Zápis z mimořádné Valné hromady TJ SC Kolín
Místo konání : salónek restaurace Obecní dům v Kolíně
Datum konání : 24.srpna 2011 v 19:00
Prezenční listina členů : příloha č.5. Této zprávy
Prezenční listina hostů : příloha č.6.této zprávy
1.Zahájení mimořádné Valné hromady členů klubu (dále jen VH)
VH zahájil v 19:05 prezident klubu Ing. Ondřej Franc. Seznámil Valnou hromadu SC Kolín s tímto
návrhem programu :
1. Zahájení mimořádné Valné hromady členů klubu VH
2. Schválení programu jednání VH
3. Zpráva o činnosti klubu od poslední VH
4. Volba členů Správní rady a Dozorčí rady
5. Volba prezidenta klubu
6. Schválení nových Stanov sportovního klubu
7. Schválení návrhu rozpočtu klubu v sezóně 2011/2012
8. Schválení návrhu výše členských příspěvků v sezóně 2011/2012
9. Diskuze členů klubu
10. Příspěvky hostů na VH
11. Usnesení
12. Závěr
2.Schválení programu jednání VH
Program Valné hromady byl poté jednomyslně přijat.
3.Zpráva o činnosti klubu od poslední VH
Zprávu o činnosti klubu mezi VH v dubnu a dnešní mimořádnou VH přednesl Václav Nedbal. Zpráva
je součástí přílohy č.1 této zprávy
4.Volba členů Správní rady a Dozorčí rady
Prezident klubu O.Franc poté představil navrženou kandidátku do Správní rady SC Kolín(dále jen SR
SC) a do Dozorčí rady (dále jen DR).
Kandidátka předložená SR SC do SR SC :
Ing. Bydžovský Bohumil
Ing. Franc Ondřej
Jindra Aleš
Hušek Martin
Kadlec Jiří
Nedbal Václav
Rác Václav

Kandidátka předložená SR SC do DR :
Martínek Petr
Ing. Mráz Pavel
Ing. Tvrdík Leoš
Prezident klubu O.Franc seznámil přítomné se způsobem volby do SR SC.
Podrobný popis volební části je součástí přílohy č.2 této zprávy.
Poté vyzval prezident klubu plénum k připomínkám, či doplnění kandidátních listin.
Do diskuse se přihlásil pan Jiří Sýkora s připomínkou ke způsobu volby řídících orgánů klubu a ve
své připomínce přímo zmínil bod 7. způsobu volby :
7.Za neplatné budou považovány ty volební lístky, na nichž bude vyznačen jiný počet hlasů
(vykřížkován jiný počet kandidátů), než sedm do Správní rady a tři do Dozorčí rady.
Argumentoval tím, že způsob volby nutí členy oddílu volit přímo 7.člennou SR SC, místo
minimálního počtu členů , který je dán platnými Stanovami.
Na připomínku reagoval pan Václav Nedbal , který obhajoval tento způsob volby. Jeho argumentem
byl úmysl zvolit 7.člennou SR SC především kvůli akčnosti SR SC. Vyzval potom přítomné vybrat z
pléna kandidáty do SR SC a DR k doplnění počtu na 7 v SR SC a 3 v DR , pokud nebudou souhlasit s
některými z navržených kandidátů.
prezident klubu poté nechal hlasovat o změně bodu 7. dle připomínky pana Sýkory. Plénum
připomínku nepřijalo a potvrdilo bod 7. způsobu volby.(26 pro -1 zdržel -1 proti)
V další části vystoupil pan Vladimír Mojžíš, který navrhl doplnit kandidátní listinu do DR o pana
Jiřího Sýkoru, což bylo ihned provedeno.
Noví kandidáti na členy SR SC a DR Ing. Bohumil Bydžovský, Aleš Jindra,Václav Nedbal a Jiří Sýkora
se představili plénu VH.
prezident klubu poté vyzval plénum , aby ze svých řad vybralo 3 členy volební komise. VH tak
učinila a navrhla za členy volební komise tyto účastníky VH :
František Veselý – předseda volební komise
Jana Bartáková
Rudolf Musílek
Komise rozdala platné hlasovací listky a prezident vyzval plénum VH k přistoupení k tajné volbě do
řídících orgánů klubu.
V 19:50 byly hlasy sečteny a předseda volební komise seznámil VH s výsledkem hlasování do SR SC
a DR.
Výsledek hlasování je součástí přílohy č.3 této zprávy.

