
 Zápis ze schůze Správní rady SC Kolín č. 34/2012

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 : Sýkora J., Ing. Svoboda J., Plašil J., Kadlec J., 
Schválení programu schůze.

1. Prezence
2. Host J. Sýkora 
3. Host J. Svoboda
4. Stavy účtů/Nedbal/
5. Kniha faktur/Kadlec/
6. Kniha sponzorů/Nedbal/
7. Manager A mužstva/Plašil/
8. Zpráva o revizi členů do 18. let/Kadlec/
9. Smlouvy s trenéry mládežnických kategorií/Kadlec/
10. Oslava 15.9.2012
11. Diskuse
12. Závěr

Navržený program SR SC jednomyslně schválila.
2.Host Jiří Sýkora technický vedoucí mužstva budoucí 4.třídy

J. Sýkora vznesl na SR SC dotaz na proplacení dotace klubu, kterou SR SC schválila na 
Kratochvílův memoriál v částce 5000,-Kč.
Usnesení:

SR SC proplatí schválenou částku 5000,-Kč proti dokladům za poháry , které předloží třída , 
která pořádala Kratochvílův memoriál.
Z:Kadlec,Sýkora T:ihned

J. Sýkora vznesl dotaz na dotaci 10 000,-Kč , která měla být na tento turnaj určena přímo z 
města Kolín.

Prezident klubu O. Franc potvrdil, že dotace na turnaj opravdu přišla, zároveň upozornil, že 
na  memoriály pořádané klubem přicházejí  dotace  dvě  v celkové hodnotě  20  000,-Kč.  Zároveň 
vysvětlil záměr klubu rozdělit rovnoměrně prostředky z těchto dvou dotací na 5 memoriálů tak, aby 
každá pořádající  kategorie dostala  částku rovnající  se 5000,-Kč ,  tak jak je uvedeno ve vnitřní 
směrnici č.5. ze dne 2.1.2012.

J. Sýkora vznesl dotaz zda je nutné dodržení barev dresů dle vzorů uvedených ve Všeobecné 
směrnici klubu.

V.Nedbal potvrdil to, k čemu se zavázala SR SC již na valné hromadě klubu. Tedy , že  
směrnice je v současné době ve veřejné diskusi se členy klubu, nicméně , že některé věci, jako jsou 
například barvy dresů a loga jsou dané. SR SC nemůže kategoriím, které si v současnosti plnou 
měrou hradí náklady na výrobu dresů nařizovat, jak mají dresy vypadat, neboť se finančně nepodílí 



na jejich výrobě.  Pouze doporučuje dané kategorii  v zájmu zachování  klubové soudržnosti  tyto 
pravidla týkající se log a dresů dodržovat

J.  Sýkora  vznesl  dotaz  týkající  se  nutnosti  a   proplácení  klubem sportovních  prohlídek 
mládežnickým kategoriím dle schváleného rozpočtu klubu.
Šéftrenér  mládeže  J.  Kadlec  potvrdil  požadavky ČSLH na  lékařské  prohlídky hráčů  počínající 
kategoriemi Žákovské ligy(dále ŽL) , tedy pro nadcházející sezónu hráče počínající ročníkem 2002 
a starší. Pro hráče mladší není dle svazu LP povinná.
Usnesení:

SR SC proplatí hráčům ročníku 1999 až 2002 částku 200,-Kč na lékařskou prohlídku dle 
předložených dokladů za náklady na lékařskou prohlídku. Vyúčtování provedou techničtí vedoucí 
mužstev jednotlivých kategorií hromadně za celou svoji kategorii a předají sekretáři klubu.
Z:Kadlec T:s okamžitou platností

3.Host Ing. Jindřich Svoboda-člen dozorčí rady klubu.

J. Svoboda vznesl dotaz na SR SC ohledně zápisu klubu SC Kolín na internetu, kde jsou 
zjevně uvedeny chybné údaje zejména týkající se odpovědných osob, ze kterých již jedna nežije a 
druhá již pro klub mnoho let nepracuje.
Usnesení: 
SR SC prostřednictvím O. France provede změny na příslušných místech.
Z:Franc T:do příští schůze

 J. Svoboda vznesl dotaz na SR SC na smysl dceřiné společnosti HC Kolínští kozlové s.r.o.
Prezident klubu O. Franc objasnil a vysvětlil J. Svobodovi smysl dceřiné společnosti.

J. Svoboda požádal SR SC o účast na zbytku schůze SR SC.
Usnesení:
Po vzájemné dohodě SR SC vyhověla žádosti J. Svobody.

4.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.

