Zápis ze schůze Správní rady SC Kolín č. 31/2012
Správní rada SC Kolín (dále SR SC) se sešla v tomto složení:
Přítomni: Jindra A., Nedbal V., Ing. Franc O., Ing. Bydžovský B., Hušek M.
Hosté : Rác V., Ing. Bešťák L., Plašil J., Kadlec J.(od 19:00)
Schválení programu schůze.
1.
2.
3.
4.
5.

Prezence
Host Václav Rác příprava jednání Kutná Hora
Host Ing. Leoš Bešťák – Eurovia a.s.
Stav účtů /Nedbal/
Body z minula
Příprava valné hromady:
a/ Směrnice řízení klubu /Franc/
b/ Příspěvky na sezónu 2012-2013/Jindra/
c/ Rozpočet klubu 2012-2013/Jindra, Plašil/
d/ Výroční zpráva 2011-2012/ Nedbal/
e/ Revize členské základny nad 18 let /Nedbal,Jindra,Plašil,Kadlec/
6. Rozpisy ledu do konce roku 2012/Kadlec/
7. Diskuse
8. Závěr
Navržený program SR SC jednomyslně schválila.
2.Host Václav Rác
V. Rác informoval , že byl kontaktován lidmi z vedení SK Sršni Kutná Hora a dále
informoval , že existuje oboustranná ochota k navázání spolupráce s tímto oddílem. Dále
informoval o možnosti neformální schůzky v příštím týdnu, jak navrhují zástupci SK Sršni Kutná
Hora.
Usnesení:
SR SC vzala zprávu V. Ráce na vědomí a pověřila O. France jednáním s prezidentem klubu
p. Procházkou o možnosti svolání neformální schůzky o spolupráci.
Z:Franc
T:příští schůze
3.Host Ing. Leoš Bešťák-ředitel firmy EUROVIA a.s. V Kolíně
SR SC přivítala na jednání Ing. L. Bešťáka zástupce firmy EUROVIA a.s. V Kolíně. Ing.
Bešťák představil v úvodu firmu, kterou zastupuje. Hovořil dále o budoucí spolupráci minimálně v
takovém rozsahu, jak tomu bylo v letošní sezóně. Na závěr požádal o uvolnění prostor jedné či dvou
kabin jakékoli kategorie na jeden víkend tedy 8.-10.6.2012 z důvodů pořádání běžeckých závodů.
Usnesení:
SR SC vyhoví žádosti firmy Eurovia a zajistí požadované prostory.
Z: Hušek
T:ihned

4.Zůstatky účtů
V. Nedbal informoval SR SC o zůstatcích účtu SC Kolín a HC Kolínští kozlové s.r.o.
Usnesení:
SR SC vzala zprávu V. Nedbala na vědomí.
5.Body z minula
Příprava valné hromady:
a/ Směrnice řízení klubu /Franc/
Usnesení :
SR SC schválila hlasováním (5pro-0proti-0zdržel se ) návrh „VŠEOBECNÉ SMĚRNICE
SPORTOVNÍHO KLUBU SC KOLÍN č. 001/2012“ . S dokumentem seznámí SR SC ihned
členskou základnu.
Z: Nedbal T:ihned
b/ Příspěvky na sezónu 2012-2013
Usnesení :
SR SC schválila hlasováním (5pro-0proti-0zdržel se ) návrh členských příspěvků na sezónu
2012-2013. S dokumentem seznámí SR SC ihned členskou základnu. Návrh předloží SR SC ke
schválení valné hromadě klubu.
Z: Nedbal T:ihned
c/ Rozpočet klubu 2012-2013
Usnesení :
SR SC schválila hlasováním (5pro-0proti-0zdržel se ) návrh rozpočtu klubu 2012-2013. S
dokumentem seznámí SR SC ihned členskou základnu. Návrh předloží SR SC ke schválení valné
hromadě klubu.
Z: Nedbal T:ihned
d/ Výroční zpráva 2011-2012
Usnesení :
SR SC schválila hlasováním (5pro-0proti-0zdržel se ) znění Výroční zprávy za sezónu 2011-2012.
S dokumentem seznámí SR SC ihned členskou základnu.
Z: Nedbal T:ihned
e/ Revize členské základny nad 18 let
Usnesení :
SR SC provedla revizi členské základny nad 18 let včetně. Dále V. Nedbal vytvoří databázi členů
klubu, kterou sekretář zanese do počítače pro další užití. Zároveň šéftrenér mládeže provede
průběžně do 1.8.2012 revizi členské základny aktivních členů pod 17 let
Z: Nedbal, Kadlec T:do příští schůze , do 18 let do 1.8.2012
6.Rozpisy ledu do konce roku 2012
J. Kadlec předložil návrh rozpisů ledu do konce roku 2012 včetně rozpisu na srpen.
Usnesení :
SR SC pověřuje J. Plašila dokončením jednání s SMSK s.r.o. O výších sazeb za ledovou plochu. SR
SC požaduje poté na příští schůzi od šéftrenéra mládeže přesný finanční plán využití ledu , aby
návrhy poté mohla schválit.
Z:Plašil, Kadlec T:příští schůze
7.Diskuse
J. Plašil:
1/ informoval o prakticky dokončených jednáních s významným finančním partnerem A-týmu do
budoucí sezóny a o dalších možnostech spolupráce s ním.
Usnesení:
SR SC vzala na vědomí.