VH rozhodla dle výsledku tajných voleb o těchto členech SR SC :
Ing. Bydžovský Bohumil
Ing. Franc Ondřej
Hušek Martin
Jindra Aleš
Kadlec Jiří
Nedbal Václav
Rác Václav
VH rozhodla dle výsledku tajných voleb o těchto členech DR :
Martínek Petr
Ing. Mráz Pavel
Ing. Tvrdík Leoš
5.Volba prezidenta klubu
Nově zvolená SR SC vybrala po krátké poradě ze svých řad a novým kandidátem na prezidenta
klubu se stal :
Ing. Ondřej Franc
S připomínkou se přihlásil pan Jiří Sýkora , který argumentoval tím, že volba prezidenta je předem
daná a nemusí být provedena tajně.
Na věcnou připomínku reagoval stávající prezident O.Franc , který upřesnil plénu bod 15 způsobu
volby s tím, že pokud kandidát SR SC nebude zvolen, musí se volba opakovat s novým kandidátem,
kterého SR SC navrhne ze svých řad.
Poté rozdala volební komise volební lístky pro volbu prezidenta a stávající prezident zahájil volbu.
Ve 20:05 po sečtení platných hlasů vyhlásil předseda volební komise výsledek volby prezidenta
klubu.
Výsledek hlasování je součástí přílohy č.4 této zprávy
VH rozhodla dle výsledku tajných voleb ,že prezidentem klubu SC Kolín se stal :
Ing. Ondřej Franc
6.Schválení nových Stanov sportovního klubu
SR SC přednesla návrh nových Stanov klubu. A ústy prezidenta zahájila diskusi k předloženému
návrhu.
Do diskuse se přihlásil pan Ing. Pavel Mráz , který označil návrh nových Stanov klubu jako velmi
kvalitní a podpořil jej.
Dále se do diskuse již nikdo nepřihlásil.
Poté prezident klubu O.Franc vyzval plénum k hlasování ke schválení nových stanov klubu.
Nové stanovy byly většinou VH schváleny. (19 pro -2 zdrželi -0 proti)
7.Schválení návrhu rozpočtu klubu v sezóně 2011/2012
S návrhem rozpočtu klubu seznámil VH V.Nedbal a podrobně popsal plénu celou skladbu rozpočtu
na následující období.

