mostu /J. Plašil/
4. Požadavek výdajového maxima /J. Plašil/
5. Disciplinární opatření s neplatiči čl.příspěvků  /Disciplinární komise/
6. Zpráva o přípravě žádostí na dotaci Středočeského kraje pro rok 2012./B. Bydžovský/
7. Organizace „Plesu nosatých“
8. Diskuse
9. 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   stavy  účtů  dle  údajů  účetního  klubu  a  poté  i  přehled 
příchozích a odchozích plateb na účtech. Tabulka rozpočtu 6/7.11.2011 bude doplněna do konce 
týdne.
Usnesení:
SR SC vzala na vědomí zprávu V. Nedbala.
Z:Nedbal,Tvrdík T:11.11.2011

3.Zpráva managera A o hostování hráče Jana Hanzla z Mostu v A-mužstvu.
J. Plašil informoval o získání hráče Jana Hanzla z mužstva Baník Most na hostování v dresu SC 
Kolín bez finančních nároků oddílu Baník Most. Dále pak informoval o prozatímních nulových 
finančních nárocích hráče Hanzla vůči oddílu SC Kolín s tím, že pokud by se stal stálým hráčem A-
mužstva  dojde  mezi  ním  a  managerem  A-mužstva  k  dalším  jednáním,  které  budou  podléhat 
rozhodnutí SR SC a respektovat schválené hodnoty rozpočtu A-mužstva na letošní sezónu.
Usnesení:
SR SC vzala zprávu J. Plašila na vědomí a hlasováním 6 pro 0 proti rozhodla o hostování hráče 
Hanzla v našem oddíle.

4.Požadavek výdajového maxima /J. Plašil/
Manager A-mužstva požádal dle známých údajů na straně příjmů A-mužstva o stanovení hodnoty 
výdajového maxima následující období. 
Usnesení:
SR SC stanovuje hlasováním 6 pro 0 proti novou hodnotu výdajového maxima na 120 000,-Kč. SR 
SC doporučila managerovi A-mužstva zmíněnou částku především použít na konečné vyrovnání 



závazků vůči trenérům a hráčům A-mužstva , včetně hráčům kteří klub již opustili a nastupovali v 
loňské sezóně.
5.  Disciplinární opatření s neplatiči čl.příspěvků  /Disciplinární komise/  
Sekretář  klubu  poskytl  informace  o  konečném  stavu  plateb  členských  příspěvků  po  schůzi 
31.10.2011 dle ní ke dni 7.11.2011 nemá uhrazeno 5 aktivních členů. 3 členové uhradili ještě po 
schůzi 31.10.2011 a 3 aktivní členové uhradili až po 31.10.2011. 
Usnesení:
SR SC předala zprávu sekretáře  k rozhodnutí disciplinární komisi klubu (dále DK).
U 5 hráčů dle seznamu sekretáře klubu, kteří nemají uhrazeny členské příspěvky TRVÁ 
ZASTAVENÍ ČINNOSTI až do konečné úhrady čl.příspěvku.

Rozhodnutí disciplinární komise klubu
A/Hlasováním(5 pro –0 zdržel – 1 proti) hráči Vaňkovi  sankční poplatek 1000,-Kč za nedodržení 
termínu platby čl. příspěvku dle usnesení VH klubu.
B/Hlasováním(5 pro –0 zdržel – 1 proti) hráči Kinskému uděluje sankční poplatek 1000,-Kč za 
nedodržení termínu platby čl. příspěvku dle usnesení VH klubu.
C/Hlasováním(5 pro –0 zdržel – 1 proti) hráči Brandejskému uděluje sankční poplatek 1000,-Kč 
za nedodržení termínu platby čl. příspěvku dle usnesení VH klubu.

Usnesení:
SR SC dle návrhu prezidenta klubu O. France a také dle svých pravomocí daných Stanovami klubu 
a také dle toho, že všichni tři aktivní členové uhradili neprodleně po 31.10.2011 čl.příspěvky 
navrhla jednomyslně tyto alternativní tresty :
Uhradit poplatek 1000,- Kč a to do 30.11.2011
nebo
Účastnit se aktivně 10 hodin náboru pod vedením jednoho z trenérů mládeže, který provede 
také kontrolu docházky(platí  pro roč.nar.  1998 a starší)  a to vždy v úterý a ve čtvrtek.  S 
nástupem nejpozději do 22.11.2011
nebo
Přinést rekvizitáři klubu použitou použitelnou výstroj v hodnotě sankčního poplatku 1000,-
Kč a to do 30.11.2011

Pokud nebude ani jeden z těchto alternativních trestů dle svého termínu dodržen zastavuje 
SR SC s okamžitou platností zmíněným členům klubu veškerou činnost v klubu a předává 
celou věc zpět DK klubu.

Z: Kadlec ,Rác T:ihned

6.Zpráva o přípravě žádosti na dotaci Středočeského kraje pro rok 2012.
B. Bydžovský podal zprávu o stavu rozpracování žádosti na dotaci od Středočeského kraje na rok 
2012.
Usnesení:
SR SC pověřuje M. Huška přípravou přílohy rozpočtu k dotaci
Z:Hušek T:14.11.2011
SR SC pověřuje O. France odesláním internetové podoby žádosti o dotaci a vytištěním s podpisem 
prezidenta klubu
Z:Franc T:14.11.2011
SR SC pověřuje B. Bydžovského a J.  Kadlece kompletací celé žádosti  a odesláním příslušným 
orgánům Středočeského kraje.
Z:Kadlec,Bydžovský T:14.11.2011



7.Organizace „Plesu nosatých“
Usnesení:
SK SC Kolín se chystá  ,  jako každoročně uspořádat  akci „Ples nosatých“.   Nabízí  tímto všem 
kategoriím klubu i jednotlivcům tuto akci pořádat organizačně dle předem stanovených podmínek.
Zájemci o pořádání plesu se mohou písemně přihlásit do 21.11.2011 sekretáři klubu J. Kadlecovi na 
e-mailu sekretar@sc-kolin.cz nebo písemně přímo v sekretariátu klubu.
Výtěžek z akce bude dle předem stanovených podmínek rozdělen mezi klub a organizátora akce.
Při více zájemcích dojde k řádnému výběrovému řízení na organizátora plesu.

8.Diskuse
V rámci diskuse vystoupil  M. Hušek s informací o jednání s p. Šircem ředitelem SMSK ohledně 
žádosti na úklid sprch a prostor WC, které využívají veškeré kategorie klubu. Dále pak s informací 
o pracích na oplechování oken kabiny 3.třídy s tím, že práce proběhnou dle sdělení p. Širce v 
nejbližších dnech. Také O. Franc potvrdil tuto informaci z osobního kontaktu s p. Šircem.
Usnesení:
SR SC pověřuje O. France k podpisu dodatku smlouvy s SMSK a.s. Týkající se úklidu
Z:Franc T:ihned

Dále vystoupili se svými dotazy na trenéry mládeže ohledně  náborů  M. Hušek,  O. Franc  a  V. 
Nedbal.

Usnesení:
Pro nepřítomnost  šéftrenéra  mládeže  V.  Ráce  a  při  rozsahu daného tématu  přesouvá jednání  o 
náborech SR SC na následující schůzi. Pověřuje oba trenéry mládeže přípravou souhrnné zprávy o 
stavu náborů v letošní sezóně.
Z: Rác,Kadlec T:příští schůze

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

Termín příští schůze : pondělí 14.11.2011 16:00

Zapsal: V Nedbal
7.11.2011

mailto:sekretar@sc-kolin.cz

