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Zápis z řádné schůze Správní rady SC Kolín č. 24/2018 (15.10.2018, od 17:30) 

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

Program a prezence 

1. Členské příspěvky 

2. Úprava návštěvního řádu 

3. Schůzka se zástupci města 

4. Dotace od města 

5. Výstroj pro gólmany 

6. Ostatní 

7. Účty a faktury 

8. Diskuze 

9. Závěr 

1.  Členské příspěvky 

Tereza Hölzlová seznámila SR se stavem výběru členských příspěvků. SR se seznámila s žádostí o slevu na 

členských příspěvcích nebo jiný splátkový kalendář pro hráče: (1), (2), (3), (4). SR řešila neuhrazené 

příspěvky za hráče (5).  

Usnesení: 

SR schválila žádosti za hráče: (1), (3), (4). Částečně schválila žádost pro hráče (2). Neuhrazené příspěvky 

budou řešeny s rodiči hráče. Pokud příspěvky nebudou uhrazeny, nemůže hráč pokračovat v trénincích ani 

zápasech. 

Zodpovídá: 

Informování rodičů hráčů – Tereza Hölzlová 

2.  Úprava návštěvního řádu 

Tereza Hölzlová předložila SR návrh na úpravu návštěvního řádu. Do návštěvního řádu byla začleněna 

informace o monitorování prostoru zimního stadionu a informace vztahující se k ochraně osobních údajů. 

Usnesení: 

SR změnu návštěvního řádu schválila. Nové znění bude vyvěšeno v prostorách ZS a zveřejněno na webových 

stránkách klubu. 
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Zodpovídá: 

Tereza Hölzlová  

3. Schůzka se zástupci města 

Proběhne schůzka se zástupci města.  

Usnesení: 

SR sestavila body pro projednání s městem (dotace na příští rok, rozpočtové opatření, projekt „Učíme děti 

bruslit“, dlouhodobá koncepce hokeje v Kolíně, pronájem prostor na zimním stadionu, VIP). Schůzky se za 

klub zúčastní Luboš From a Jindřich Svoboda. 

Zodpovídá: 

Luboš From, Jindřich Svoboda 

4. Dotace od města 

Jindřich Svoboda předložil SR návrh žádostí o dotace od města pro rok 2019. 

Usnesení: 

SR schválila výše částek, které budou předloženy v jednotlivých žádostech. 

Zodpovídá: 

Jindřich Svoboda 

5. Výstroj pro gólmany 

SR se seznámila s požadavky na doplnění výstrojí gólmanů pro nejmenší kategorie. 

Usnesení: 

Klub doplní výstroje pro gólmany v 1.-4. hokejové třídě. Výstroj bude doplněna podle návrhu, který 

předložil kustod klubu. 

Zodpovídá: 

Josef Nutil 

6. Ostatní 

Usnesení: 

Červený kříž si může při zápase A týmu umístit na pokladnu letáčky k propagaci jejich adventní akce. 

Zástupci ze společnosti Superturnaje.cz se mohou zúčastnit vánočního turnaje ročníku 2011. 

SR se seznámila se zápisem z DR. Zápis bude zveřejněn na stránkách klubu. 

Nabídka Fanshopu bude rozšířena o novou položku – koberečky s logem klubu. 

Bude pořízen vozík na uskladnění pomůcek pro projekt „Učíme děti bruslit“. 
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Bude pořízena skartovačka. 

7. Účty a faktury 

Usnesení: 

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

Zodpovídá: 

Jindřich Svoboda 

8. Diskuze 

 Kontrola platnosti průkazek trenérů 

 Kozel Fest 2019 

 Vstupenky na zápas Česko – Švédsko 

 Počty členů v mládežnických kategoriích (podklad pro dotaci MŠMT) 

 Příprava podkladů pro DR 

9. Závěr 

SR schválila zápis z jednání. 

Zapsala Iva Horová, příští schůze SR proběhne v pondělí 29.10.2018 od 17:30. 