Prezident klubu poté vyzval VH k připomínkám do diskuse o návrhu rozpočtu klubu.
Do diskuse se přihlásil pan Jiří Sýkora s věcnými připomínkami týkající se položek nájmu prostorů ZS
Kolín. Připomínka J.Sýkory byla poté plénem ihned přijata a zapracována do rozpočtu.
S připomínkou J.Sýkory týkající se dotazu na celkovou sumu rozpočtu A-mužstva , seznámil
podrobně jmenovaného V.Nedbal, odkazující se na zprávu SR SC , která je součástí přílohy č.1. a
především s odkazem na 6.kroků , které jsou součástí této zprávy.
Prezident po ukončení diskuse vyzval VH k hlasování o návrhu rozpočtu klubu na sezónu
2011/2012.
Rozpočet klubu na sezónu 2011/2012 byl většinou VH schválen a je samostatnou přílohou této
zprávy. (18 pro -2 zdrželi -0 proti)
8.Schválení návrhu výše členských příspěvků v sezóně 2011/2012.
SR SC přednesla ústy prezidenta klubu návrh výše členských příspěvků a vyzvala plénum k
připomínkám k návrhu.
V diskusi nejprve vystoupil V.Nedbal a navrhl celou diskusi rozdělit na diskusi o kategoriích, poté
výši příspěvků a nakonec o sankcích za nezaplacení příspěvků.
Diskuse o kategoriích:
Do diskuse se přihlásil pan Vladimír Mojžíš, který ve věcné připomínce navrhl VH upravit jednotlivé
kategorie tak, aby reflektovaly ročník narození hráčů.
S připomínkou k tomuto vystoupil Ing. Leoš Tvrdík, který navrhl upravit kategorie dle školních tříd.
Prezident poté vyzval VH k hlasování o těchto dvou návrzích.
Návrh rozdělit kategorie dle ročníků narození byl většinou VH přijat.(20 pro -0 zdrželi -0 proti)
Diskuse o výši příspěvků:
Do diskuse se přihlásil V.Mojžíš s tím, že požaduje navýšení příspěvků kategorií 1994-95 tedy starší
dorost a 1993 a níže tedy Junioři.
Na tuto připomínku reagoval V.Nedbal s tím, že SR SC při tvorbě předloženého návrhu uvažovala o
navýšení příspěvku Juniorů a Staršího dorostu o 100 procent a mírné zvýšení příspěvků ostatních
kategorií. Nakonec ale rozhodla, že příspěvky nechá na výši loňského roku a zdroje příjmu pro
následující sezónu bude, jako zcela nová SR SC , hledat jinde.
Následovala připomínka J.Sýkory týkající se výše příspěvků a sankcí s tím, že termín 31.10.11 by
měl být konečným termínem výběru příspěvků a výše příspěvků by měla být zachována pro
kategorie, které mají příspěvky rozdělené na 2.části. Tedy pokud zaplatí do 31.10.2011 nebude za
to člen žádným způsobem sankcionován a výše příspěvku zůstane na hodnotě loňské sezóny.
Kategorie, hradící příspěvky v jedné splátce budou mít poté termín splátky , dle návrhu J.Sýkory
30.9.2011.Poté pro tyto kategorie nastoupí sankce.

Návrh stanovit výše příspěvků na hodnotě sezóny 2010/2011 byl většinou VH přijat.
Návrh stanovit termíny splátek dle připomínky J.Sýkory byl většinou VH přijat.(20 pro -0 zdrželi -0
proti)
Diskuse o stanovených sankcích za nezaplacení příspěvků :
V diskusi J.Sýkora navrhl pro kategorie , platící příspěvky ve dvou splátkách s termínem do
31.10.2011 při nezaplacení této částky ve stanoveném termínu tedy do 31.10.2011, stanovit
sankční poplatek na 1000,-Kč.
Dále pak navrhl pro kategorie Juniorů a Staršího dorostu, mající konečný termín splátky 30.9.2011
při nezaplacení příspěvku stanovit sankční poplatek ve výši 1000,-Kč.
Návrh sankčních poplatku dle připomínky J.Sýkory byl většinou VH přijat.(15 pro -2 zdrželi -3
proti)
Tabulka členských příspěvků včetně termínů a sankcí za nezaplacení je samostatnou přílohou
této zprávy.
9.Diskuze členů klubu
V diskusi poděkoval Ing.Bohumil Bydžovský VH za projevenou důvěru při volbě do SR SC.
Dále se do diskuse nikdo nepřihlásil
10.Příspěvky hostů
S příspěvky hostů VH se nikdo nepřihlásil.
11.Usnesení
VH schválila jednomyslně usnesení v tomto znění :
„VH na svém mimořádném zasedání dne 24.8.2011 zvolila novou SR SC , novou DR, dále zvolila
nového prezidenta klubu , schválila nové Stanovy sportovního klubu , schválila rozpočet klubu na
sezónu 2011/2012 a členské příspěvky na sezónu 2011/2012. Všechny materiály jsou součástí
příloh k této zprávě.“
12.Závěr
Prezident klubu ve 20:55 poděkoval přítomným za účast na mimořádné VH a mimořádnou VH poté
ukončil.
Zapsal: V Nedbal
24.8.2011

