Zápis ze schůze Správní rady SC Kolín č. 29/2012
Správní rada SC Kolín (dále SR SC) se sešla v tomto složení:
Přítomni: Jindra A., Nedbal V., , Ing. Franc O., Ing. Bydžovský B.
Omluveni : Hušek M.
Hosté : Plašil J.,Kadlec J.
Schválení programu schůze.
1.
2.
3.
4.
5.

Prezence
Zůstatky účtů/Nedbal/
Manager A mužstva/Plašil/
Kniha faktur /Kadlec/
Body z minula
A/ Počítač do sekretariátu /Plašil,Nedbal/
B/ Trenér nábory, asistent SD /Kadlec/
C/Telefony a fax v sekretariátu/Franc/
6. Koncepce šéftrenéra mládeže na další období/Kadlec/
7. Rozpisy a vyúčtování in-line plochy
8. Ledová plocha do konce roku 2012 v srpnu 2012 /Kadlec/
9. Zápis z první schůze trenérské rady /Kadlec/
10. Valná hromada 2012
11. Diskuse
12. Závěr
Navržený program SR SC jednomyslně schválila.
2.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.
3.Manager A mužstva
A/J. Plašil požádal SR SC o schválení ústředního hesla oslav 80.let kolínského hokeje
Usnesení:
SR SC schválila hlasováním (4pro-0proti-0zdržel se) ústřední heslo oslav 80.let hokeje v
Kolíně.
B/Manager A mužstva informoval o stavu podpisu smlouvy s HC Hradec Králové ohledně
hráčských práv na hráče ročníku 1996 Jaroše.
Usnesení:
SR SC vzala na vědomí informaci J. Plašila.
C/Manager A mužstva informoval o začátku letní přípravy A mužstva pod novým
realizačním týmem..
Usnesení:
SR SC vzala na vědomí informaci J. Plašila.

D/ J. Plašil informoval o jednání s potencionálním generálním partnerem A mužstva.
Usnesení:
SR SC vzala na vědomí informaci J. Plašila.
E/ Manager A mužstva informoval o jednání s ředitelem kolínské nemocnice.
Usnesení:
SR SC vzala na vědomí informaci J. Plašila.
F/ J. Plašil připomněl SR SC 14.5.2012, kdy by měla delegace klubu navštívit Radu města
Kolína a body, na které se delegace musí připravit.
Usnesení:
SR SC vzala na vědomí informaci J. Plašila a pověřuje členy delegace přípravou podkladů k
bodům schůzky.
Z: Nedbal, Hušek, Plašil T: 14.5.2012
4.Kniha faktur
Usnesení:
SR SC schválila a předala sekretáři klubu seznam úhrad , které provede účetní klubu.
Z:Kadlec T:Ihned
5.Body z minula
A/Počítač do sekretariátu
J. Plašil informoval o předání počítače s firmy Decibel s.r.o. do sekretariátu. Firma Decibel
s.r.o požaduje za počítač v dané konfiguraci 1500,-Kč + DPH.
V. Nedbal informoval o instalaci počítače a jeho zprovoznění ke dni 30.4.2012 v sekretariátu klubu.
Usnesení:
SR SC odsouhlasila (4pro-0proti-0zdržel se) odkoupení počítače z firmy Decibel s.r.o. za
částku 1500,-Kč + DPH.
B/ Trenér nábory, asistent /SD/
J. Kadlec informoval o zprávě od S. Bednáře, který v příštím týdnu tj. od 7.5.2012 buď
potvrdí , nebo nepotvrdí svého asistenta k mužstvu SD.
J. Kadlec informoval o svém návrhu jména náborového pracovníka, kterého v příštím týdnu (od
7.5.2012)osloví a bude informovat SR SC.
Usnesení:
SR SC vzala informace J. Kadlece na vědomí. Pověřuje J. Kadlece oslovením jím
vytipovaného člověka na nábory.
Z:Kadlec
T:příští schůze
C/Telefony a fax v sekretariátu/Franc/
O. Franc přednesl nabídku realizace telefonního spojení sekretariátu klubu. J. Kadlec
informoval o možném zrušení faxu v rámci klubu. Dle informací svazových orgánů - fax již není
nutný, stačí e- mail.
Usnesení:
1.SR SC pověřuje O. France dalším jednáním se stávajícími dodavateli telefonů, faxu a internetu
jednáním směřujícím k rozvázáním smluv.
2.SR SC pověřuje O. France realizací jím přednesené nabídky .
Z:Franc
T:příští schůze
6.Koncepce šéftrenéra mládeže na další období
J. Kadlec předložil jím připravenou koncepci šéftrenéra mládeže na další období.
Usnesení:
SR SC vzala na vědomí koncepci šéftrenéra mládeže, souhlasí s osnovou koncepce a po
připomínkování ukládá J. Kadlecovi předložit ke schválení konečnou verzi. J. Kadlec dále vytvoří

