Zápis ze schůze Správní rady SC Kolín č.16/2011
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.,Rác V.
Schválení programu schůze.
1. Prezence
2. Zpráva o stavu účtů a rozpočtu
3. Kontrola knihy sponzorů
4. Zpráva o dodatku ke smlouvě s SMSK – úklid sprch a WC
5. Zpráva o kompletaci žádosti na dotaci Středočeského kraje pro rok 2012.
6. Kompletace veškerých smluv klubu s jednotlivými dodavatelskými subjekty.
7. Zpráva o náborech.
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 aktualizovanou tabulku
rozpočtu klubu. Tabulka rozpočtu 6/14.11.2011 bude přiložena k zápisu této schůze.
Usnesení:
SR SC vzala na vědomí zprávu V. Nedbala. Stanovila do příští schůze výdajové maximum pro
manažera A-mužstva na částku 80000,-. SR SC doporučuje tuto částku použít PŘEDEVŠÍM na
odměny trenérům a hráčům v letošní sezóně, dále pak na částečné úhrady dodavateli výstroje a
výzbroje.
Z:Plašil T:ihned
3.Kontrola knihy sponzorů
SRSC provedla aktualizaci knihy sponzorů klubu.
4.Zpráva o dodatku ke smlouvě s SMSK – úklid sprch a WC
O. Franc informoval, že jednání s vedením SMSK a.s. proběhne v tomto týdnu.
Usnesení:
SR SC vzala na vědomí zprávu O. France. A pověřuje ho dokončením jednání.
Z:Franc T:příští schůze
5.Zpráva o kompletaci žádosti na dotaci Středočeského kraje pro rok 2012.
B. Bydžovský podal zprávu o stavu rozpracování žádosti na dotaci od Středočeského kraje na rok
2012.Žádost bude v řádném termínu odeslána na příslušný odbor Středočeského kraje.
Usnesení:
SR SC vzala na vědomí zprávu B.Bydžovského.B.Bydžovský s O. Francem zajistí odeslání žádosti
v řádném termínu.
Z:Bydžovský,Franc T:15.11.2011

6.Kompletace veškerých smluv klubu s jednotlivými dodavatelskými subjekty.
Usnesení:
SR SC vyzývá sekretáře ke kompletaci veškerých smluv, které jsou v současnosti aktuální s
jednotlivými dodavateli služeb, případně produktů ve výdajové stránce rozpočtu klubu tak, aby
buď originály, nebo kopie těchto smluv mohly být okamžitě k disposici SR SC.
Z:Kadlec
T:příští schůze
7.Zpráva o náborech.
V. Rác informoval SR SC o stavu náborů. Konstatoval, že částečně neuspokojivou situaci se pokusí
vyřešit zařazením pana Ondřeje Synka jako vedoucího trenéra přípravky a prvního ročníku. O.
Synek bude organizačně řídit nábory a komunikaci s rodiči ročníků 2005 a 2006 ve spolupráci s
trenéry Součkem a Tvrdíkem.
Dále pak V. Rác informoval o jednání se 4.ZŠ, kde budoucí učitelky 1.ročníků by se měly aktivně
účastnit některých náborových hodin.
Počty v jednotlivých ročnících ke dni 14.11.2011 :
ročník 2004 – 18
ročník 2005 – 19
ročník 2006 – 9
V. Rác dále informoval o jasném záměru klubu rovnat jednotlivé kategorie již od začátku
působení v klubu dle přesných pravidel, daných svazem.
Diskuse:
O. Franc- připomněl vhodnost otevření kabinky pro převlékání na náborech – situaci nutno dořešit
s O. Synkem.
V. Rác- nedělní termín je nefunkční pro malé počty dětí vzhledem k časným ranním hodinám. O.
Synek provede průzkum , při malých počtech budou nedělní termíny náborů zrušeny.
A. Jindra- vyslovil nutnost vypracovat jasnou koncepci náborů pro další roky.
V. Nedbal- vyslovil svůj názor, že klub by měl přímo vyčlenit člověka , který bude jasně
odpovědný JEN za náborové akce do klubu, neboť to je základ veškeré činnosti jakéhokoli
sportovního oddílu jak po stránce počtu členů, tak i samozřejmě po stránce finanční.
V. Rác- navrhl zaměřit se nábory na kluziště u plaveckého bazénu. Připraví náborový plakát přímo
na tomto kluzišti formou cedule.
O. Franc – navrhnul vytisknout letáky k náborům.
Usnesení:
SR SC vzala zprávu V. Ráce o náborech na vědomí. Do příští schůze vyzývá všechny členy SR SC
k přípravě připomínek a návrhů , které poslouží k otevření tématu jasné koncepce náboru aktivních
členů do klubu. SR SC dále konstatuje , že plně podporuje veškeré kroky lidí odpovědných za
sportovní stránku vedení mládežnické základny, tedy šéftrenéra a hlavního trenéra. SR SC dále žádá
tyto odpovědné osoby pravidelně informovat o stavech jak mládežnické základny, tak , a to
především, o stavech náborů do klubu SC Kolín.
Z: všichni členové SR SC T:příští schůze
8.Diskuse
V. Nedbal
Tlumočil zprávu rekvizitáře oddílu L. Froma st. , který si jednoznačně rozdělil kompetence ve
skladu výstroje s L. Fromem ml. Tak, že L. From st. bude výhradně odpovědný za sklad výstroje
mládeže a připraví jeho přesnou inventuru k dispozici SR SC. Za sklad výstroje A-mužstva bude
odpovědný L. From ml.

J. Kadlec
informoval o nákupu výstroje pro nejmenší v celkové ceně 2200,-Kč. Výstroj bude předána
rekvizitáři
Usnesení:
SR SC schvaluje hlasováním 7-0-0 nákup této výstroje v částce 2200,-Kč.
V. Nedbal
navrhnul nákup náhradních nožů menších čísel do skladu rekvizitářů , které by sloužili pro
okamžitou výměnu nožů do bruslí. Po krátké diskusi byl tento návrh stažen, neboť dodavatel
výstroje M. Hušek může u standardních typů bruslí s běžnou vadou poskytnout náhradní nůž téměř
okamžitě.
A. Jindra
vznesl dotaz na sekretáře a hlavní trenéry na stav plnění nařízení DK ohledně neplacení příspěvků.
J. Kadlec informoval :
O. Vaněk zaplatil sankci 1000,- Kč
Kinský donesl výstroj
Brandejský se neozval vůbec - má termín do 30.11.2011
Další , kteří nezaplatili vůbec přejdou po zaplacení do řízení DK.
9.Závěr
SR SC schválila zprávu ze schůze SR SC.
Termín příští schůze : pondělí 28.11.2011 16:00
Zapsal: V Nedbal
14.11.2011

