Zápis ze schůze Správní rady SC Kolín č. 28/2012
Správní rada SC Kolín (dále SR SC) se sešla v tomto složení:
Přítomni: Jindra A., Nedbal V., Hušek M., Ing. Franc O.
Omluveni : Ing. Bydžovský B., po 1,5 hodině jednání se omluvil z účasti Ing. Franc O.
Host : Plašil J.,Kadlec J., Pešek D., From L. ml., Král M., Synek O., Šupík E.
Schválení programu schůze.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Prezence
Poznámka k dodržování jednacímu řádu/Nedbal/
Zůstatky účtů/Nedbal/
Kniha sponzorů/Nedbal/
Návštěva zástupců některých ročníků přípravky
Zpráva managera A-mužstva/Plašil/
Kniha faktur /Kadlec/
Ledová plocha do konce roku 2012 /Kadlec/
Body z minula
A/ Počítač do sekretariátu /Plašil/
B/ Trenér nábory, asistent /SD/
C/Telefony a fax v sekretariátu/Franc/
D/Hostování hráčů ml. kategorii v Kolíně
10. Diskuse
11. Závěr
2.Poznámka k dodržování jednacímu řádu
V. Nedbal vystoupil s upozorněním na nutnost dodržování schváleného jednacího řádu.
Usnesení:
SR SC potvrdila platnost schváleného jednacího řádu, vedením schůze pověřila V. Nedbala.
3.Zůstatky účtů
V. Nedbal informoval SR SC o zůstatcích účtu SC Kolín a HC Kolínští kozlové s.r.o.
Usnesení:
SR SC vzala zprávu V. Nedbala na vědomí.
4.Kniha sponzorů
Usnesení:
SR SC aktualizovala knihu sponzorů ke dni 23.4.2012
5.Návštěva zástupců některých ročníků přípravky
SR SC přivítala na jednání zástupce některých ročníků přípravky, jmenovitě O. Synka za
budoucí 2.třídu(ročník 2005), D. Peška, L. Froma ml. a M. Krále za budoucí 3.třídu(ročník 2004) a
E. Šupíka za budoucí 5.třídu(ročník 2002).
Poté V. Nedbal zahájil diskusi :
L. From ml.: vysvětlil SR SC smysl této společné návštěvy těchto tří ročníků a vznesl otázky k

řízení mládežnické základny přímo na SR SC.
A. Jindra: vysvětlil požadavky SR SC na šéftrenéra mládeže. Vysvětlil budoucí systém financování
trenérů mládežnické základny. Dále se dotkl tvorby rozpočtu , především po stránce financování
mládežnické základny.
A. Jindra dále vyjádřil podporu novému šéftrenéru mládeže a upozornil přítomné hosty , že jen
rozhodnutí tohoto, schválené SR SC jsou směrodatná pro všechny články mládežnické základny bez
vyjímky.
O. Synek: vystoupil s novými podněty a návrhy pro SR SC.
E. Šupík: zdůraznil nutnost zlepšení komunikace šéftrenéra mládeže s mládežnickou základnou.
V. Nedbal: Vysvětlil v počátku svého příspěvku jasný cíl, se kterým angažovala SR SC pana Jiřího
Kadlece na funkci šéftrenéra mládeže. Tím cílem NENÍ umístění J. Kadlece na placené místo v
oddíle , aby mohl být využíván především pro účely jako hráč A mužstva, ALE , A TO
JEDNOZNAČNĚ , aby mohl být využíván především v mládežnické základně jako placený
šéftrenér mládeže s jasným cílem, naprosté změny stávajícího, pro SR SC naprosto nevyhovujícího
stavu řízení mládežnické základny.
J. Plašil: požádal ,jako host o slovo řídícího schůze a přiblížil hostům velice složitá jednání ,
týkající se získání J. Kadlece , jako hráče do Kolína. Dále pak popsal a přiblížil hostům svou
spolupráci a komunikaci s SR SC.
