Zápis ze schůze Správní rady SC Kolín č.24/2012
Správní rada SC Kolín (dále SR SC) se sešla v tomto složení:
Přítomni: Jindra A., Ing. Bydžovský B., Nedbal V. , Hušek M., Rác V.,Ing. Franc O., Kadlec J.
Hosté : Plašil J., Bednář S., Tumpach J.
Schválení programu schůze.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Prezence
Zpráva o stavu účtů a rozpočtu (Nedbal)
Kontrola knihy sponzorů (Nedbal)
Zpráva managera A-mužstva (Plašil)
Kniha faktur. Schválení úhrad (Kadlec)
Body z minula.
-koeficienty ŽL (Jindra,Rác)
-dopis SMSK kvalita ledu-podpisy členů SR SC (Kadlec)
7. Jmenovité rozdělení kompetencí trenérů na další období
8. Ekonomika řízení klubu
9. Diskuse
10. 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. 10/05.3.2012 nebyla z důvodu
časového 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
A/ J. Plašil informoval SR SC o jednání s Mgr. Černým ohledně právních služeb klubu .
Usnesení:
SR SC vzala zprávu na vědomí
B/ Manager A-mužstva požádal SR SC o sestavení delegace na Radu města Kolína, které by
se také účastnil a která by vedení města informovala o proběhlé sezóně v klubu.
Usnesení:
SR SC sestaví delegaci a seznámí Radu města Kolína s výroční zprávou klubu před Valnou
hromadou klubu.

C/ Manager přednesl návrh dopisu sponzorům klubu po proběhlé sezóně.
Usnesení:
SR SC schvaluje návrh dopisu sponzorům klubu po proběhlé sezóně.
D/ J. Plašil předložil SR SC vyúčtování domácích zápasu PLAY-OFF 2012.
Usnesení:
SR SC vzala na vědomí.
E/ Manager A-mužstva předloží do příští schůze zprávu o stavu A-mužstva o proběhlé sezóně.
Usnesení:
SR SC pověřuje managera sestavením zprávy o proběhlé sezóně.
Z:Plašil T:příští schůze
E/ Dle známých pohledávek požádal manager A-mužstva o výdajové maximum do příští schůze.
Usnesení:
SR SC stanovuje hlasováním 7-0-0 výdajové maximum částku 180 000,-Kč.
5.Kniha faktur, schválení úhrad dodavatelům
Usnesení:
SR SC Schválila úhrady pohledávek. Seznam plateb k provedení předá sekretář neprodleně
účetnímu klubu.
Z: Kadlec,Tvrdík T:ihned
6.Body z minula
A/koeficienty ŽL pro ligu MD
A. Jindra, V. Rác a J. Kadlec informovali o zjišťování podmínek pro udržení v lize MD pro
další sezóny a konstatovali, že v současné době je situace v této problematice velice nepřehledná a
není ji možno ověřit ani u placených činovníků jednotlivých svazů ledního hokeje.
Usnesení:
SR SC pověřuje V. Ráce a J. Kadlece danou situaci sledovat a neprodleně při změnách
informovat SR SC.
Z:Rác,Kadlec,Jindra T:průběžně
B/dopis SMSK kvalita ledu-podpisy členů SR SC
J. Kadlec předložil SR SC dopis ke kvalitě ledu na ZS Kolín k podpisu.
Usnesení:
Sekretář klubu odešle dopis neprodleně provozovateli ZS Kolín.
Z:Kadlec T:ihned
7.Jmenovité rozdělení kompetencí trenérů na další období.
K diskusi k tomuto tématu se postupně přihlásili všichni členové SR SC a přítomný host manager A-mužstva.
Usnesení:
SR SC rozhodla hlasováním o jednotlivých trenérských postech v klubu takto :
(PRO-ZDRŽEL SE -PROTI)
A/ jména trenérů
1. SR SC jmenuje hlasováním na místo trenéra A-mužstva Václava Ráce (5-1-1)
2. Schvaluje podepsání smlouvy s trenérem A-mužstva na dva roky (6-1-0)
3. SR SC jmenuje hlasováním na místo trenéra Juniorů Václava Vaňka (7-0-0)
4. SR SC jmenuje hlasováním na místo trenéra Staršího dorostu Stanislava Bednáře (6-1-0)

5. SR SC jmenuje hlasováním na místo trenéra Mladšího dorostu Jiřího Kadlece(6-1-0)
6. SR SC jmenuje hlasováním šéftrenérem mládeže Jiřího Kadlece(6-1-0)
Jednotliví trenéři mají možnost se k výše uvedenému rozhodnutí vyjádřit do 31.3.2012, tak
aby nastoupili funkce u jednotlivých mužstvech dne 1.5.2012. Jednotlivým výše uvedeným
trenérům, kromě šéftrenéra mládeže je ponechána možnost zvolit si asistenta. Jména asistentů
budou oznámena do 31.3.2012.
Ihned po hlasování byli pozváni na jednání schůze pánové Stanislav Bednář a Jiří
Tumpach, kterým bylo sděleno rozhodnutí o změně ve vedení A-mužstva.
SR SC jim poděkovala za práci , kterou pro klub u A-mužstva v minulých letech vykonali.
Po krátké diskusi byla S.Bednářovi a J.Tumpachovi sdělena nová nabídka spolupráce s
klubem, na kterou si oba nechali, do 31.3.2012 , dobu na rozmyšlenou, což SR SC akceptuje.
Po tomto oba trenéři jednání schůze SR SC opustili.
B/ organizační schéma trenérské komise

SR SC schválila hlasováním(7—0—0)organizační schéma trenérské komise viz obr. . SR SC
bude požadovat po předsedovi komise, kterého si jednotliví členové komise zvolí, pravidelné
zprávy o činnosti a rozhodnutích komise, jejíž činnost bude zároveň SR SC pravidelně
kontrolovat.
Budoucímu šeftrenéru mládeže je do příští schůze uloženo vypracovat jmenovitý seznam asistentů v
jednotlivých žákovských kategoriích , společně s koncepcí řízení mládeže v klubu do další sezóny.
Z: Kadlec T:příští schůze
8.Ekonomika řízení klubu
Jednání o tomto bodu odloženo. Pokračovat bude až po důkladném ekonomickém rozboru
účetnictví proběhlé sezóny, který v současnosti SR SC nemá k dispozici .
9.Diskuse

O. Franc – informoval o nemožnosti čerpání dotace na Dvořáčkův memoriál, vzhledem ke
změně pravidel o žádosti na dotace k turnajům, které nebyly včas oznámeny.
Usnesení:
Klub požádá o dotaci na jiný memoriál v řádném termínu místo Dvořáčkova memoriálu.
Z:Kadlec T:ihned
V. Nedbal – dotaz na platbu 20 000,- od pořadatele plesu
Usnesení:
Stav zjistí sekretář.
Z:Kadlec T:příští schůze
B. Bydžovský informoval o stavu rozhodování o dotaci Středočeského kraje, které proběhne
20.3.2012. O stavu bude dále informovat
Termín příští schůze : 19.3.2012 16:00
Zapsal: V Nedbal
5.3.2012

