
 Zápis ze schůze Správní rady SC Kolín č. 27/2012
Správní rada SC Kolín (dále SR SC) se sešla v tomto složení:

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

1. Prezence
2. Zůstatky účtů/Nedbal/
3. Kniha sponzorů/Nedbal/
4. Zpráva managera A-mužstva/Plašil/
5. Schválení smlouvy s účetní klubu
6. Počítač do sekretariátu
7. In-line plocha v Kolíně
8. Termín konání valné hromady
9. Žádost o grant TPCA
10. Body z minula

a. směrnice a organizační schéma řízení klubu/Nedbal,Jindra/
b. jmenovité rozdělení trenérů v mládežnických kategoriích/Kadlec/
c.  zahájení prací na rozpočtu klubu/Jindra,Plašil,Nedbal,Franc/

11. Diskuse
12. Závěr

Navržený program byl jednomyslně schválen.

2.Zůstatky účtů
V. Nedbal  informoval  dle  údajů účetního  klubu o zůstatcích  na účtech  SC Kolín  a  HC 

Kolínští kozlové s.r.o. ke dni 16.4.2012.
Usnesení:
SR SC vzala zprávu V. Nedbala na vědomí
3.Kniha sponzorů
SR SC aktualizovala knihu sponzorů ke dni 16.4.2012

4.Zpráva managera A-mužstva
A/ Manager A-mužstva přednesl návrh ústředního hesla k oslavám 80.let kolínského hokeje.

Usnesení:
SR SC vzala návrh na vědomí s tím, že heslo doplní, přepracuje či přímo schválí na  příští  

schůzi SR SC.

B/J. Plašil předložil SR SC návrh smlouvy o podstoupení hráčských práv na hráče Davida 
Jaroše ročník 1996.
Usnesení:

SR SC hlasováním  5-0-0(pro-zdržel se-proti)  schválila smlouvu s HC Hradec Králové o 
podstoupení hráčských práv na Davida Jaroše ve znění ,jaké předložil manager A-mužstva. 
Poté prezident klubu Ing. O.Franc smlouvu podepsal.

C/Manager A-mužstva předložil SR SC návrh na jmenování asistentů trenéra A-mužstva na 



sezónu 2012-2013.
Usnesení:

SR SC jmenuje hlasováním (5-0-0) asistenty trenéra A-mužstva pana Bohumila Lupínka a 
pana Ing. Davida Růžičku - oba na nadcházející sezónu 2012-2013.

D/J. Plašil vyzval členy SR SC k vytvoření delegace k návštěvě rady města dne 14.5.2012
Usnesení:

SRSC sestavila delegaci k návštěvě Rady města Kolína dne 14.5.2012 ve složení M. Hušek, 
V. Nedbal a J. Plašil

5.Schválení smluv s účetní SC Kolín a HC Kolínští kozlové s.r.o. 
Usnesení:

A/ SR SC schválila hlasováním 5-0-0 smlouvu s novou účetní SK SC Kolín.
Smlouvy poté prezident klubu Ing. O.Franc  podepsal.

B/ SR SC schválila hlasováním 5-0-0 smlouvu s novou účetní HC Kolínští kozlové s.r.o.
Smlouvu poté podepsal jednatel s.r.o. Ing. Bohumil Bydžovský.

6.Počítač do sekretariátu
Usnesení:

Vzhledem  ke  stavu  počítače  u  sekretáře  klubu  rozhodla  SR  SC  o  zlepšení  vybavení 
pracoviště sekretáře klubu. J. Plašil nabídne starší grafickou stanici, při nevyhovujícím stavu této 
stanice provede výběr a předloží nabídku pořízení nového PC O. Franc.
Z:Franc,Plašil T:příští schůze 

7.In-line plocha v Kolíně
J.  Plašil  dle jednání s p.  Šircem informoval o instalaci In-line plochy na kolínském ZS. 

Plocha bude k disposici klubu za zvýhodněných podmínek.
Usnesení:

SRSC  pověřuje  koordinací  rozdělením  využití  plochy  šéftrenéra  mládeže.  Jednotlivé 
kategorie se mohou u šéftrenéra domluvit na rozdělení využití plochy pro  tréninkovou činnost. 
Náklady spojené s využitím plochy si hradí každá kategorie samostatně, vyúčtování provede se 
sekretářem klubu.
Z:Kadlec T:ihned

8.Termín konání valné hromady
Usnesení:

SRSC  stanovila  předběžně  termín  konání  valné  hromady  klubu  na  20.červen  2012. V 
řádném termínu bude o konání informovat členskou základnu klubu

9.Žádost o grant TPCA
B. Bydžovský informoval  o  stavu prací  žádosti  TPCA o grant.  Informoval  o  konečném 

termínu 5.5.2012 na podání žádosti.
Usnesení:
B. Bydžovský ve spolupráci s J. Kadlecem pověřeni dokončením žádosti.
Z:Bydžovský Kadlec T:5.5.2012

10.Body z minula
A/ Směrnice a organizační schéma řízení klubu.

V.  Nedbal  a  A.  Jindra  informovali  o  stavu  prací  na  směrnici  řízení  klubu,  která  by  měla  být 
dokončena k termínu valné  hromady klubu.  V.  Nedbal  předložil  návrh organizačního schématu 
řízení klubu.



