Zápis ze schůze Správní rady SC Kolín č. 30/2012
Správní rada SC Kolín (dále SR SC) se sešla v tomto složení:
Přítomni: Jindra A., Nedbal V., , Ing. Franc O., Ing. Bydžovský B., Hušek M.
Hosté : From L. st., Plašil J.,Kadlec J.
Schválení programu schůze.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Prezence
Host Luboš From st. - náborový pracovník
Zůstatky účtů/Nedbal/
Kniha sponzorů/Nedbal/
Kniha faktur /Kadlec/
Manager A mužstva/Plašil/
Body z minula
a/ Výpovědi smluv telefony, internet/Franc/
b/ Schválení koncepce šéftrenéra mládeže/Kadlec/
c/ Zpráva z jednání o využití ledové plochy s SMSK/Plašil, Hušek/
d/ Příprava na valnou hromadu klubu
d1/pozvánka/Franc/
d2/ prezenční listiny/Bydžovský/
d3/ rozpočet A mužstva /Plašil/
d4/ rozpočet mládeže /Jindra/
d5/ členské příspěvky /Jindra/
d6/výroční zpráva /Nedbal/
8. Revize členské základny
9. Zpráva o návštěvě delegace klubu na Radě Města Kolína/Hušek/
10. Smlouvy s trenéry mládeže
11. Diskuse
12. Závěr
Navržený program SR SC jednomyslně schválila.
2.Host Luboš From st. - náborový pracovník
Na jednání nejprve V. Nedbal přivítal hosta – vytipovaného člověka, jako náborového
pracovníka pana Luboše Froma staršího a předal mu slovo.
L. From st. poté nastínil SR SC svůj názor na organizaci náborů a přitom i přednesl svoje návrhy na
tuto činnost. Po následné diskusi vyslovil několik námětů , kterými se bude SR SC intenzivně
zabývat.
SR SC poté oslovila L. Froma st. s nabídkou na funkci náborového pracovníka klubu. L. From st.
nabídku přijal.
Usnesení:
1. SR SC ustanovila hlasováním 5pro-0proti-0zdržel se funkci náborového pracovníka
2. SR SC jmenovala hlasováním 5pro-0proti-0zdržel náborovým pracovníkem Luboše
Froma staršího s nástupem do funkce 1.9.2012

3. SR SC připraví náborové materiály ve spolupráci s L. Fromem st. dle jeho námětů a
připomínek a dále námětů a připomínek členů SR SC.
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 údaje v Knize sponzorů klubu.
5.Kniha faktur
Usnesení:
SR SC uvolnila sekretáři klubu částku 57 000,- Kč na přihlášení soutěží všech kategorii
klubů.
6.Manager A mužstva
1.Manager informoval o pozvánce na aktiv II.ligy
Usnesení:
SR SC rozhodla hlasováním 4pro-0proti-1zdržel se, že aktivu II.ligy se bude za klub účastnit
za klub O. Franc. Po dohodě byl k účasti ještě přizván manager A mužstva J. Plašil.
2.Kapitán A mužstva J. Malý pověřen revizí členů klubu za A mužstvo.
Usnesení:
SR SC vzala informaci na vědomí.
3.J. Plašil představil nabídku sponzorské spolupráce s UNI Credit bank.
Usnesení:
SR SC vzala informaci na vědomí.
7.Body z minula
a/ Výpovědi smluv telefony, internet
O. Franc informoval o připravených výpovědích smluv o službách firem Novera a.s.
O2.Výpovědní doba je 3.měsíce. Zajistí ihned ve spolupráci s J. Kadlecem
Usnesení:
SR SC rozhodla hlasováním 5pro-0proti-0zdržel se o vypovězení dodavatelských smluv s
firmami Novera a O2.
Z:Franc, Kadlec T:do 31.5.2012
b/ Schválení koncepce šéftrenéra mládeže
J. Kadlec předložil písemně SR SC koncepci šéftrenéra mládeže na sezónu 2012-2013
společně s materiály , které má pro jednotlivé trenéry připraveny.
Usnesení:
SR SC schválila hlasováním koncepci šéftrenéra mládeže na sezónu 2012-2013. Vyzývá
zároveň šéftrenéra mládeže k předání všech připravených materiálů jednotlivým trenérům
mládežnických kategorii proti jejich podpisu.
Z:Kadlec T:příští schůze
c/ Zpráva z jednání o využití ledové plochy s ředitelem SMSK p. Ing. Šircem
J. Plašil informoval o společné schůzce s ředitelem SMSK. Tématem schůzky bylo využití
ledové plochy klubem do konce roku 2012 a především finanční podmínky. Závěrem schůzky byla
dohoda, která klubu zvýhodní cenu ledů v dopoledních hodinách. Ceny v odpoledních hodinách
zůstanou stejné. Požadavek SMSK je využití co největšího množství dopoledních hodin a uvolnění
večerních hodin po 20:00 pro komerční využití. Klub v tomto přislíbil v závislosti na jednáních s

