Zápis z mimořádné schůze Správní rady SC
Kolín č.25/2012
Správní rada SC Kolín (dále SR SC) se sešla v tomto složení:
Přítomni: Jindra A., Ing. Bydžovský B., Nedbal V., Hušek M., Kadlec J.
Omluveni: Rác V. , Ing. Franc O.
Hosté : Plašil J., Mgr. Herčík B. , Ing. Kubeš J., Ing. Svoboda J.
Schválení programu schůze.
1. Prezence
2. Hosté – zástupci 3. a 4. třídy
3. Šéftrenér mládeže
4. Trenér mládeže
5. Správní rada - koncepce sportovního řízení klubu a pokrytí financí.
6. Plán prací SR SC v následujícím období
7. Ukončení smlouvy s účetním klubu.
8. Diskuse
9. Závěr
Navržený program byl jednomyslně schválen.
2.Hosté – zástupci 3. a 4. třídy
Na mimořádné schůzi byli přijati zástupci 3. a 4. třídy pánové Ing. Kubeš , Mgr. Herčík a
Ing. Svoboda , kteří přednesli SR SC svůj návrh uspořádání a řízení budoucí kategorie 4. a 5.
ročníku. Jejich názor SR SC pozorně vyslechla.
Zástupci SR SC poté seznámili ve vzájemné diskusi s budoucí koncepcí vedení celé
mládežnické základny i celého oddílu. Tato koncepce se od návrhu hostů liší a hosté byli
dopodrobna seznámeni s důvody, které vedly SR SC k návrhům, které hostům přednesla.
V diskusi dále padlo, že si SR SC velice váží vykonané práce všech trenérů a vedoucích
nejen v těchto dvou kategoriích a určitě není trendem oddílu, zbavovat se schopných a pracovitých
lidí u těchto mládežnických družstev, proto dále povede diskuse s jednotlivými účastníky o
systému , který SR SC jednoznačně prosazuje pro další období. Učinila také jednoznačné návrhy
hostům , které by mohly napětí mezi SR SC a zmíněnými kategoriemi úplně eliminovat.
3.Šéftrenér mládeže
J. Kadlec přednesl své finanční a organizační požadavky na vykonávání funkce šéftrenéra
mládeže.
Usnesení :
SR SC vzala na vědomí informace J. Kadlece a uložila mu do příští schůze připravit
ucelenou koncepci řízení mládežnické základny včetně jednotlivých jmen u všech mládežnických
kategorii a připravit toto ke schválení SR SC.

4.Trenér mládeže
A. Jindra tlumočil finanční a organizační požadavky na vykonávání funkce trenéra mládeže
od pana V. Ráce, který byl omluven pro nemoc.
Usnesení :
SR SC vzala na vědomí informace A. Jindry
5.Správní rada - koncepce sportovního řízení klubu a pokrytí financí.
A. Jindra přednesl představu finančního pokrytí koncepce sportovního řízení klubu.
Zdůraznil, že přesná čísla v této chvíli, kvůli nedostatku informací od účetního klubu nejsou možná.
Usnesení:
SR SC vzala zprávu A. Jindry na vědomí s tím, že přesná finanční analýza a rozpočet budou
možné až po získání veškerých informací o proběhlé sezóně od účetního klubu.
6.Plán prací SR SC v následujícím období.
Usnesení:
SR schválila plán prací SR SC v následujícím období.
7.Ukončení smlouvy na dobu neurčitou s účetní klubu.
Usnesení:
SR schválila (7pro -0 proti -0 zdržel se ) a podepsala všemi členy výpověď smlouvy s
účetní klubu. Ta bude okamžitě doporučeně odeslána na adresu dodavatele.
Z:sekretář klubu T:ihned
8.Diskuse
do diskuse se nikdo nepřihlásil
9.Závěr:
SR SC schválila zprávu z mimořádné schůze SR SC
Termín příští řádné schůze : 26.3.2012 16:00
Zapsal: V Nedbal
12.3.2012