V. Nedbal: přítomným zástupcům jednoznačně potvrdil nutnost respektovat všechna rozhodnutí SR
SC všemi aktivními členy oddílu. Dále pak potvrdil jasnou podporu všech členů novému šéftrenéru
mládeže , kterému dává prostor a čas na vytvoření své , jasné koncepce řízení mládežnické
základny. Po čase, který SR SC na toto J. Kadlecovi dává bude chtít vidět jasné výsledky jeho
činnosti. Přítomné hosty poté poprosil o trpělivost k nově vznikajícím činnostem šéftrenéra
mládeže.
Dále V. Nedbal předložil hostům k náhledu a vysvětlil navržené organizační schéma řízení oddílu a
zdůraznil nutnost jeho respektování, ale také vysvětlil jeho praktické využití přímo pro přítomné
hosty jako trenéry mládežnické základny. Popsal také komunikaci trenérů přípravky s trenérskou
radou klubu přímo přes šéftrenéra mládeže.
A. Jindra: doplnil V. Nedbala a hostům popsal probíhající práce na tvorbě směrnice SR SC s
popisem práv a povinností všech článků klubu. Toto by měla SR SC dokončit ještě před Valnou
hromadou klubu v červnu 2012, na které by , předložila spolu s dalšími důležitými materiály
členské základně.
O. Franc: vyzval přítomné hosty k podnětům, které by mohly pomoci při práci jak SR SC tak i
šéftrenéru mládeže.
Usnesení:
SR SC si považuje názorů a podnětů hostů na dnešním jednání. Navrhuje hostům termín
polovice června na opětné společné setkání a výměně poznatků z působení nového šéftrenéra
mládeže v mládežnické základně.
6.Zpráva managera A-mužstva/Plašil/
A/ Manager A mužstva obeslal členy SR SC osobním dopisem ve kterém oznamuje , že se
vzdává řešení údajných pohledávek hráčů A mužstva , starších než je jeho působení jako managera
A mužstva, vůči klubu a celou věc přenechává na SR SC.
Usnesení:
SR SC bere dopis managera A mužstva na vědomí.

B/J. Plašil informoval o jednání s firmou MONATOUR
Usnesení:
SR SC bere informaci managera A mužstva na vědomí.
C/Manager A-mužstva požádal o výdajové maximum.
Usnesení:
Dle stavu účtů odsouhlasila SR SC (3pro-0proti-0zdržel se) výdajové maximum na částku
135 000,-Kč.
7.Kniha faktur
Usnesení:
SR SC schválila a předala sekretáři klubu seznam úhrad , které provede účetní klubu.
Z:Kadlec T:Ihned
8.Rozpisy ledové plocha do konce roku 2012 a /Kadlec/.
Usnesení:
Odloženo pro nedostatek času na příští schůzi SR SC.
Z:Kadlec
T:příští schůze
9.Body z minula
A/ Počítač do sekretariátu
J. Plašil informoval o přípravě počítače do sekretariátu, cena předběžná (1500-2000Kč).
Počítač bude k disposici v týdnu od 30.4.2012
B/ Trenér nábory, asistent /SD/
Usnesení:
Odloženo pro nedostatek času na příští schůzi SR SC.
C/Telefony a fax v sekretariátu/Franc/
Usnesení:
Odloženo pro nedostatek času na příští schůzi SR SC.
D/Hostování hráčů ml. kategorii v Kolíně
J. Kadlec informoval o probíhajících jednáních o hostování hráčů mládežnické základny.
Usnesení:
SR SC bere informaci sekretáře klubu na vědomí a pověřuje J. Kadlecem dalším jednáním s
hráči a příslušnými administrativními úkony.
Z:Kadlec T:ihned
10.Diskuse
V diskusi z nedostatku času nikdo nevystoupil
11.Závěr
SR SC schválila zápis z dnešní schůze SR SC.
Termín příští řádné schůze : 3.5.2012 16:00
Zapsal: V Nedbal
23.4.2012 20:10