Příloha č.1.
„Vážení členové klubu,vážení hosté ,
jako člen organizační komise, pracující od května na pravidelných schůzích stávající správní rady ,
jsem byl požádán současným prezidentem klubu o přednesení zprávy , která popíše činnost správní
rady mezi valnou hromadou, konanou v dubnu a dnešní mimořádnou valnou hromadou.
Dnes nebudu popisovat úspěchy ,kterých se za toto období dosáhlo, neboť mluvit o nich by bylo
velmi předčasné a nepřineslo by to z mé zprávy naprosto nic pozitivního.
Rád bych popsal stav klubu, ve kterém se po valné hromadě nacházel a dále pak kroky , které jsme
ve vedení oddílu od té doby udělali.
Po valné hromadě v dubnu byl stav oddílu takový , jaký byl přednesen ve zprávě jak finanční , tak i
sportovní , NAVENEK.......
Jak jste si jistě všimli a někteří určitě i poznamenali, finanční stránka klubu ,jako takového nebyla
vůbec uspokojivá a především finanční stránka A-mužstva vzbuzovala velké obavy z toho , zda-li
bude sezóna tohoto mužstva vůbec zahájena.
Naopak sportovní stránka přípravy hráčů všech kategorii byla na stav v jakém se klub nacházel
určitě nadprůměrná o čemž jednoznačně hovořily i dosažené výsledky.
Jak se říká a je to určitě pravda – TONOUCÍ SE STÉBLA CHYTÁ – i z tohoto vyšel náš nově sestavený
tým ve vedení oddílu.
Tím stéblem je právě sportovní stránka klubu , které jsme se chtěli chytit a i jednoznačně říct, že se
v našem snažení budeme držet především toho , aby byly při činnosti klubu zachovány všechny
jeho mužstva a kategorie.
Nicméně doba je taková, že se bohužel upřednostňují před sportovními , především ty finanční
úspěchy a to bohužel i při práci s těmi nejmenšími. A o mužstvech dospělých , hrajících výkonnostní
a ne vrcholový sport ani nemluvě. Bohužel i s tímto se musí náš klub potýkat.
Hned od počátku nám bylo jasné , že je třeba klub uvést do pořádku , co se týká především jeho
řízení. A to řízení všech složek klubu dle platných Stanov.
Naším úkolem a i úkolem pro nastávající období bude především a to zdůrazňuji, získání důvěry a
především chuti ke spolupráci u všech členů našeho oddílu.
Chceme toho dosáhnout v následujících krocích, z nichž některé jsme již podnikli a které Vám teď
popíši :
Krok č.1:Bude přesně popsáno vedení oddílu s veškerými právy a povinnostmi.
Krok č.2: Bude zavedena naprostá transparentnost veškerého konání vedení oddílu, tak že všichni
členové klubu budou pravidelně a včas informováni o veškerých usneseních vedení oddílu.
Krok č.3:Bude okamžitě zastaveno zadlužování oddílu.

