
Zápis č 04/2022 ze schůze Rady spolku ze dne 02.05.2022 

FC SLOVAN Havlíčkův Brod z.s. 

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

Přítomni: Mazánek, Soural, Fikar, Dohnal, Kolář. Souček 

Pozvání: Nikdo 

Omluveni: Meloun (pracovní důvody) 

Termín dalšího jednání Rady spolku: 30.5.2022 od 17:00, místnost rozhodčích FCS    

Program a řešení jednotlivých bodů:    

1. Předseda RS přivítal členy RS 

2. Předseda RS zkontroloval zápis a jednotlivé plnění bodů z předchozí schůze RS 

(03/2022) 

3. Rada spolku vzala na vědomí finanční situací klubu k 31.03.2022 

4. Rada spolku vzala na vědomí přehled finančních operací klubu za období 01.03.2022 

– 31.03.2022 

5. Rada spolku vzala na vědomí závazky klubu ke dni 31.03.2022  

6. Rada spolku vzala na vědomí pohledávky klubu k 31.03.2022  

7. Rada spolku vzala na vědomí a dala za úkol uspořádat valnou hromadu klubu  

8. Předseda spolku informoval RS o zamítnutí žádosti o dotaci na nástavbu kabin 

9. Rada spolku rozhodla o postupu při investování  finančních prostředků z přestupu 

Tomáše Součka 

10. Rada spolku vzala na vědomí informace z mužských týmu ohledně, stav kádru, 

jednání o potencionálních přestupech, o možných odchodech, jednání se zástupci 

futsalového klubu a jednáních s hráči 

11. Rada spolku bere na vědomí informace a schvaluje návrhy na níže uvedené 

v kategoriích od U19 – U14 

12. Rada spolku bere na vědomí informace a schvaluje návrhy na níže uvedené 

v kategoriích od U13 – Školička 

13. Rada spolku bere na vědomí informace ohledně trenérů mládeže a do další schůze se 

pokusí členové RS přijít s návrhy možných řešení 

14. Rada spolku schvaluje ve spolupráci s městem nebo TSHB investici do vybavení pro 

údržbu trávníku a obměně technického vybavení 

15. Rada spolku bere na vědomí informace předsedy z jednání z TSHB 

16. Rada spolku bere na vědomí informace předsedy spolku z jednotlivých jednání se 

samosprávou  MUHB 



17. Rada spolku vzala na vědomí informace o rozhodnutí ohledně územního plánu na 

výstavbu tréninkových hřišť, kdy zastupitelstvo schválilo změnu územního plánu a 

rozhodlo o zrychleném územním řízení ohledně pozemku (září 2022) 

18. Předseda RS Informoval ohledně možné spolupráce se Sokolem Okrouhlice od sezóny 

22/23. RS toto vzala na vědomí a o možnostech se bude jednat dále, tak aby od léta 

2022 mohlo být tato spolupráce plně využívána. 

19. Rada spolku bere na vědomí a schvaluje informace ohledně Sponzoringu, marketingu, 

zviditelnění a prezentace klubu 

20. Rada spolku odsouhlasila, že od roku 2023 se opět obnoví Tománkův pohár pro starší 

žáky – organizační osobou bude místopředseda spolku bude Radek Kolář ve 

spolupráci s celým vedením, trenéry a členy klubu FC Slovan Havlíčkův Brod 

 

 