předávací protokol jednotlivým trenérům mládežnických kategorii, kterým koncepci proti podpisu
po schválení SR SC předá.
Z:Kadlec T:příští schůze
6.Rozpisy a vyúčtování in-line plochy
J. Kadlec informoval SR SC o jednání s ředitelem SMSK o využívání ledové plochy našim
klubem. Na jednání vznikla tato dohoda dle následující tabulky :
Využití in line plochy
Cena in-line plochy
Bez bruslí a bez osvětlení
Brusle s osvětlením nebo jen osvětlení bez bruslí

0,00 Kč / hod.
250,- Kč / hod. + DPH

Usnesení:
SR SC bere na vědomí informaci J. Kadlece. Jednotlivé kategorie klubu, pokud budou
využívat in-line plochu mají povinnost u sekretáře klubu nejprve plochu zarezervovat v seznamu,
který J. Kadlec povede. Jakmile daná kategorie objednaný termín nevyužije, je povinna to nahlásit
sekretáři, jinak jí bude normálně účtováno dle výše uvedené tabulky.
Z: Kadlec
T:ihned
7.Rozpisy ledové plochy do konce roku 2012 a na srpen 2012.
J. Kadlec informoval SR SC s rozložením rozpisů hodin ledové plochy pro jednotlivé
kategorie a jím vyčíslené finanční prostředky na toto vynaložené. Dále informoval , že pracuje na
konkrétním rozložení jednotlivých tréninkových a zápasových hodin pro každou kategorii.
Konečnou verzi konkrétního rozpisu ledu pak předloží ke schválení SR SC.
Usnesení:
SR SC pověřila O. France a J. Plašila jednáním s provozovatelem zimního stadiónu o
oboustranných možnostech využití ledové plochy pro další sezónu. J. Kadlece pověřila
dopracováním konkrétního rozpisu ledové plochy tak, aby ho mohla poté schválit.
Jednání s SMSK s.r.o
Z:Franc, Plašil
T:příští schůze
Přesný rozpis ledové plochy
Z:Kadlec
T:půle června 2012
8.Zápis z první schůze trenérské rady
J. Kadlec předložil SR SC první zápis z trenérské rady.
Usnesení:
SR SC vzala zprávu J. Kadlece na vědomí.
9.Valná hromada 2012
Usnesení:
SR SC pověřuje:
O. France vypracováním pozvánky na valnou hromadu klubu.
B. Bydžovského přípravou prezentačních listin členů klubu.
J. Plašila přípravou návrhu rozpočtu A mužstva na sezónu 2012-13.
A. Jindru přípravou návrhu rozpočtu mládežnické základny klubu na sezónu 2012-13.
A. Jindru přípravou návrhu členských příspěvků na sezónu 2012-13.
V. Nedbala vypracováním výroční zprávy klubu za sezónu 2011-2012.
10.Diskuse
B. Bydžovský informoval SR SC o podobě žádosti o grant T.P.C.A
Usnesení:
SR SC schvaluje (4pro-0proti-0zdržel se) žádost o grant a pověřuje B. Bydžovského jejím
odesláním.
Z:Bydžovský T:ihned

O. Franc informoval o odeslání žádosti o dotaci „Hejtmana středočeského kraje“
Usnesení:
SR SC bere informaci O. France na vědomí
11.Závěr
SR SC schválila zápis z dnešní schůze SR SC.
Termín příští řádné schůze : 21.5.2012 16:00
Zapsal: V Nedbal
3.5.2012 18:10