ředitelem 4.ZŠ, která teprve proběhnou, spolupráci.
Usnesení:
SR SC vzala zprávu z jednání na vědomí. SR SC jmenovala delegaci ve složení A. Jindra,
M. Hušek, J. Kadlec a O. Synek k jednání s ředitelem 4.ZŠ o možnostech spolupráce se školou v
této věci.
Z: Hušek,Jindra,Kadlec T: v týdnu od 28.5.2012
d/ Příprava na valnou hromadu klubu
d1/pozvánka
O. Franc předložil SR SC návrh pozvánky na valnou hromadu klubu .
d2/ prezenční listiny
B. Bydžovský předložil SR SC návrh prezenčních listin na valnou hromadu klubu.
d3/ rozpočet A mužstva
J. Plašil předložil koncept rozpočtu A-mužstva.
d4/ rozpočet mládeže
A. Jindra předložil koncept rozpočtu mládeže.
d5/ členské příspěvky
A. Jindra předložil návrh členských příspěvků klubu společně s důvodovou
zprávou.
d6/výroční zpráva
V. Nedbal předložil koncept výroční zprávy klubu.
Usnesení:
1. Valná hromada klubu proběhne ve čtvrtek 21.6.2012 od 17:00 ve velkém salónku
restaurace Družstevní dům v Legerově ulici v Kolíně.
2. SR SC schválila pozvánku na valnou hromadu klubu. Pozvánku zveřejní O. Franc na
internetových stránkách klubu. J. Kadlec vyvěsí pozvánku na viditelných místech
kolínského zimního stadiónu.
Z: Franc,Kadlec T:ihned
3. B. Bydžovský zajistí dle revize členů klubu seznamy členů klubu pro prezentační
listiny na valnou hromadu klubu.
Z:Bydžovský T:21.6.2012
4. J. Plašil připraví finální návrh rozpočtu A-mužstva.
Z:Plašil T:příští schůze
5. A. Jindra připraví finální verzi rozpočtu mládeže.
Z:Jindra T:příští schůze
6. O. Franc připraví finální verzi návrhu příspěvků na sezónu 2012-13.
Z:Franc T:příští schůze
7. V. Nedbal připraví finální verzi výroční zprávy klubu.
Z:Nedbal T:příští schůze
8.Revize členské základny nad 18 let.
Usnesení:
SR SC pověřila revizí členské základny nad 18 let tyto osoby :
Z:
1.A mužstvo – J. Plašil
2.Junioři nad 18 – V. Nedbal
3.Trenéři všech kategorii – J. Kadlec
4.Vedoucí mužstev – A. Jindra
5.Ostatní činovníci a neaktivní členové – J. Kadlec
T:příští schůze

9.Zpráva z návštěvy delegace klubu na Radě Města Kolína 14.5.2012
Hušek informoval o návštěvě delegace ve složení M. Hušek, V. Nedbal a J. Plašil na zasedání Rady
Města Kolína. Informoval dále o jednotlivých otázkách , které na schůzce padly. Dále pak o
problémech , které se řešily.
Jednotlivé okruhy problému byly :
Čerpání dotací na ledovou plochu.
Zvýšení DPH za ledovou plochu v roce 2012.
Seznámení Rady Města s ekonomickou situací klubu.
Představení koncepce řízení klubu v dalším období.
Představení nástinu oslav 80.let kolínského hokeje.
Náměty na další-užší spolupráci s Městem Kolín.
Usnesení:
SR SC vzala zprávu na vědomí
10.Diskuse
Vzhledem k tomu, že diskuse probíhala k jednotlivým tématům se již do diskuse nikdo nepřihlásil
11.Závěr
SR SC schválila zápis z dnešní schůze SR SC.
Termín příští řádné schůze : 7.6.2012 16:00
Zapsal: V Nedbal
21.5.2012 20:15

