Zápis ze schůze Správní rady SC Kolín č.18/2011
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.
Hosté: Plašil J., Špringl st., Tasch M.
Schválení programu schůze.
1. Prezence
2. Zpráva o stavu účtů a rozpočtu (Nedbal)
3. Zpráva managera A-mužstva (Plašil)
4. Kontrola knihy sponzorů (Nedbal)
5. Nábory, mustr činnosti náborového pracovníka (Rác)
6. Smlouva s SMSK a.s. 2012 (Franc)
7. Kompletace veškerých smluv klubu s jednotlivými dodavatelskými subjekty(Kadlec).
8. Písemná dohoda s pořadatelem plesu (Franc)
9. Hosté s komise rozhodčích téma „lavice časoměřičů“ (Špringl P. st., Tasch M.)
10. Přehled registrovaných kolínských hráčů. (Kadlec)
11. Diskuse
12. Závěr
Navržený program byl jednomyslně schválen.
2.Zpráva o stavu účtů a rozpočtu
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 8/19.12.2011 bude přiložena k zápisu této schůze.
Dále V. Nedbal přednesl požadavek účetního klubu schválit na úhradu dopravy částku 50 000,- Kč.
Usnesení:
SR SC vzala na vědomí zprávu V. Nedbala. Zároveň pověřuje účetního klubu předložit vždy k
datu tabulky rozpočtu přehlednou tiskovou sestavu závazků klubu vůči dodavatelům k
danému datu.
SRSC pověřuje účetního klubu předložit dodatečně seznam pohledávek k tabulce rozpočtu
8/19.12.2011 , tedy k 19.12.2011. Poté jakmile se s tímto přehledem členové SRSC seznámí, dojde
ke schvalování požadované částky na dopravu e-mailovým hlasováním členů SRSC s okamžitou
platností a účetní bude s výsledkem seznámen.
Z: Nedbal, Tvrdík T:ihned
V diskusi k tématu vystoupil V. Rác s požadavkem úhrad za jeho činnost v klubu dle smlouvy tak,
jak to bylo řečeno na minulých jednáních SRSC, tedy vždy do 15. dne následujícího měsíce.
Usnesení:
SRSC připomíná , že veškeré úhrady za trenérskou činnost jak hlavních trenérů , tak i trenérů
mládeže by měly proběhnout do 15. dne následujícího měsíce a zároveň tím pověřuje sekretáře a
účetního oddílu. Zároveň vyzývá jak hlavní trenéry mládeže , tak i sekretáře klubu k včasnému

předávání podkladů k jednotlivým účetním výkonům.
Z: Rác,Kadlec,Tvrdík T:Ihned
3.Zpráva managera A-mužstva
A/Manager A-mužstva informoval o počátku jednání s firmou Monatour.
Usnesení:
SR SC pověřila J. Plašila dalším jednáním s firmou Monatour pana Škrabánka.
Z: Plašil,T:Ihned
B/J. Plašil informoval o uložení finančních prostředků ze zápasů A-mužstva na účtu klubu.
V následné diskusi vystoupil V. Nedbal s požadavkem na managera A-mužstva o přesný přehled
faktur za DOPRAVU A-mužstva v této sezóně ,jak uhrazených tak neuhrazených.
Usnesení:
SR SC pověřila managera A-mužstva vypracováním přesného přehledu faktur za dopravu Amužstva. Pohledávky faktur bude nadále manager evidovat v rámci svého výdajového maxima.
4.Kontrola knihy sponzorů
SRSC provedla aktualizaci knihy sponzorů klubu.
5.Nábory, mustr činnosti náborového pracovníka
A/ V. Rác přednesl připravený mustr pro organizátora náborů klubu. Zpráva bude přiložena k zápisu
, jako příloha.
B/ M. Hušek přinesl seznam reklamních a dárkových předmětů pro účastníky náborů.
C/Pozvaný host se jednání nezúčastnil z vážných rodinných důvodů.
Usnesení:
A/SR SC vzala na vědomí zprávu V. Ráce
B/SRSC konstatovala, že výroba reklamních předmětů by byla v současné situace velice nákladná a
zamítla ji, zároveň pověřila M. Huška nalezením ekonomičtějšího řešení
C/SRSC pověřila jednotlivé členy k hledání další osoby.
Z:Rác, Kadlec T:příští schůze
6.Smlouva s SMSK a.s. na rok 2012
O. Franc předložil SRSC novou smlouvu s SMSK, která již obsahuje dodatky přiložené ke smlouvě
na rok 2011. Zároveň požádal členy SRSC o její připomínkování s tím, že k jejímu podpisu by mělo
dojít při jednání v únoru 2012.
Usnesení:
SRSC vzala na vědomí zprávu O. France a zavázala se ke připomínkování předložené smlouvy.
Z:Franc T:leden 2012
7.Kompletace veškerých smluv klubu s jednotlivými dodavatelskými subjekty.
Sekretář klubu informoval o tom, že smlouvy s dodavatelskými subjekty předloží později, neboť je
nechal u účetního klubu po dnešním jednáním s ním.
Usnesení:
J. Kadlec vytvoří úplný seznam dodavatelských smluv a jejich kopie založí v archívu klubu.
Jednotlivé členy seznámí s jejich kopiemi formou e-mailové přílohy. Seznam bude použit jako
zpráva k příští schůzi.
Z:Kadlec T:příští schůze

