
 Zápis ze schůze Správní rady SC Kolín č. 32/2012

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 : Plašil J., Kadlec J.
Schválení programu schůze.

1. Prezence
2. Stavy účtů/Nedbal/
3. Kniha sponzorů/Nedbal/
4. Zpráva managera A/Plašil/
5. Smlouva ledy/Franc/
6. Schválení rozpisů ledu srpen a září-prosinec 2012/Kadlec/
7. Revize členské základny nad 18 let/Nedbal,Kadlec/
8. Příprava valné hromady/Franc/
9. Schválení a podpis smluv s šéftrenérem a asistentem šéftrenéra mládeže
10. Diskuse
11. Závěr

Navržený program SR SC jednomyslně schválila.

2.Stavy 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.  SR SC rozhodla hlasováním  (5pro-0proti-

0zdržel se) o tom, že budou okamžitě uhrazeny zbývající odměny trenérů mládeže za sezónu 2011-
2012. Dále budou okamžitě uhrazeny pohledávky J. Kadlece a V. Ráce.  dle platných smluv do 
30.4.2012.
Z:Kadlec, Krejčíková T:ihned

3.Kniha sponzorů
Usnesení:

SR SC provedla aktualizaci knihy sponzorů dle informací managera A mužstva a členů SR 
SC.

4.Zpráva managera A
A/ J. Plašil informoval o smlouvě s firmou JON-cz o reklamě a dodávce telekomunikačních 

a internetových služeb a požádal SR SC o její schválení.
Usnesení:

SR SC souhlasí hlasováním(5pro-0proti-0zdržel se) se zněním smlouvy o reklamě a dodávce 
telekomunikačních a internetových služeb klubu.
Z:Plašil T:ihned

B/ Manager A mužstva informoval o jednání s SMSK s.r.o. o  vyjmutí článku o nájmech 



reklamních ploch a předal SR SC návrh smlouvy HC Kolínští kozlové s.r.o. a SMSK s.r.o a požádal  
SR SC o schválení v předloženém znění.

C/ J. Plašil navrhl SR SC začátek rozpočtového roku 1.srpna 2012.
Usnesení:

SR SC schválila (5pro-0proti-0zdržel se) rozpočtu pro sezónu 2012-2013 datum 1.8.2012

D/ Manager A mužstva informoval o postupu prací na smlouvě s UNICREDIT BANK.
Usnesení:

SR SC vzala informaci na vědomí.

E/ J. Plašil informoval o fázi jednání s klubem HC Rebel Havlíčkův Brod o hráči Pavlu 
Musilovi a o aktuální nabídce, kterou klub jeho prostřednictvím předložil Havlíčkovu Brodu,
Usnesení:

SR SC vzala informaci na vědomí.

F/J. Plašil informoval o stavu jednáních o podstoupení hráčských práv na  hráče Františka 
Veselého/1996/ z Kolína do HC Hradec Králové. Informoval, že Hradec Králové nemá zájem o 
hostování zmíněného hráče, jen o podstoupení práv. Zároveň požádal SR SC o vyhodnocení celé 
situace a rozhodnutí o nabídce.
Usnesení:

SR SC vzala informaci na vědomí . SR SC schválila (5pro-0proti-0zdržel se) nabídku klubu 
Hradec Králové a pověřila dalším jednáním o ní Jakuba Plašila.
Z: Plašil T:ihned

G/  J.  Plašil  informoval  o  stavu  jednání  o  podstoupení  hráčských  práv  na  hráče  Jiřího 
Kadlece/1971/ z Hradce Králové do Kolína. Zároveň požádal SR SC o vyhodnocení celé situace a 
rozhodnutí o nabídce.
Usnesení:

SR SC vzala informaci na vědomí. SR SC schválila (5pro-0proti-0zdržel se) nabídku klubu 
Hradec Králové a pověřila dalším jednáním o ní Jakuba Plašila.
Z: Plašil T:ihned

5.Smlouva ledy
O.  Franc  předložil  návrh  smlouvy  s  SMSK  s.r.o.  o  pronájmech  ledové  plochy  s  nově 

navrhovanými sazbami. Zároveň informoval SR SC o přepracování smlouvy s SMSK o nájmech na 
zimním stadionu Kolín.
Usnesení:

SR SC pověřuje O. France dokončením smlouvy a jejím podpisem s SMSK.
Z:Franc T:ihned

6.Schválení rozpisů ledu srpen + září-prosinec 2012
J.  Kadlec  předložil  konečnou  podobu  rozpisů  ledu  na  měsíc  srpen  a  konečnou  podobu 

rozpisů ledu na měsíce září až prosinec 2012, zároveň ubezpečil,  že v rámci rozpisů nedojde k 
finančnímu přečerpání nájmů za ledovou plochu do konce roku 2012. Zároveň ubezpečil SR SC, že 
bude pravidelně provádět  kontrolu finančního čerpání  nájmů za ledovou plochu do konce roku 
2012.
Usnesení :

A/SR  SC  schvaluje(5pro-0proti-0zdržel  se)  rozpis  ledu  na  měsíc  srpen  2012 dle 
předloženého návrhu.

B/SR SC schvaluje(5pro-0proti-0zdržel se) rozpis ledu na měsíce září až prosinec 2012 dle 
předloženého návrhu.



C/SR  SC  pověřuje  V.  Nedbala  zveřejněním  schválených  rozpisů  ledu  na  internetových 
stránkách klubu.
Z:Nedbal T:ihned

7.Revize členské základny nad 18 let včetně.
V. Nedbal  informoval  SR SC o  instalaci  vlastního  software  pro  evidování  členů  klubu, 

příspěvků a dalších informací na počítači sekretáře klubu. J. Kadlec průběžně navstupuje všechny 
členy klubu do centrální databáze v tomto programu.
Usnesení:

SR SC pověřuje J. Kadlece dokončením evidence VŠECH členů klubu(tedy i do 18 let) a 
jejich navstupováním do centrální databáze členů klubu do 1.8.2012. Zároveň tiskem prezenčních 
listin pro nadcházející valnou hromadu členů 21.6.2012 a předáním B.Bydžovskému. 

Členové klubu budou navstupováni sekretářem klubu do počítače jen na základě platné přihlášky  
do klubu, vyplněné při revizi členů klubu dle usnesení z předchozích schůzí SR SC.

Z: Kadlec,Bydžovský  T:od  18.let včetně (21.6.2012) , do 18.let (1.8.2012)

8.Příprava valné hromady
O. Franc přednesl SR SC návrh organizace valné hromady 21.6.2012.

Usnesení:
SR SC vzala informace O. France na vědomí. SR SC pověřila O. France moderováním valné 

hromady.

9.Schválení a podpis smluv s šéftrenérem a asistentem šéftrenéra mládeže
Usnesení:

1.SR  SC  schvaluje  (5pro-0proti-0zdržel  se)  smlouvu  s  Jiřím  Kadlecem o  vykonávání 
funkce šéftrenéra mládeže.

2.SR SC schvaluje  (5pro-0proti-0zdržel  se)  smlouvu  s  Václavem Rácem  o  vykonávání 
funkce asistenta šéftrenéra mládeže.

Poté členové SR SC včetně prezidenta klubu příslušné smlouvy podepsali.

10.Diskuse.

V. Nedbal přednesl nabídku autodopravy , se kterou byl osloven dopravcem TJ Tři Dvory.
Usnesení:
SR SC nabídku eviduje a vyhodnotí ji v rámci výběrového řízení na dopravce, které proběhne do 
začátku sezóny.

A. Jindra dotaz na O. France o jednání s SK SRŠNI KUTNÁ HORA..
O. Franc odpověď – dle dohody s předsedou klubu Procházkou jednání proběhne v následujícím 
týdnu. Zároveň informace o zájmu o hráče Čejku a Charváta na trvalý přestup do Kutné Hory.

V. Nedbal dotaz na J. Kadlece – termín konání Trenérské rady.
J. Kadlec odpověď- úterý 19.6.2012

Termín příští řádné schůze : 25.6.2012 16:00

Zapsal: V Nedbal
14.6.2012 19:10


