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Zápis z řádné schůze Správní rady SC Kolín č. 21/2018 (11.9.2018, od 18:00) 

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

Program a prezence 

1. Hostování hráčů 

2. Členské příspěvky 

3. Informace od sekretáře klubu 

4. Doprava na brankářský kemp 

5. Výstroj pro gólmany 

6. Účty a faktury 

7. Diskuze 

8. Závěr 

1.  Hostování hráčů 

SR řešila žádosti o hostování hráčů (1), (2), (3) do jiných klubů. SR řešila stavy jednání ohledně hostování 

hráčů (4), (5) do našeho klubu.  

Usnesení: 

Bude potvrzena žádost o hostování hráčů (1), (2). 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 (6), (7). 

Usnesení: 

SR schválila žádost o slevu pro hráče (6). Ohledně slevy pro hráče (7) si SR ověří detaily žádosti s rodiči 

hráče. 

Zodpovídá: 

Informování rodičů hráče – Tereza Hölzlová 

3. Informace od sekretáře klubu 
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Tereza Hölzlová informovala SR o změně soutěžního a disciplinárního řádu (trenéři byli informováni),  

o připravené smlouvě s Červeným křížem a o změně evidence trestů (trenéři i TVM byli informováni). 

4. Doprava na brankářský kemp 

SR se seznámila s žádostí trenéra brankářů o příspěvek na dopravu na brankářský kemp 17.9.2018 

v Příbrami. 

Usnesení: 

Klub uhradí 50 % nákladů na zajištění dopravy. 

Zodpovídá: 

objednání dopravy – Tereza Hölzlová  

5. Výstroj pro gólmany 

SR se seznámila s žádostí trenéra brankářů o doplnění výstroje pro gólmany u mládežnických kategorií. 

Usnesení: 

SR si ověří detaily ohledně nutnosti pořízení výstroje. 

Zodpovídá: 

Jan Veselý 

6. Účty a faktury 

Usnesení: 

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

Zodpovídá: 

Jindřich Svoboda 

7. Diskuze 

 příspěvek na bydlení u hráčů A týmu 

 detaily organizace prvního mistrovského zápasu A týmu 

 účast hráčů A týmu na trénincích náboru 

 stánek pro fanshop 

 pořízení skartovačky 

 poutka na dresy 

 průběžná zpráva k projektu „Učíme děti bruslit“ 

8. Závěr 
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SR schválila zápis z jednání. 

Zapsala Iva Horová, příští schůze SR proběhne v úterý 20.9.2018 od 18:00. 


