Zápis č.01/2022 ze schůze Rady spolku ze dne 31.01.2022
FC SLOVAN Havlíčkův Brod z.s.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni: Mazánek Pavel, Dohnal Vlastimil, Kolář Radek (ZOOM), Meloun Milan, Souček
František, Fikar Josef
Pozvaní:
Omluveni:
Josef Soural (rodinné důvody)
Termín další rady spolku:
Pondělí 14.02.2022
Program a řešení jednotlivých bodů:
1. Předseda RS přivítal členy rady spolku
2. Předseda spolku seznámil RS a ta vzala na vědomí finanční situaci klubu
k 31.12.2021
3. Rada spolku vzala na vědomí, přehled pohybů na účtu za období 01.12.2021 –
31.12.2021
4. Rada spolku bere na vědomí a schvaluje odměny trenérů a tech. Pracovníků pro
rok 2022
5. Rada spolku bere na vědomí a částečně schvaluje návrh rozpočtu pro rok 2022.
(Zde ještě zbývá dopracovat příjem od sponzorů a celkové náklady mužských týmů)
6. Rada spolku odložila diskuzi ohledně marketingové strategie klubu, zviditelnění
klubu, práce se sponzory, práce s městem, práce s krajem, práce s rodiči, práce
s diváky a vše spojené s větší popularitou klubu a s tím spojeným větším příjmem
z těchto činností na samostatné mimořádné jednání RS
7. Rada spolku bere na vědomí a schvaluje výši členských příspěvků pro rok 2022
Z příspěvku jsou osvobozeni děti trenérů (pomáhajících rodičů), kteří nepobírají
žádnou odměnu nebo menší než 1.500,- Kč za měsíc
50% příspěvků platí děti všech ostatních placených trenérů
Hráči působící v RFA platí příspěvky ve výši 50%
Příspěvky neplatí žádní trenéři a činovníci klubu
Rada spolku zrušila slevu na sourozence
Výběr příspěvků je 2x ročně do 15.4. 2022 a do 15.10.2022

8. Rada spolku schvaluje úhradu členských příspěvky FAČR pro rok 2022 s tím, že
budou tyto částky následně v hotovosti vybrány prostřednictvím trenérů od
jednotlivých hráčů
Dospělí nad 18 let – 200,- Kč
Děti do 18 let – 100,- Kč
9. Rada spolku rozhodla ohledně hráčů Vojtěch Stránský a Michal Mareš, ohledně
nezaplacených příspěvků za roky 2020 a 2021.
10. Rada spolku bere na vědomí rozpis utkání FCS Slovan Havlíčkův Brod pro jarní
sezónu 2022 a dává za úkol Radku Kolářovi její dodělání a dopracování do finální
podoby.
11. Rada spolku bere na vědomí a schvaluje započít jednání ohledně investování peněz
z přestupu Tomáše Součka. Na tomto se budou podílet všichni členové Rady Spolku
FCS. Poté RS vyhodnotí nejlepší nabídky a vyzve jejich předkladatele k jejich
prezentaci před celou Radou spolku.