Krok č.4.: Bude zachována sportovní úroveň všech mužstev v oddílu včetně mužstva dospělých.
Krok č.5: Musí se zkvalitnit spolupráce s městem Kolín a dalšími , především finančními
podporovateli činnosti našeho oddílu tak, aby náš klub byl vždy rozhodný a kvalitní partner pro
jednání.
Krok č.6.: Bude nutné znovu a okamžitě obnovit status Stanov a Valné hromady , jako základního
zákona a nejvyšší složky řízení oddílu .
Určitě je ve vašich řadách mnoho z Vás, kteří jsou schopní , pracovití . Vás vyzýváme k maximální
komunikaci s vedením , neboť jsme této komunikaci nejen připraveni, ale zároveň podněty ,
nápady a spolupráci od Vás očekáváme.
Protože jsme teprve na začátku naší cesty, nelze dnes hovořit o úspěších, které jsme dosáhli.
Uvědomuji si také ,že všechno z toho ,co jsem vám dnes popsal je během na dlouhou trať.
Ten běh nemůže absolvovat jen vedení oddílu, ten běh musí absolvovat všichni členové klubu
komunikací s vedením a především svou aktivitou, neboť , když jsme nastoupili - byl SC Kolín
Titanikem, kde už ani kapela nehrála, jen všichni, kromě těch kteří nasedli na vlastní záchranné
čluny , čekali až se vše potopí.
My ale nechceme být těmi hudebníky , kteří při katastrofě hráli až do potopení, my chceme aby
naše společná loď nebyla Titanikem!
Děkuji za pozornost.“
Příloha č.2.
Průběh volební části
1. Každý příchozí člen se při vstupu podepíše do prezenční listiny a obdrží složku s podklady
pro VH včetně volebního lístku s kandidátkami do SR a DR a volebního lístku pro volbu
prezidenta klubu.
2. V rámci bodů 4. a 5. programu VH bude nejprve vybrána volební komise.
3. Poté členové klubu vyplní volební lístky, přeloží je a vhodí je do volební urny. Jeden z členů
volební komise zaznamená do prezenční listiny, kteří členové klubu již odvolili.
4. Volí se sedm členů Správní rady a tři členové Dozorčí rady. Volba je tajná.
5. Na volebním lístku jsou uvedena jména kandidátů současného vedení klubu a dále je na
něm stejný počet (7+3) volných pozic, kam mohou členové vyplnit jména vlastních
kandidátů z řad zletilých členů klubu.
6. Hlas danému kandidátovi dává člen klubu vepsáním křížku do prázdného čtverečku před
kandidátovým jménem.
7. Za neplatné budou považovány ty volební lístky, na nichž bude vyznačen jiný počet hlasů
(vykřížkován jiný počet kandidátů), než sedm do Správní rady a tři do Dozorčí rady.
8. Poté bude následovat přestávka v jednání, během které volební komise provede sčítání
hlasů.
9. Po přestávce vyhlásí předseda volební komise výsledky voleb tak, že přečte jména všech
členů klubu, kteří obdrželi alespoň jeden platný hlas. Nejprve přečte jména volených členů
do Správní rady a poté do Dozorčí rady.
10. Členové s nejvyšším počtem hlasů z části SR volebního lístku (prvních sedm) jsou novou
Správní radou klubu.

11. Členové s nejvyšším počtem hlasů z části DR volebního lístku (první tři) jsou novou Dozorčí
radou klubu.
12. Následně bude VH opět krátce přerušena a nová SR vybere svého kandidáta na prezidenta
klubu.
13. Následovat bude tajná volba prezidenta klubu.
14. Volební lístek bude obsahovat pouze vyjádření ke kandidátovi ve formě ANO – NE. Za
neplatný bude považován lístek, kde bude vybrán (zakřížkován) jiný počet odpovědí, než
jedna.
15. Organizačně proběhne volba stejně jako volba do SR a DR. Volební komise opět obejde
s urnou sál, odebere přeložené volební lístky a zaznamená, kdo odvolil. Následně (tentokrát
bez přestávky) sečte hlasy a předseda sdělí výsledek hlasování pro kandidáta na prezidenta
klubu v pořadí ANO – NE.
16. Pokud získá prezident nadpoloviční většinu odevzdaných platných hlasů, je zvolen. Pokud
ne, SR se znovu sejde a celý proces se opakuje. SR má právo nominovat již odmítnutého
kandidáta znovu.
17. Po skončení voleb bude následovat krátký projev nově zvolených členů vedení klubu.
18. Následně předá předseda volební komise hlasovací lístky a volební zápis nově zvolené SR
pro archivaci.
Příloha č.3.
Výsledky hlasování do SR SC :
Všech sedm kandidátů 28 hlasů pro
Hlasování do DR :
Mráz 28 hlasů
Martínek 24 hlasů
Tvrdík 23 hlasů
Sýkora 9 hlasů
Příloha č.4.
Volba prezidenta klubu
Ing. Ondřej Franc - 19 pro, 5 proti

Příloha č.5.

Příloha č.6.

