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Zápis z řádné schůze Správní rady SC Kolín č. 20/2018 (27.8.2018, od 20:00) 

Přítomni: Luboš From, Iva Horová, Jindřich Svoboda, Jiří Mach, Jan Veselý, Jan Hurt, Josef Nutil 
 
 

Program a prezence 

1. Hostování hráčů 

2. Členské příspěvky 

3. Zajištění dopravy na zápasy 

4. Organizace zápasů A týmu 

5. Členství v OTS Kolín 

6. Žádost o příspěvek na soustředění, 3.-4. třída 

7. Smlouvy 

8. Informace od sekretáře klubu 

9. Účty a faktury 

10. Diskuze 

11. Závěr 

1.  Hostování hráčů 

SR řešila žádosti o hostování hráčů do jiných klubů – (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10).  

Usnesení: 

Bude potvrzena žádost o hostování hráčů (1), (2), (5), (6), (7), (8), (9). Ohledně hostování ostatních hráčů 

budou ještě probíhat jednání. 

Zodpovídá: 

Tereza Hölzlová, Luboš From 

2. Členské příspěvky 

SR se seznámila s žádostí o slevu na členských příspěvcích pro hráče (11), (12), (13). 

Usnesení: 

SR schválila žádost o slevu pro hráče (11), pro hráče (12) nabídla možnost rozložení do více splátek, žádost o 

slevu pro hráče (13) byla zamítnuta a byla nabídnuta možnost více splátek. 

Zodpovídá: 

Informování rodičů hráče – Tereza Hölzlová 
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3. Zajištění dopravy na zápasy 

SR řešila detaily v zajišťování dopravy na zápasy mládeže a diskutovala o detailech zajištění dopravy A a B 

týmu po Vánocích. 

Usnesení: 

Pro kategorie dorostu a juniorky bude klub zajišťovat autobus i na utkání v Poděbradech a Kutné Hoře. 

Ohledně dopravy A a B týmu po Vánocích budou pokračovat jednání s dopravci. 

Zodpovídá: 

Tereza Hölzlová – objednávání dopravy, Jan Hurt – jednání s dopravci 

4. Organizace zápasů A týmu 

SR prošla detaily ohledně organizace zápasů A týmu a zkontrolovala organizační přípravu na první 

mistrovská utkání. 

Usnesení: 

Organizace zápasů bude probíhat obdobně jako v minulé sezóně. 

Zodpovídá: 

Tereza Hölzlová 

5. Členství v OTS Kolín 

Usnesení: 

SR schválila úhradu členského příspěvku do OTZ Kolín (Okresní tělovýchovné sdružení Kolín, z.s.). 

Zodpovídá: 

Tereza Hölzlová 

6. Žádost o příspěvek na soustředění, 3.-4. třída 

SR se seznámila s žádost 3.-.4. třídy o příspěvek na soustředění, které proběhlo v srpnu v Kácově. 

Usnesení: 

SR si vyžádá detaily vyúčtování. 

Zodpovídá: 

Iva Horová 
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7. Smlouvy 

Josef Nutil informoval SR o přípravě smluv ohledně správy webu, pro některé hráče A týmu a smlouvy pro 

vedoucího B týmu. 

Zodpovídá: 

Josef Nutil 

8. Informace od sekretáře klubu 

Tereza Hölzlová informovala SR, že po spolupráci s trenéry byly odeslány nominace do VTM. 

9. Účty a faktury 

Usnesení: 

Dle stavů účtů a pokladen byl dán pokyn účetní klubu k proplacení neuhrazených dokladů. 

Zodpovídá: 

Jindřich Svoboda 

10. Diskuze 

 informace o proběhlé schůzce trenéra a vedoucích náboru a nejnižších tříd, plánovaná schůzka s rodiči 
náboru a nejnižších tříd 

 informace o plánované schůzce KM 

 přišití poutek na dresy 

 organizace schůzky trenérů, asistentů, vedoucích a dalších činovníků klubu u příležitosti zahájení 
sezóny 

 vedoucí u B týmu 

 speciály pro 5.-7. třídu 

11. Závěr 

SR schválila zápis z jednání. 

Zapsala Iva Horová, příští schůze SR proběhne v úterý 11.9.2018 od 19:00. 


