Zápis z KM dne 13.7.2015
Účast: M. Paďour (2. třída), B. Pichlová (3. třída), I. Horová (4. třída), R. Burda (5. třída), H. Burda (8. třída), J.
Kadlec (MD), B. Bydžovský (SD), V. Nedbal, L. Holoubek, V. Lederer
1.

Seznámení s průběhem jednání od poslední schůzky, organizační směrnice KM

2.

Doprava
- informování o probíhajícím výběrovém řízení, výběrové řízení řeší SR ve spolupráci s p. Ledererem
- 1.-4. třída si bude samostatně zajišťovat dopravu do Nymburka, Poděbrad, Kutné Hory a Mladé
Boleslavi

3.

Rozhodčí
- minihokej: školení pro rozhodčí koncem srpna mají absolvovat tři kluci ze SD a Jan Hurt (rodič ze 4.
třídy), Kadlec ml. již má proškolení
- informování o zvýšení cen za rozhodčí, zvýšení nákladů můžeme snížit využitím více rodičů na
časomíru a do boxu
- návrh na dosazování rozhodčích:
- kat. 0-4 (minihokej) - třída zajišťuje: rozhodčí i časomíru
- kat. 5-6 - delegovaní: rozhodčí, 1 os. box + třída zajišťuje: 2 os. box
- kat. 7-8 - delegovaní: rozhodčí, 2 os. box + třída zajišťuje: 2 os. box
Za třídu nese odpovědnost za zajištění rodičů do boxu TVM.
Úkoly: Domluvit jednání, na kterém budou s M. Taschem domluveny podmínky pro rozhodčí pro
minihokej a obsazování rozhodčích podle výše uvedeného návrhu: I. Horová

4.

Návrh termínů dotovaných turnajů
- 3. třída, Kratochvílův memoriál, 25.12.2015
- 4. třída, Procházkův memoriál, 26.3.2016
- 5. třída, Jelínkův memoriál, 30.12.2015
- 7. třída, O pohár města Kolína, 26.12.-28.12.2015 (na KM se jednalo o dvoudenním turnaji, dodatečně
byl dám požadavek na třídenní turnaj)
- 8. třída, Dvořáčkův memoriál, 19.3.-20.3.2016
Úkoly: Žádáme SR a TK o projednání výše uvedených termínů. Žádosti o dotaci pro turnaje pořádané
do konce roku se musí podat do 31.8.2015 (3., 5. a 7. třída).

5.

Čerpání grantu TPCA
- J. Kadlec informoval o návrhu čerpání grantu TPCA, který vytvořila TK (viz příloha) a projednala SR
- nyní SR řeší nákup brusky a materiálu pro dovybavení posilovny. Pro výběr dodavatele vybavení
posilovny proběhlo výběrové řízení.
Úkoly: p. Kadlec/Hušek vysvětlí KM (V. Lederer) logiku výběru dodavatelů materiálu/dresů pro čerpání
grantu TPCA

6.

Dresy
Po dlouhé diskusi ohledně nevyhnutelnosti nákupu dresů z grantu TPCA pro vybrané třídy se obě
strany dohodly, že se nákup zrealizuje.
KM má k realizaci nákupu dresů následující požadavky:
- bude vybrán jeden generální dodavatel dresů pro mládež na základě kritérií cena/kvalita/pružnost
- nové sady budou v počtu 25 ks a budou číslovány od 1 do 25 (individuální požadavek na čísla si hradí
hráč sám ale musí dodržet předepsaný design)

- design dresů je dán klubovým manuálem s jasným logem TPCA na dresu jako hlavního sponzora
mládeže
- jakákoli odchylka od tohoto zadání (jméno hráče, vlajka ČR, logo jiného sponzora, ...) je nepřípustná
V následujících sezónách bude zapůjčování dresů fungovat následovně:
- na konci každé sezóny odevzdá TVM dresy do skladu a bude provedená jejich inventura, na začátku
sezóny si TVM převezme jiné dresy
- dresy budou zůstávat ve stejné třídě (každá sada dresů je určena pro jednu třídu, např. na konci
sezóny odevzdá 5. třída dresy, které na začátku další sezóny dostane nová 5. třída)
Úkoly: Kustodem klubu bude provedena inventura stávajících dresů za účasti KM (R. Burda). KM
následně připraví návrh koncepce obnovy a správy dresů a předloží SR ke schválení. T: 31.8.2015

7.

Volba předsedy KM a rozdělení kompetencí v rámci KM
I. Horová (Předseda KM) – odpovědnost za organizační záležitosti mládeže (spolupráce se školou,
rozpis ledů, organizace turnajů, zajištění rozhodčích, webové stránky, …)
Nejbližší úkoly: organizační příprava nové sezóny
V. Lederer – odpovědnost za financování mládeže, tj. návrh a čerpání rozpočtu, členské
příspěvky, cenový controlling, výběrová řízení
Nejbližší úkoly: výběrové řízení na dopravce a dodavatele dresů
R. Burda – odpovědnost za celkovou koncepci a správu majetku mládeže
Nejbližší úkoly: inventarizace dresů a návrh koncepce jejich nákupu a správy
SR se žádá nominovat odpovědné zástupce za výše uvedené oblasti, kteří budou protějšky zástupcům
KM.

8.

Různé
- v období 20.7.-27.7.2015 bude na webových stránkách klubu probíhat přesun mezi jednotlivými
kategoriemi, v této době web neupravujte. Pokud byste chtěli samostatně upravovat soupisky nebo
máte jiné požadavky k webu, kontaktujte I. Horovou a domluvíme společnou schůzku s p. Nedbalem.
Všichni TVM zkontrolujte po přesunu soupisky a kontakty.
- Členské příspěvky
Úkoly: Všichni TVM informujte, ve svých třídách o výši příspěvků a platbách na příští sezónu http://www.sckolin.cz/index.php/valna-hromada?download=19
- po technickém vyřešení přístupů budou zápisy z KM umisťovány na webových stránkách klubu
- p. Kadlec informoval o rozpise tréninků ve školním roce (viz příloha), škola nyní podle tohoto rozpisu
ledu připravuje rozvrhy
- další schůzka KM proběhne v posledním týdnu v srpnu, na tuto schůzku přizveme paní zástupkyni
Němečkovou (vyřešení odvodů atd.)

Zápis vypracovala: I. Horová

