
 Zápis ze schůze Správní rady SC Kolín č. 26/2012
Správní rada SC Kolín (dále SR SC) se sešla v tomto složení:

Přítomni: Jindra A., Ing. Bydžovský B., Nedbal V., Hušek M., Kadlec J.,Rác V. , Ing. Franc O.
Host : Plašil J.
Schválení programu schůze.

1. Prezence
2. Rezignace V. Ráce a J. Kadlece na členství ve SR SC
3. Kontrola účtů
4. Kniha sponzorů
5. Body z minula:

a/ koncepce šéftrenéra mládeže
b/ zpráva o odeslání výpovědi smlouvy účetnímu
c/ zpráva o přijetí dohodnuté částky z plesu

6. Zpráva managera A-mužstva
7. Změna jednatelů v HC Kolínští kozlové , s.r.o.
8. Dopis rodičů třídy ročníku 2003
9. Diskuse
10. Závěr

Navržený program byl jednomyslně schválen.

2.Rezignace V. Ráce a J. Kadlece na členství ve SR SC

a/dopisem ze dne 26.3.2012 rezignoval  Václav Rác na funkci v SR SC z důvodu střetu zájmů s 
jeho dalším působením v klubu.
b/dopisem ze dne 26.3.2012 rezignoval Jiří Kadlec na funkci v SR SC z důvodu střetu zájmů s jeho 
dalším působením v klubu.
Usnesení:
SR SC vzala na vědomí rezignaci obou členů SR SC a zároveň jim poděkovala za práci, kterou pro 
klub za svého členství v SR SC vykonali.

3.Kontrola účtů
V. Nedbal informoval SR SC o stavu účtů SK SC Kolín a HC Kolínští kozlové, s.r.o., dle informací 
účetního klubu ke dni 26.3.2012
Usnesení:
SR SC vzala zprávu V. Nedbala na vědomí.

4.Kontrola knihy sponzorů
SR SC provedla aktualizaci knihy sponzorů klubu.

5.Body z minula

a/koncepce šéftrenéra mládeže.
J.  Kadlec  informoval  o  stavu  jednání  s  jednotlivými  mládežnickými trenéry a  zároveň nastínil  



princip koncepce řízení mládežnické základny klubu pro následující období.
Usnesení:
Celkovou  zprávu  o  koncepci  řízení  mládežnické  základny  ukládá  SR  SC  předložit  šéftrenéru 
mládeže na následující schůzi, kde dojde zároveň k jejímu schválení SR SC. Jmenovité obsazení 
trenérů zveřejní šéftrenér mládeže do 16.4.2012. Seznam bude předložen na příští schůzi SR SC a 
taktéž schválen.
Z: Kadlec T:16.4.2012

b/ zpráva o odeslání výpovědi smlouvy účetní klubu.
J. Kadlec informoval o odeslání výpovědi účetní klubu. Doručenku založil do archívu.
Usnesení:
SR SC vzala zprávu sekretáře klubu na vědomí.

c/ zpráva o přijetí dohodnuté částky z plesu.
J. Kadlec informoval o přijetí částky 20 000,-Kč od organizátorů plesu. Částku předal účetnímu 
klubu.
Usnesení:
SR SC vzala zprávu sekretáře klubu na vědomí.

6.Zpráva managera A-mužstva

a/ Manager A-mužstva J. Plašil přednesl SR SC závěrečnou zprávu o svém působení u A-mužstva 
SC Kolín v sezóně 2011/2012 , kterou písemně předal SR SC.
Usnesení:
SR SC schválila hlasováním 5-0-0(pro-zdržel se-proti) zprávu J. Plašila. Ukládá zároveň do příští 
schůze managerovi A-mužstva připravit zprávu pro média.
Z: Plašil T: příští schůze 

b/ J. Plašil informoval o možnosti jednání o některých hráčích s HC Hradec Králové.
Usnesení:
1/ SR SC pověřuje J. Plašila jednáním s HC Hradec Králové o možnosti přestupů, či hostování  
některých hráčů.
2/ SR SC  pověřuje konkrétní nabídkou pro klub HC Hradec Králové za hráče Františka Veselého 
za jeho přestup do zmíněného klubu.