8.Písemná dohoda s pořadatelem plesu
O. Franc předložil písemnou dohodu s pořadatelem plesu k posouzení SRSC.
Usnesení:
SRSC schválila dohodu s pořadatelem plesu(7-0-0) a pověřila O. France jejím podpisem s druhou
stranou
Z:Franc T:příští schůze
9.Hosté s komise rozhodčích téma „lavice časoměřičů“
Jako hosté vystoupili P. Špringl st. a M. Tasch za komisi rozhodčím v těchto záležitostech :
A/dle názorů rozhodčích nezvládnou tři lidé kritické situace na lavici časoměřičů v kategorii
dorostů a juniorky.
B/ komise rozhodčích navrhuje obsazení lavice časoměřičů v tomto složení :
přípravka
2 lidé + zdravotnice
mladší žáci
2 lidé + zdravotnice
starší žáci
2 lidé + zdravotnice
mladší dorost
4 lidé
starší dorost
4 lidé
junioři
4 lidé
Komise rozhodčích bude lavici časoměřičů delegovat tak , aby cestovné nebylo účtováno, nicméně
v nezbytných případech účtováno bude.
C/byla přednesena kritika nedostatečné pořadatelské služby při zápase SD 9.12. Kolín – Velké
Popovice.
D/Kritika vedoucích jednotlivých mužstev – neinformovanost.
V následné diskusi s komisi rozhodčích vystoupili vesměs všichni členové SRSC se svými
zkušenostmi o funkčnosti, či nefunkčnosti stávajícího stavu a o zkušenostech z jiných ledů.
Usnesení:
SRSC kladně hodnotí vstřícný přístup komise rozhodčích , co se týče žákovských kategorií.
Po dohodě s komisí rozhodčích budou úhrady za kompletní lavici časoměřičů dle platné směrnice
VV ČSLH takovéto :
Uváděny jsou celkové sumy za lavici časoměřičů :
4.třída od půlky sezóny
140,- Kč
Mladší žáci (5. a 6.třída)
140,- Kč
Starší žáci (7. a 8.třída)
180,- Kč
Mladší dorost
380,- Kč
Starší dorost
420,- Kč
Junioři
520,- Kč
Při utkáních MD, SD a juniorů bude JEDEN člověk z lavice časoměřičů zároveň plnit
pořadatelskou službu o třetinách a po ukončení utkání .
Obsazení rozhodčích v jednotlivých kategoriích na ledě (v závorce uvedeny celkové sumy).
Minihokej
1 rozhodčí (100,- Kč)
4.třída od půle sezóny
2 rozhodčí (370,- Kč)
Mladší žáci (5. a 6.třída)
2 rozhodčí (500,- Kč)

Starší žáci (7.třída)
Starší žáci (8.třída)
Mladší dorost
Starší dorost
Junioři

2 rozhodčí (700,- Kč)
3 rozhodčí (850,-Kč)
3 rozhodčí (1050,-Kč)
3 rozhodčí (1550,-Kč)
3 rozhodčí (1750,-Kč)

Dále SRSC pověřuje A. Jindru k vytvoření směrnice pro vedoucí mládežnických kategorii týkající
se organizace domácích utkání.
Z:Jindra T: ihned
10.Přehled registrovaných kolínských hráčů.
Sekretář klubu J. Kadlec předložil seznam více než 600 registrovaných hráčů pod SC Kolín.
Usnesení:
SRSC pověřuje J. Kadlece kontrolou všech registračních údajů těchto hráčů. Zprávu z výsledku
kontroly požaduje SRSC do příští schůze.
Z:Kadlec
T:příští schůze
11.Diskuse
A. Jindra :
vystoupil s návrhem povinné organizace tradičních turnajů- memoriálů takto :
Kratochvílův memoriál
Procházkův memoriál
Jelínkův memoriál
Dvořáčkův memoriál

3.třída
4.třída
5.třída
mladší dorost

Usnesení:
SRSC pověřila A. Jindru vytvořením směrnice k mládežnickým kategoriím ohledně konání turnajů
– memoriálů.
SRSC odsouhlasila hlasováním 7-0-0 jednorázovou dotaci na konání turnaje v částce 5000,-Kč pro
příslušnou pořádající kategorii.
J. Kadlec předložil žádost o 2500,- na nákup betonů v hodnotě 18000,- pro kategorii mladších
žáků.
Usnesení:
Nákup betonů SRSC dle rozpočtu na tuto sezónu SRSC neschválila.
B. Bydžovský předal sponzorské firmě Eurovia 4.permanentní vstupenky dle dohody.
V. Rác informoval o nákupu lapačky pro hráče juniorky Moravce. Nákup bude částečně uhrazen z
prostředků sehnaných V. Rácem v částce 10 000,- Kč.
Usnesení:
SRSC uvolnění prostředků schválila.(7-0-0)
J. Kadlec informoval o působení brankáře Jiřího Blažka v Hradci Králové.
Usnesení:
SRSC bude situace nadále sledovat, neboť v této chvíli nechce zasahovat do kompetence managera
A-mužstva.

12.Závěr
SR SC schválila zprávu ze schůze SR SC.
Zároveň při své poslední schůzi v roce 2011 přeje všem svým členům, sponzorům,
spolupracovníkům a fanouškům vše nejlepší , hodně zdraví a osobní spokojenosti o svátcích
vánočních a po celý rok 2012.
Termín příští schůze : pondělí 02.01.2012 v 16:00
Zapsal: V Nedbal
19.12.2011