Usnesení:
SR SC schválila hlasováním 5-0-0(pro-proti-zdržel se) organizační schéma řízení klubu. 
Organizační schéma:

Z:Jindra,Nedbal T: valná hromada klubu
SR SC pověřila J. Kadlece vyčíslením finančních prostředků na ledovou plochu do konce roku 2012 
v závislosti na připravovaných rozpisech ledu  a zvýšením DPH z 10 na 14 procent .
Z:Kadlec T:příští schůze

B/ Návrh jmenovitého rozdělení trenérů v mládežnických kategoriích
J. Kadlec předložil SR SC návrh jmenovitého rozdělení trenérů mládežnických kategorii.
Usnesení:

1/ SR SC schválila hlasováním 5-0-0(pro-proti-zdržel se) tento návrh obsazení trenérů v 
jednotlivých kategoriích :

Kategorie Hlavní trenér Asistent

Junioři Vaněk Václav Nedbal Václav

Starší dorost Bednář Stanislav

Mladší dorost Kadlec Jiří Martínek Petr

8.třída(1999) Kadlec Jiří Ing. Růžička David

7.třída(2000) Rác Václav Laube Jiří,Hasil Josef

6.třída(2001) Kadlec Jiří Jelínek Tomáš, Adamec Martin

5.třída(2002) Rác Václav Šupík Eduard, Pilný Petr

4.třída(2003) Kadlec Jiří Mojžíš  Vladimír,  Ing.  Svoboda 
Jindřich,  Ing.  Kubeš  Jaroslav,  Mgr. 
Herčík Bohumil

3.třída(2004) Kadlec Jiří Pešek Dušan

2.třída(2005) Kadlec Jiří Synek Ondřej, Souček Libor

1.třída(2006) Kadlec Jiří Tvrdík Jiří

Trenér brankářů Dr. Adamec Aleš CSc.  

Asistent  trenéra  SD bude určen dodatečně.  SR SC ukládá šéftrenéru mládeže  doplnit  trenéra  a 
asistenty u náborů.
Z:Kadlec T: příští schůze

2/SR  SC  jmenovala  hlasováním  5-0-0  (pro-proti-zdržel  se)trenérskou  komisi  klubu  ve 
složení:
Rác Václav, Vaněk Václav, Bednář Stanislav, Kadlec Jiří a Dr. Adamec Aleš CSc. . 

3/SR SC vyzvala šéftrenéra mládeže ke svolání schůze trenérské komise a zvolení předsedy 
trenérské komise. Z tohoto jednání očekává SR SC řádný zápis.
Z: Kadlec T: 30.4.2012

C/Zahájení prací na rozpočtu klubu pro sezónu 2012-2013.
1/A.Jindra , J. Plašil, V. Nedbal a O. Franc předložili SR SC návrh skladby rozpočtu na sezónu 
2012-2013.
Usnesení:
SR SC schválila hlasováním 5-0-0 (pro-proti-zdržel se) návrh skladby rozpočtu na sezónu 2012-13.



2/J.Plašil připravil jednotlivé položky příjmů a výdajů části rozpočtu klubu , týkající se A-mužstva. 
A.  Jindra  a  V.  Nedbal  připravili  položky  příjmů  a  výdajů  části  rozpočtu  klubu  ,  týkající  se 
mládežnické základny klubu.
Poté začala diskuse k jednotlivým položkám rozpočtové skladby klubu. V diskusi bylo řečeno , že 
rozpočet klubu  chce SR SC dodržet vyrovnaný, dále pak proběhla diskuse k některým položkám 
rozpočtové skladby týkajících se nákladů.
Usnesení:
SR SC pověřila O. France k předložení nabídek telefonického či internetového připojení, vedoucího 
k jednoznačnému snížení nákladů za tyto služby. Informace podá již na příští schůzi.
Z:Franc T: Příští schůze
SR  SC  pověřila  J.  Plašila  průzkumem  a  případným  jednáním  s  vytipovanými  dopravci  k  co 
nejefektivnějšímu výběru dopravce pro následující sezónu.
Z:Plašil T: Květen 2012

11.Diskuse
B. Bydžovský 

informoval o  dotaci Středočeského kraje na společné dresy všech kategorii klubu, která 
nebyla schválena.
J. Kadlec 

informoval  o  prodloužení  hostování  hráčů  Nymburka,  Poděbrad  a  dalších  klubů  v 
mládežnických kategoriích.
Usnesení:
Zařídí sekretář klubu.
Z:Kadlec T:ihned

informoval o hráči ročníku 1992 Jankovském, kterému končí hostování v Mladé Boleslavi a 
kterého by chtělo na letní přípravu zkusit A-mužstvo Mladé Boleslavi s tím, že by byl v následující 
sezóně na hostování v tomto klubu.
Usnesení:
SR SC rozhodla  hlasováním 5-0-0  (pro-proti-zdržel  se)  s  okamžitou  platností,  že  jednáním o 
hráčských právech, hostováních či střídavých startech hráčů  starších 18 let včetně bude pověřen 
vždy manager A-mužstva.

10.Závěr
SR SC schválila zápis z dnešní schůze SR SC.
Termín příští řádné schůze : 23.4.2012 16:00(termín předběžný, bude upřesněn e-mailem)

Zapsal: V Nedbal
16.4.2012