7.Změna jednatelů v HC Kolínští kozlové , s.r.o.

Usnesení:
Jediný společník společnosti HC Kolínští  Kozlové,  s.r.o.,  IČ: 27087387, Sportovní klub SC 
Kolín,  Brankovická 1289,  280 02 Kolín,  IČ:  00406716,  zastoupený panem Ing.  Ondřejem 
Francem, prezidentem klubu v působnosti valné hromady podle § 132 obchodního zákoníku 
přijal toto :

ROZHODNUTÍ
Hlasováním 5-0-0 (pro-zdržel se - proti)
Odvolává ke dni 26.3.2012 jednatele společnosti pana Ing. Leoše Tvrdíka
Hlasováním 5-0-0
Odvolává ke dni 26.3.2012 jednatele společnosti pana Václava Ráce
Hlasováním 4-1-0
Jmenuje jednatelem společnosti ke dni 26.3.2012 pana Ing. Bohumila Bydžovského 



Hlasováním 5-0-0
Jmenuje jednatelem společnosti ke dni 26.3.2012 pana Jakuba Plašila
Součástí rozhodnutí jsou přílohy:

příloha č. 1: Výpis platných z obchodního rejstříku společnosti HC Kolínští kozlové.

příloha č. 2: Oznámení pana Ing. Leoše Tvrdíka o odstoupení z funkce jednatele společnosti HC 
Kolínští Kozlové, s.r.o. IČ: 27087387 ze dne 13.3.2012.

příloha č. 3: Oznámení pana Václava Ráce o odstoupení z funkce jednatele společnosti HC Kolínští 
Kozlové, s.r.o. IČ: 27087387 ze dne 26.3.2012.

příloha č. 4: Rozhodnutí jediného společníka (zápis) ze dne 26.3.2012

8.Dopis rodičů třídy ročníku 2003

SR SC přijala od zástupce rodičů ročníku 2003 Mgr.  Špinky otevřený dopis týkající  se dalšího 
působení pana Vladimíra Mojžíše jako trenéra u hráčů ročníku 2003 , obsahující podpisy rodičů, 
kteří dopis adresovali členům SR SC.
Usnesení:
SR  SC  hlasováním  5-0-0  schválila  odpověď  na  dopis  rodičů.  Dopis  bude  neprodleně  předán 
zástupci rodičů šéftrenérem mládeže klubu.
Z: Nedbal,Kadlec T:ihned

9.Diskuse

V.  Nedbal  -  přednesl  písemnou  žádost  pana  Jana  Kubišty  o  možnosti  získání  informací  o 
současném řízení klubu jako podkladů pro svou diplomovou práci.
Usnesení:
SR SC poskytne informace o řízení klubu panu J. Kubištovi. Kontaktem s p. J. Kubištou pověřen 
O. Franc.
Z: Franc T:dle dohody s p. Kubištou
J. Kadlec – informoval o přípravě rozpisů ledu na novou sezónu.
A. Jindra –  vyzval  SR SC na  okamžitý  začátek  prací  na  rozpočtu  pro  novou sezónu z údajů 
poskytnutých účetním klubu.
Usnesení:
podklady účetního klubu převzal O. Franc, který se do 29.3.2012 vyjádří, kdy je zpracuje.
Z:Franc T: 29.3.2012
A. Jindra – vyzval SR SC k dopracování směrnic řízení klubu tak, aby mohly být předloženy již na 
příští schůzi SR SC. 
Usnesení:
Rozpracované materiály převezmou od  O. France A. Jindra a V. Nedbal,  kteří  je dopracují  do 
jednání následující schůze
Z:Nedbal,Jindra T:příští schůze

10.Závěr
SR SC schválila zápis z dnešní schůze SR SC.
Termín příští řádné schůze : 16.4.2012 16:00

Zapsal: V Nedbal
26.3.2012


