
Zápis z mimořádné Rady spolku ze dne 12.01.2022 

Č.j. 01/2022 

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

Přítomni: Mazánek Pavel, Dohnal Vlastimil, Kolář Radek, Meloun Milan, Soural Josef,                

Souček František, Fikar Josef 

Pozvaní:   

Hana Křípalová – účetní FC Slovan HB 

Jindřich Adamec – asistent trenéra A týmu FCS 

Omluveni:  

Nikdo 

Termín další rady spolku:    

Čtvrtek 31.12.2022 v 17:00 v kabině rozhodčích FC Slovan HB 

Program a řešení jednotlivých bodů:    

1. Předseda RS přivítal členy rady spolku  

2. Předseda spolku seznámil RS a ta vzala na vědomí aktuální situaci ohledně odvodu 

daní  a dalšími požadavky finančního úřadem ohledně zdanění peněz za přestup 

Tomáše Součka. Také schválila další navržený postup v řešení této záležitosti 

3. Rada spolku vzala na vědomí, že byl klub úředně zařazen mezi plátce DPH 

4. Rada spolku schvaluje účast na Volební valné hromadě OFS a zvolila svého 

zástupce 

5. Rada spolku odsouhlasila cestovní náhrady pro rok 2022  

6. Rada spolku projednala požadavky a stížnosti C týmu FC Slovan HB a dala za úkol 

předsedovi Pavlu Mazánkovi a manažerovi Milanu Melounovi, aby tyto vyřešil 

7. Rada spolku bere na vědomí hodnotící zprávu hlavního trenéra A týmu k podzimní 

části sezóny 

8. Rada spolku bere na vědomí hodnotící zprávu hlavního trenéra Juniorského týmu 

k podzimní části sezóny 

9. Rada spolku bere na vědomí a schvaluje odstoupení Pavla Mazánka z realizačního 

týmu mužů 

 

 

 



10. Rada spolku bere na vědomí a schvaluje změny v realizačních týmech mužů a to 

k datu od 1.2.2022 

- A tým – Hlavní trenér – Josef Soural 

               Asistent trenéra – Jindřich Adamec 

               Asistent trenéra – Aleš Rokos 

               Trenér gólmanů -  

               Vedoucí týmu – Oldřich Mazánek 

               Manažer týmu – Milan Meloun 

- Juniorský tým – Hlavní trenér – František Souček 

                             Asistent trenéra – Pavel Pavlík 

                             Vedoucí týmu –  

11. Rada spolku bere na vědomí zprávu ohledně odchodů a příchodů hráčů v zimním 

přestupním období 

12. Rada spolku odložila schválení odměn hráčů na další jednání RS 

13. Rada spolku bere na vědomí a schvaluje návrat Aleše Rokose do klubu FCS za 

dohodnutých podmínek 

14. Rada spolku bere na vědomí a schvaluje termíny řádných rad spolku pro 1.pol 2022 

Termíny - (31.1.2022, 28.2.2022, 28.3.2022, 25.4.2022, 30.5.2022, 20.6.2022) 


