
Zápis ze schůze Správní rady SC Kolín č.17/2011
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.
Host: Plašil , Hamplová, Mikeška
Omluven: Ing. Tvrdík L.

Schválení programu schůze.

1. Prezence
2. Zpráva o stavu účtů a rozpočtu
3. Zpráva managera A-mužstva
4. Kontrola knihy sponzorů
5. Zpráva o dodatku ke smlouvě s SMSK – úklid sprch WC+reklamy
6. Kompletace veškerých smluv klubu s jednotlivými dodavatelskými subjekty.
7. Nábory
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 7/28.11.2011 bude přiložena k zápisu této schůze.
Usnesení:
SR SC vzala na vědomí zprávu V. Nedbala.

3.Zpráva managera A-mužstva
Manager A-mužstva informoval :
A/ peníze z utkání za měsíc listopad uložil na účet klubu.
B/  peníze  využije  na zaplacení  odměn hráčům za  měsíc  září,  trenérům za červen – poprosil  o 
schválení
C/ vzhledem k bodu A, nepožadoval výdajové maximum.
D/ informoval o tom , že se zkompletovalo mužstvo o hráče po zraněních.

Usnesení:
SR SC schválila  hlasováním 7-0-0 použití  finančních prostředků ze zápasů na uhrazení  odměn 
hráčům a trenérům. Zároveň vyzvala managera A-mužstva a účetního k neprodlenému provedení 
tohoto kroku
Z: Plašil,Tvrdík T:Ihned

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



5.Zpráva o dodatku ke smlouvě s SMSK – úklid sprch a WC,kabina trenérů,reklamy
O. Franc informoval, že jednání s vedením SMSK a.s.  Dokončí jej v tomto v tomto týdnu.
Informoval, že dodatek se bude týkat těchto bodů:
A/využívání bežeckého tunelu pro účely SC
B/Úklid prostorů WC a Sprch u Juniorky a úklid sprch u mládežnických kabin
C/Upřesnění ceny za reklamní plochy
Dále O. Franc informoval , že v nejbližší době předá všem členům SR SC návrh smlouvy s SMSK 
na rok 2012 k připomínkování.
D/možnost zbudování trenérských kabin k uvolnění a reorganizaci míst pro kabiny mládežnických 
kategorií.

Diskuse k bodu:
V. Rác informoval o jednání s p. Šircem ohledně upřesnění termínu ledů na měsíc prosinec a kolem 
Vánoc.
V. Rác dále informoval o stížnosti na kvalitu ledové plochy na tréninkové jednotky.
V. Rác dále nastínil možnost organizace společných trenérských kabin.
O. Franc nabídl jednání s majitelem buňky o jejím přenechání ohledně zřízení prostorů kabiny.
A. Jindra navrhl místo v rohu u popelnic na místo zřízení kabiny trenérů.
M. Hušek  – informoval přímo o jednání s p. Šircem o oknech u kabiny 3.třídy. p.Širc přislíbil  
uhrazení nákladů na oplechováni SMSK.

Usnesení:
SR SC vzala na vědomí zprávu O. France. A pověřuje ho dokončením jednání.
Co se týče kvality ledové plochy , tak SR SC vyzývá veškeré zainteresované osoby ke sledování 
kvality ledu jak na utkání tak i na tréninkové jednotky pořádané oddílem . Popis případných 
závažných nedostatků prosí předat s datem a časem sekretáři klubu .
Z:Franc T:příští schůze

6.Kompletace veškerých smluv klubu s jednotlivými dodavatelskými subjekty.

Usnesení:
Vzhledem k omluvené neúčasti účetního klubu, který po dohodě se sekretářem měl podklady smluv 
připravit,  je tento bod přesunut SRSC na příští schůzi
Z:Kadlec T:příští schůze

7.Nábory
Dle usnesení z minulé schůze č.16/2011 byli jednotliví členové SR SC vyzváni k diskusi a námětům 
k organizaci náborů do hokejového oddílu SK SC Kolín.
M. Hušek -  informoval  o  začátku jednání  s  K.  Ivičičovou,  kterou vytipoval  ,jako náborového 
pracovníka oddílu.
V. Nedbal – představil schéma kompetencí ve všech sportovních kategoriích oddílu(bude přiloženo 
ke zprávě ze schůze)
V.  Rác  –  informoval  o  předchozím jednání  s  K.  Ivičičovou,  která  byla  ale  v  předchozí  době 
ukončena pro odcestování jmenované mimo republiku.

Vesměs všichni  členové SR SC se shodli  na určení  pracovníka oddílu přímo zodpovědného za 
nábory a začali diskutovat o jeho pracovní náplni a především jeho odměňování v rámci oddílu.

V. Rác –  informoval  o dohodě s B. Herčíkem o poskytnutí prostředků na vytvoření reklamního 
banneru umístěného na kluzišti u plaveckého stadiónu. Zdůraznil dále nutnost směřovat sílu náborů 
právě k tomuto kluzišti.



