
 Zápis ze schůze Správní rady SC Kolín č. 33/2012

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. Zpráva managera A/Plašil/
4. Dokumenty z Valné hromady klubu/Franc/
5. Zpráva ze schůze trenérské komise/Kadlec/
6. Spolupráce klubu se 4.ZŠ Kolín/Kadlec/
7. Revize členů do 18 let/Kadlec/
8. Diskuse
9. 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.

3.Zpráva managera A

A/ J. Plašil předložil a požádal o schválení smlouvy s Unicredit bank pobočka Kutná Hora 
týkající se budoucí spolupráce klubu s touto bankou.
Usnesení:

SR  SC  souhlasí  se  zněním  smlouvy  a  hlasováním(5pro-0proti-0zdržel  se)  smlouvu 
schvaluje.
Z:Plašil T:ihned

B/ Manager A mužstva předložil a požádal o schválení rámcové smlouvy s firmou Monatour 
o částečném poskytování dopravy pro A mužstvo.
Usnesení:

SR  SC  souhlasí  se  zněním  smlouvy  a  hlasováním(5pro-0proti-0zdržel  se)  smlouvu 
schvaluje.
Z:Plašil T:ihned

C/ Manager A mužstva předložil a požádal o schválení rámcové smlouvy s firmou Monatour 
o částečném poskytování dopravy pro mládežnické kategorie.
Usnesení:

SR  SC  souhlasí  se  zněním  smlouvy  a  hlasováním(5pro-0proti-0zdržel  se)  smlouvu 



schvaluje.
Z:Plašil T:ihned

D/  Informace  J.  Plašila  o  jeho  společné  iniciativě  s  O.  Francem  a  V.  Rácem.  Dopis 
adresovaný vedení ČSLH ohledně  vyloučení HC Trutnov z II.ligy J. Plašil osobně přečetl.
Usnesení:

SR SC bere existenci dopisu na vědomí.

E/ Informace o počátku jednání o hráči J. Hanzlovi s HC Most.
Usnesení:

SR SC bere informaci na vědomí.

F/ Dotaz managera A mužstva na O. France ohledně podpisu smlouvy s SMSK rok 2012.
Usnesení:

SR SC situaci sleduje. O. Franc pověřen dokončením smlouvy.
Z:Franc T: příští schůze

4. Dokumenty z Valné hromady klubu
O. Franc  předložil  ke schválení  všechny důležité  dokumenty týkající  se  Valné  hromady 

klubu konané 21.6.2012
Usnesení:

SR  SC  schválila  hlasováním  a  podepsala  všechny  předložené  dokumenty  i  s  jejich 
přílohami. O.Franc pověřen jejich zveřejněním na internetových stránkách klubu.
Z:Franc T:ihned

5.Zpráva ze schůze trenérské rady
J. Kadlec informoval SR SC o schůzi trenérské rady konané 19.6.2012.

Usnesení:
SR SC bere informace J. Kadlece na vědomí.  Zápis ze schůze pošle J. Kadlec všem členům 

SR SC e-mailem.
Z:Kadlec T:ihned

6.Spolupráce klubu se 4.ZŠ Kolín
Usnesení:

SR SC pověřuje vypracováním souhrnné zprávy , která zmapuje stávající spolupráci klubu 
SC Kolín se 4.ZŠ v Kolíně. Ve zprávě též požaduje SR SC zmínění dalších možností spolupráce se 
školou v dalším období.
Z:Kadlec T:příští schůze

7.Revize členů klubu do 18 let.
Usnesení:

SR SC s okamžitou platností pověřuje šéftrenéra mládeže kontaktem se všemi trenéry ,či 
vedoucími za účelem předání přihlášek pro jednotlivé hráče tak, aby podstatná část revize členů 
klubu do 18 let byla dokončena ke dni 1.8.2012. Na příští schůzi požaduje SR SC zprávu o 
vyplnění tohoto úkolu.

Z:Kadlec T:příští schůze

8.Diskuse
J. Plašil informoval o přípravě Účetní směrnice klubu, kterou připravuje účetní klubu.
O. Franc informoval o přeloženém jednání s HS Sršni Kutná Hora. Termín nebyl uveden.
V. Nedbal tlumočil dotaz S. Bednáře ,trenéra Staršího dorostu na trenérskou smlouvu.



Usnesení:
 SR SC prohlašuje, že smlouvy se všemi mládežnickými trenéry budou vypracovány úplně nově 
tak, aby začaly , dle schváleného rozpočtu klubu, platit 1.8.2012.

A. Jindra připomněl oslavy 80.let hokeje a vyzval SR SC k jmenovitému rozdělení činností při 
organizaci těchto oslav.
Usnesení:
SR SC si v první fázi příprav rozdělila takto organizaci oslav:
A. Jindra - kulturní náplň
V. Nedbal - oslovení osobností, párty stany, lavice.
M. Hušek – koordinace a oslovení spolupráce mládežnických kategorii, příprava suvenýrů(nabídky)
B. Bydžovský - občerstvení .
O. Franc – prezentace v médiích.
J. Plašil – spolupráce A mužstva , jednání s městem.

Zároveň  SR  SC  vyzývá  všechny  členy  klubu  k  aktivní  spolupráci  na  organizaci  oslav  a  dále 
všechny další , kteří chtějí hokejovému klubu pomoci.

Jednotliví členové podají zprávu do příští schůze o stavu prací na svých přidělených částech.
Z:SR SC, Plašil T:příští schůze
V. Nedbal položil dotaz M. Huškovi na stav prací na grafické úpravě internetových stránek klubu.
M. Hušek informoval o připravované schůzce s O. Francem ohledně www stránek a doladění prací.

9.Závěr
Usnesení:
SR SC schválila zprávu z dnešní schůze.

Termín příští řádné schůze : 9.7.2012 16:00

Zapsal: V Nedbal
25.6.2012 18:15