2/ informoval o pokračujícím jednání o spolupráci s UNICREDIT BANK.
Usnesení:
SR SC vzala na vědomí.
3/ vznesl požadavek hráčů A-mužstva na změnu hracího dne domácích zápasů z neděle na sobotu.
Dále doplnil důvody proč on sám by nenavrhoval měnit stávající hrací den.
Usnesení:
SR SC stanovuje hlasováním (5pro-0proti-0zdržel se)-nadále hracím dnem neděli. Rozhodnutí
zdůvodňuje objektivními důvody.(Významní sponzoři, souběh sportovních akcí v Kolíně, vyšší
návštěvnost, sobotní termín Žákovské ligy, restaurace Zimní stadión(svatby a další akce-sobota)).
4/Ve spolupráci s účetní klubu navrhuje manager A mužstva přepracovat znění smlouvy s SMSK
a.s. Tak, že její část, týkající se pronájmu reklam na ZS se přepracuje na smlouvu s HC Kolínští
Kozlové s.r.o.
Usnesení:
SR SC pověřuje J. Plašila přepracováním smlouvy s SMSK s.r.o. o část , týkající se pronájmu
reklam tak , aby náklady za tuto činnost byly účtovány HC Kolínští Kozlové s.r.o.
Z:Plašil T:ihned
B. Bydžovský:
Vznesl dotazy k upřesnění ke své zprávě o dotačních programech za uplynulou sezónu.
A. Jindra:
Vznesl dotaz na sekretáře klubu a managera A mužstva ohledně jednání o spolupráci s HC
Poděbrady.
odpověděl V. Rác(již při informaci o jednání K. Hora) :
Při kontaktech se zástupci Poděbrad vyšlo jasně najevo, že mají zájem výhradně o doplnění
kvalitními hráči, tedy hráči výkonnostně nepostačující na A mužstvo budou nabízeni jinam. Do
Poděbrad budou uvolňováni hráči na střídavé starty. Jednání budou ještě dále probíhat, tato slova
opakoval poté J. Plašil.
V. Nedbal: požádal o 3000,-Kč příspěvek pro E. Šupíka na výrobu stojen k regálům pro místnost
rekvizitáře.
Usnesení:
SR SC uvolňuje (hlasování 5-0-0) 3000,-Kč na výrobu stojen k regálům pro místnost rekvizitáře.
SR SC na podnět V. Nedbala dále diskutovala o budoucí grafické podobě oficiálních internetových
stránek klubu. V diskusi padlo, že grafická změna stránek je nutná, dále pak , že po zpravodajské
stránce jsou stránky vyhovující a webmaster O. Franc rozhodně nechce měnit obsahovou stránku
webu. Zapracováno by mělo být na sekci diskusí.
Usnesení:
Podle technických podmínek předložených O. Francem, vypracuje M. Hušek grafický návrh
internetových stránek. Vycházející i z podoby a vzorů klubových barev a log.
Z:Hušek,Franc T:do srpna 2012
A. Jindra: navrhl každoročně archivovat fotky jednotlivých týmů.
Usnesení:
Počínaje sezónou 2012-13 pošlou všichni techničtí vedoucí mužstev po sezóně sekretáři společnou
fotografii svého týmu s popisem hráčů, ten je následně zatřídí a uloží do archívu.
Z:Kadlec T:po sezóně 2012-13

J. Kadlec: Navrhl zahájit jednání s SMSK.s.r.o o úpravách prostoru hráčských lavic tak aby nebyly
průchodné veřejností.
J. Kadlec: Navrhl zjistit do konce roku 2012 možnost zapůjčení in-line plochy po sezóně s
možností většího a plánovaného využití klubem.
11.Závěr
SR SC schválila zápis z dnešní schůze SR SC.
Termín příští řádné schůze : 14.6.2012 16:00
Zapsal: V Nedbal
7.6.2012 19:55

