
Zápis č 07/2022 ze schůze Rady spolku ze dne 02.11.2022 

FC SLOVAN Havlíčkův Brod z.s. 

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

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

Hosti:  

Omluveni: Soural 

Termín dalšího jednání Rady spolku: 21.12.2022 od 17:00, restaurace Pendolino  

Program a řešení jednotlivých bodů:    

1. Přivítání členů RS 

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

RS (07/2022) 

3. Rada spolku bere na vědomí finanční situaci klubu k 31.10.2022 

4. Rada spolku bere na vědomí přehled finančních operací za období 01.09.2022 – 

31.10.2022 

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 nové informace ohledně vyrovnání s FC Baník Ostrava za 

přestupu Bohouše Musila (2006). Dala za úkol místopředsedovi klubu Radku Kolářovi 

pokračovat v jednání. 

8. Rada spolku bere na vědomí informace k výběru členských příspěvků za druhou 

polovinu roku 2022 

9. Rada spolku odsouhlasila od roku 2023 zvýšení členských příspěvků o 20% u všech 

kategorií. 

10. Rada spolku nařizuje předsedovi a trenérovi Pavlu Mazánkovi, aby si od 10/2022 psal 

měsíční cestovní náhrady na své cesty spojené s fungováním a trénováním v klubu.  

11. Rada spolku vzala na vědomí investování peněz do termínovaných vkladů u J&T banky 

ve výši 20 mil, dle dříve radou spolku schválených podmínek. 

12. Rada spolku vzala na vědomí informace k podání žádostí na provozní dotace na rok 

2023 (MUHB, FAČR, NSA) 

13. Rada spolku vzala na vědomí informace ohledně žádosti o investiční dotaci na nástavbu 

kabin. 

 

 



14. Rada spolku vzala na vědomí souhrnnou zprávu od manažera týmu ohledně A týmu 

FCS a rozhodla následovně. 

- Vedení klubu je hrubě nespokojeno s postavením v tabulce po podzimní části 

soutěže 

- Vedení klubu je hrubě nespokojeno s herním projevem týmu ve většině utkání 

v podzimní části soutěže 

- Vedení klubu rozhodlo o pokračování trenéra A týmu a jeho asistenta v zimní 

přípravě a v začátku jarní části soutěže za níže uvedených podmínek. Pokud jedna 

z níže uvedených podmínek nebude splněna bude trenér od A týmu mužů 

odvolán 

a) Zápasový herní projev týmu (intenzita a agresivita hry) 

b) Zisk sedmi bodů v prvních čtyřech kolech jarní části sezóny 

c) Tréninkový proces týmu 

15. Rada spolku bere na vědomí informaci ohledně dění v kádru A týmu mužů 

16. Rada spolku bere na vědomí jednání s potencionálními hráči, kteří by mohl A tým 

posílit v zimním období 

17. Rada spolku ukládá asistentovi A týmu Aleši Rokosovi uhradit FAČRem stanovenou 

pokutu za  vyloučení v utkání Tasovice – FCS. 

18. Rada spolku bere na vědomí Informace z kategorií  U19 – U14 

19. Rada spolku bere na vědomí informace z kategorií U13 – U10 

20. Rada spolku schvaluje účast na turnaji ve Spišské Nové Vsi v termínu 14.12. – 

16.12.2022 a schvaluje také potřebné finanční zajištění v maximální výši 13.000,- Kč 

21. Rada spolku bere na vědomí informace z kategorií U9 – školička 

22. Rada spolku vzala na vědomí informace z jednání předsedy klubu a zástupci klubu 

Sokol Okrouhlice ohledně využití hřiště a zázemí v Okrouhlici zejména pro kategorie 

dorostu a mužů.  Rada spolku schvaluje finanční zajištění přestavby zázemí pro účely 

pořádání mistrovských utkání mládeže. Dále schvaluje pronájem areálu minimálně na 

dobu 10 let. Bližší podmínky budou smluvně ukotvené ve smlouvě mezi FCS a 

Okrouhlicí, kterou musí RS schválit. 

23. Rada spolku schvaluje plán zimní přípravy A tým – U12 a schvaluje obsazení UMT 

v období 11/2022 – 03/2023. Zbylé volné termíny budou nabídnuty přípravkovým 

týmům FCS nebo TSHB, aby je poskytla jiným subjektům. 

24. Rada spolku bere na vědomí závěrečnou zprávu místopředsedy klubu ohledně 

uspořádaného finálového turnaje Blachotrapez.  

 

 

 

 

 


