
Zápis č 06/2022 ze schůze Rady spolku ze dne 21.09.2022 

FC SLOVAN Havlíčkův Brod z.s. 

           ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Přítomni: Mazánek, Soural, Fikar, Kolář, Souček, Meloun 

Hosti: Jindřich Adamec – trenér A - týmu 

Omluveni: Dohnal 

Termín dalšího jednání Rady spolku: 02.11.2022 od 17:00, místnost rozhodčích FCS    

Program a řešení jednotlivých bodů:    

1. Přivítání členů RS 

2. Rada spolku bere na vědomí kontrolu zápisu a jednotlivých bodů z předchozí schůze 

RS (05/2022) 

3. Rada spolku bere na vědomí finanční situaci klubu k 30.08.2022 

4. Rada spolku bere na vědomí přehled finančních operací za období 05/2022 – 08/2022 

5. Rada spolku bere na vědomí závazky klubu ke dni 31.08.2022 

6. Rada spolku bere na vědomí pohledávky klubu k 31.08.2022  

7. Rada spolku vzala na vědomí informace ohledně přestupu Bohouše Musila (2006) z FC 

Vysočina Jihlava, se kterou jsme měli uzavřenou smlouvu, která Byla porušena ze 

strany hráče, do klubu FC Baník Ostrava a dala za úkol místopředsedovi klubu Radku 

Kolářovi pokračovat v jednání o finančním vyrovnání za tento přestup s FC Baník 

Ostrava 

8. Rada spolku bere na vědomí informace k fakturaci posledních splátek za přestup 

Tomáše Součka  

9. Rada spolku bere na vědomí a schvaluje investování peněz z přestupu Tomáš Součka u 

J&T banky 

10. Rada spolku bere na vědomí a schvaluje podat žádost o dotaci od NSA na zbudování 

nástavby jižního křídla kabin 

11. Rada spolku schvaluje následný harmonogram investování peněz z přestupu za 

Tomáše Součka 

První prioritou je nástavba a rekonstrukce jižního křídla kabin 

Druhou prioritou v pořadí je jednání s okolními partnerskými kluby (Okrouhlice, Veselý 

Žďár, Pohled) ohledně spolupráce, zlepšení zázemí a využívání jejich hřišť pro tréninky 

a zápasy zejména mládežnickými týmy FCS 

Třetí prioritou je práce na vybudování tréninkových ploch v lokalitě Ledečská 

 

 



12. Rada spolku bere na vědomí vyhodnocení působení A týmu v divizní soutěži a 

souhrnnou zprávu trenéra A týmu. Rada spolku se shodla na pokračování trenéra u A 

týmu a dala trenérovi za úkol zapracovat na herním projevu týmu, který by měl vést 

k posunu divizní tabulkou. 

13. Rada spolku bere na vědomí vyhodnocení působení B týmu v A třídní soutěži a 

souhrnnou zprávu trenéra B týmu. Rada spolku se shodla na pokračování trenéra u B 

týmu a dala trenérovi za úkol zapracovat na herním projevu týmu, který by měl vést 

k posunu A třídní tabulkou. 

14. Rada spolku bere na vědomí informace z kategorií  U19 – U14  

15. Rada spolku bere na vědomí Informace z kategorií  U13 – U10 

16. Rada spolku bere na vědomí informace z kategorií U9 – Školička 

17. Rada spolku započala jednání o zvýšení členských příspěvků. Zvýšení členských 

příspěvků by nastalo od nového roku 2023. O výši navýšení nebylo rozhodnuto a bude 

řešeno na dalším jednání RS 

18. Rada spolku bere na vědomí informace z jednání s TSHB a MUHB ohledně správy 

hracích ploch v areálu Ledečská 

19. Rada spolku vyhodnotila po půl roce práci zaměstnance klubu Aleše Rokose se 

závěrem, že svou práci odvádí dle představ a RS FCS je s jeho prací spokojen. 

20. Rada spolku vzala na vědomí informaci ohledně změny územního rozhodnutí MUHB 

v lokalitě Ledečská a žádosti o provozní dotaci na rok 2023. Územní rozhodnutí zatím 

není změněno a to i přes slib pan Honzárka se na program zářijového zastupitelstva 

tento bod nedostal. 

21. Rada spolku bere mna vědomí informaci o tom, že FCS podal žádost o provozní dotaci 

na rok 2023 od MUHB  

22. Rada spolku vzala na vědomí informace ohledně sponzoringu a marketingu klubu a 

dala za úkol Josefu Souralovi dát dohromady akční plán, jak dál postupovat v oblasti 

sponzoringu a marketingu klubu. 

23. Rada spolku vzala na vědomí informace od sekretáře klubu ohledně technických 

záležitostí z FAČR, ŘKM, KFS, OFS 

24. Rada spolku bere na vědomí informace ohledně plánování zimní přípravy  

 