5.Kniha faktur
Usnesení:
SR SC schválila dle zůstatků na účtech seznam faktur k úhradě, který sekretář klubu předá účetní.
Z:Kadlec T:Ihned

6.Kniha sponzorů
Usnesení:

SR SC aktualizovala knihu sponzorů.

7.Zpráva managera A

A/ J. Plašil předal sekretáři klubu smlouvy s firmou Monatour a.s. K založení

B/ Manager A mužstva předložil SR SC smlouvu o  hostování hráče  Jana Hanzla ročník 
1989 z mužstva  HC Most do mužstva TJ SC Kolín do  31.3.2013 a požádal SR SC o schválení 
smlouvy.



Usnesení:
SR SC schvaluje hlasováním 5pro-0proti-0zdržel se  smlouvu o hostování hráče J. Hanzla.
Poté smlouvu podepsal prezident klubu O. Franc

C/ Manager  A mužstva předložil  SR SC smlouvu o  trvalém přestupu hráče  Františka 
Veselého ročník 1996 z mužstva  TJ SC Kolín do mužstva HC VCES Hradec Králové a požádal SR 
SC o schválení smlouvy.
Usnesení:
SR  SC  schvaluje  hlasováním 4pro-1proti-0zdržel  se   smlouvu  o  trvalém  přestupu  hráče  F. 
Veselého.
Poté smlouvu podepsal prezident klubu O. Franc

D/ Manager A mužstva předložil SR SC smlouvu o hostování hráče Pavla Musila  ročník 
1992 z mužstva  TJ SC Kolín do mužstva HC Rebel Havlíčkův Brod do 31.12.2012 a požádal SR 
SC o schválení smlouvy.
Usnesení:
SR SC schvaluje hlasováním  5pro-0proti-0zdržel se  smlouvu o hostování hráče P. Musila.
Poté smlouvu podepsal prezident klubu O. Franc

E/ Manager A mužstva předložil SR SC smlouvu o trvalém přestupu hráče Jiřího Kadlece 
ročník 1971 z mužstva  HC VCES Hradec Králové do mužstva TJ SC Kolín a požádal SR SC o 
schválení smlouvy.
Usnesení:
SR SC schvaluje hlasováním  5pro-0proti-0zdržel se  smlouvu o trvalém přestupu hráče J. Kadlece
Poté smlouvu podepsal prezident klubu O. Franc

J. Plašil zajistí dokončení všech jednání ohledně výše uvedených smluv.
Z:Plašil T:ihned

F/  J.  Plašil  informoval  SR SC o  konzultacích  s  daňovým poradcem ohledně  některých 
nákladových položkách s.r.o., kde jako jednatel působí.
Usnesení:
J. Plašil pověřen přepracováním nájemní smlouvy s SMSK s. r. o.
Z:Plašil T: ihned

8.Revize členů klubu do 18 let.
Usnesení:
A.  Jindra  společně  s  J.  Kadlecem  připraví  na  vkládání  do  počítače  seznamy  aktivních  hráčů 
jednotlivých kategorii. Přihlášky jednotlivých členů vybere J. Kadlec do půlky srpna 2012
Z:Jindra,Kadlec T:seznamy příští schůze , přihlášky půle srpna 2012

9.Smlouvy s trenéry(asistenty) mládežnických kategorií/Kadlec/
Usnesení:
SR SC schvaluje hlasováním 5pro-0proti-0zdržel se  podobu smluv s trenéry(asistenty) mládeže.
Do  20.8.  budou  podepsány  smlouvy  s  trenéry(asistenty)  mládežnických  kategorii.  J.  Kadlec 
předloží seznam na příští schůzi.
Z:Kadlec T: příští schůze

10.Oslava 15.9.2012
Usnesení:
Jednání o tomto bodu přeloženo na samostatnou schůzi 26.7.2012



11.Diskuse

A. Jindra –  dotaz na správce webu , zda li bude vytvořeno „okénko managera A mužstva“ pro 
dotazy.
O. Franc – po dohodě s J. Plašilem bude tato část webu zprovozněna.
V. Nedbal – Předal aktualizovanou nabídku dopravce TJ Tři Dvory, kterou mu zaslal e-mailem ing. 
Tvrdík , nabídka uložena k dalšímu použití.
V. Nedbal – dotaz na M. Huška zda li se připravují reklamní materiály pro nábory.
M. Hušek – práce na reklamních materiálech probíhají
V. Nedbal – je nutno pozvat J. Stoupu na příští jednání.
Usnesení:
J. Kadlec pozve J. Stoupu na příští jednání SRSC.
Z:Kadlec T:příští schůze

12.Závěr
SR SC schválila zprávu z dnešní schůze
Termín příští řádné schůze : 26.7.2012 16:00

Zapsal: V Nedbal
9.7.2012 19:10


