Zápis ze schůze Správní rady SC Kolín č.23/2012
Správní rada SC Kolín (dále SR SC) se sešla v tomto složení:
Přítomni: Jindra A., Ing. Bydžovský B., Nedbal V. , Hušek M., Rác V.
Omluveni: Ing. Franc O., Kadlec J.
Host : Plašil J.
Schválení programu schůze.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Prezence
Zpráva o stavu účtů a rozpočtu (Nedbal)
Kontrola knihy sponzorů (Nedbal)
Zpráva managera A-mužstva (Plašil)
Body z minula.
-koeficienty ŽL
-připomínky k materiálu O. France k řízení klubu
Soutěž o výhry dle materiálu od p. Mikešky - řešení situace/materiál u sekretáře/
Katastrofální stav ledové plochy
Diskuse
Závěr

Navržený program byl jednomyslně schválen.
2.Zpráva o stavu účtů a rozpočtu
V. Nedbal přednesl, dle údajů poskytnutých účetním klubu, zprávu o stavu účtů SC Kolín a HC
Kolínští kozlové s.r.o. . Aktualizovaná tabulka rozpočtu klubu č. 10/20.2.2012 NEBYLA z důvodu
časové zaneprázdnění účetního klubu vypracována .
Usnesení:
SR SC vzala zprávu V. Nedbala na vědomí. Účetní klubu pověřen doplněním údajů do rozpočtové
tabulky k příští schůzi.
Z:Tvrdík T:příští schůze
3.Kontrola knihy sponzorů.
SRSC provedla aktualizaci knihy sponzorů klubu.
4.Zpráva managera A-mužstva
Host manager A-mužstva J. Plašil nepožádal o výdajové maximum do následující schůze, přednesl
obecnou zprávu o stavu A-mužstva při prvním utkání PLAY-OFF
Usnesení:
SR SC vzala zprávu J. Plašila na vědomí
6.Body z minula
-koeficienty ŽL pro sezónu 2013/2014
V. Rác informoval SRSC o jednání se sekretářem Středočeského svazu pí. Janečkovou. Pí
Janečková NENÍ dostatečně informována o celé problematice.

Usnesení:
SRSC vzala zprávu V. Ráce na vědomí a zároveň ho pověřila jednáním s dalšími činovníky Svazu o
celé problematice. A. Jindra zkontaktuje dalšího vysokého pracovníka Svazu a prověří také celou
problematiku.
Z:Rác,Jindra T:příští schůze
B/ připomínky k materiálu O. France k řízení klubu v dalším období
Usnesení:
SRSC v první diskusi připomínkovala materiál k problematice a nastínila jasnou cestu při řešení
popisu řízení klubu v následujícím období. SR SC konstatovala jednoznačně , že popis řízení je
dle platných Stanov klubu čistě v kompetenci SR SC, která v popisu řízení klubu použije
vlastních směrnic a předpisů, se kterými ihned po vypracování a schválení SR SC seznámí členskou
základnu klubu.
7.Soutěž o výhry dle materiálu od p. Mikešky - řešení situace/materiál u sekretáře/
Usnesení:
SR SC vzala na vědomí materiál předložený jedním z organizátorů plesu p.Mikeškou, pověřila
sekretáře klubu J. Kadlece celou věc sledovat a být v kontaktu s organizátorem plesu a případně
předložit materiály, které by byly eventuálně nutné doložit.
8.Katastrofální stav ledové plochy
SR SC konstatovala na základě připomínek trenérů , především mládežnických kategorii, dále pak a
to především na základě připomínek trenérů hostujících mužstev , že stav ledové plochy je i po
předchozím upozornění v katastrofálním stavu a v některých případech dokonce hrozí ke zranění
hráčů s nedozírnými následky, což SR SC nemůže dopustit.
Usnesení:
SR SC připraví a doporučeně pošle oficiální dopis vedení SMSK jako provozovateli Zimního
stadiónu s připomínkami k ledové ploše a s prosbou o vyjádření a především nápravy stavu, když ne
v této sezóně, tak v sezóně následující.
Z: Nedbal T:příští schůze
9.Diskuse
Termín příští schůze : 5.3.2012 16:00
Zapsal: V Nedbal
20.2.2012