A. Jindra – navrhl výrobu reklamních předmětů pro nejmenší poskytovaných klubem při náborech.

Usnesení:
SRSC pozve prostřednictvím M. Huška na příští  schůzi K. Ivičičovou ,  které bude představena 
koncepce organizace náborů v klubu a bude jí navržena spolupráce s oddílem do konce sezóny na 
zkušební dobu, bude s ní také dohodnuta odměna za tuto činnost. Mustr činnosti připraví V. Rác s  
M. Huškem. M. Hušek navrhne reklamní předměty a sdělí SR SC náklady na jejich výrobu. Schéma 
kompetencí   řízení  sportovních  činnosti  v  klubu  schválí  SRSC na  příští  schůzi,  do  té  doby si 
připraví členové SRSC připomínky k tomuto tématu. Schéma, pokud bude schváleno,  začne platit 
od  následující  sezóny  2012/2013.  Dle  těchto  kompetencí  budou  i  jednotlivým  placeným 
činovníkům klubu upraveny  i jejich smlouvy.

Z:  
Mustr činností náborového pracovníka – Rác,Hušek T:příští schůze
Návrh reklamních předmětů a náklady na jejich výrobu – Hušek T:příští schůze

8.Hosté pí. Hamplová a p. Mikeška – organizace „Plesu nosatých“
Zástupci  4.třídy  se  přihlásili  na  organizaci  plesu  SK SC Kolín  a  zároveň  sdělili  SR SC svou 
představu  uspořádání plesu.

Usnesení:
SR SC hlasováním 7-0-0 schválila organizaci plesu dle dohodnutých podmínek s pí. Hamplovou a 
s p. Mikeškou , které budou podepsány oběma stranami ve vzájemné dohodě.

Z:Franc T:příští schůze

9.Diskuse

V. Nedbal, J. Kadlec – připomněli schválenou nákladovou položku v rozpočtu mládeže na koupi 
brankářských hokejek pro dorostenecké a juniorské kategorie.
Usnesení:
SR SC schvaluje nákup 7 ks brankářských holí pro zmíněné kategorie tak, že 2ks přijdou do MD, 
3ks  přijdou  do  SD  a  2ks  přijdou  do  JUN.  Hole  budou  předány  rekvizitáři  mládeže  odkud  je 
jednotliví brankáři nafasují.

V. Rác – informoval o začátku spolupráce s O. Synkem v přípravce a první třídě a o kontaktu s 
učitelkami 4.ZŠ, které se aktivně zapojily do spolupráce s oddílem.

V. Nedbal – vznesl dotaz na sekretáře klubu týkající se hráčů kteří se v současnosti pohybují v 
jiných oddílech ,ale jejich mateřský oddíl zůstává SK SC Kolín. Zdůraznil nutnost seznámení SRSC 
s aktuální situací s těmito hráči.
Usnesení:
SR SC pověřuje sekretáře oddílu vypracováním přehledné tabulky hráčů ,  jak těch , kteří 
jsou v Kolíně na hostování ,  tak především těch , kteří se v současnosti pohybují v jiných 
oddílech. S tímto seznamem bude posléze seznámena celá SRSC. Tabulka bude obsahovat 
Jméno a příjmení hráče, dále pak ročník narození, mateřský oddíl a nakonec platnost jeho 
hostování . 
Sekretář dále ověří na Svazu platnosti práv SK SC Kolín na hráče, u kterých by mohlo dojít k 
rozporům ohledně práv.
Z: Kadlec,Rác  T:do příští schůze.



V. Rác – informoval o 80.-tých narozeninách pana M. Milostného, bývalého hráče kterému za klub 
zašle gratulaci.

A. Jindra – vznesl dotaz na zbývající neplatiče. J. Kadlec sdělil pouze už jen jedno jméno, kterému 
je stále zastavena činnost.

J. Kadlec – sdělil žádost hráče Maliny na hostování do mužstva N. Bydžova.

Usnesení :
SRSC schvaluje hlasováním 7-0-0 hostování hráče Maliny  za částku 1000,- Kč.

B. Bydžovský informoval o kontaktu s pracovníkem na Středočeském kraji, kam byla podána naše 
žádost o dotaci. Formálně je prý podaná správně.
Dále informoval SR SC o platbě firmy Eurovia dle darovací smlouvy tak, že splatnost faktury je 
standardně u této firmy 60.dnů, tedy že nevzniká žádný závazek vůči našemu klubu.

O. Franc – informoval SRSC o legislativních změnách , které by mohly výrazně ovlivnit účetnictví 
klubu od 1.1.2012.
Usnesení:
SRSC pověřuje účetního klubu zjištěním všech změn a možností v účetnictví od 1.1.2012
Z:Tvrdík T:příští schůze

V. Rác –  informoval o jednání s ředitelkou ČK v Kolíně ohledně zdravotnického personálu na 
jednotlivá utkání, dohodli umístěním zdravotnického pracovníka na utkáních žákovské ligy v boxu 
trestoměřičů s tím, že omezíme počet obsluhy kabiny trestoměřičů na dva placené zástupce komise 
rozhodčích a zdravotnický personál pomůže s otvíráním dvířek na střídačce.
Usnesení:
SR SC vzala na vědomí zprávu V. Ráce. A pověřila ho dojednáním celé záležitosti.
Z:Rác  T:příští schůze

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

Termín příští schůze : pondělí 19.12.2011 v 16:00

Zapsal: V Nedbal
28.11.2011


