Zápis z jednání členské schůze Studia K Barrandov, z. s.
konané dne 22. 11. 2018
Místo konání členské schůze

: tělocvična č. 1, FZŠ Barrandov II, V Remízku 919

Na schůzi byly projednány následující body (v souladu s programem uvedeným na pozvánce):
1. Zahájení členské schůze a ověření usnášeníschopnosti
- pí. Ivana Kobelková, předsedkyně spolku, zahájila členskou schůzi v 18.40 hod. Po sečtení přítomných
členů a donesených plných mocí konstatovala, že je přítomno 27 členů spolku, tj. 50,94 % všech
členů spolku, a že schůze je usnášeníschopná.
- zapisovatelem schůze byla pověřena pí Olga Burianová
2. Návrh na změnu programu členské schůze a jeho schválení
- pí Ivana Kobelková navrhla vypuštění bodu č. 6 z programu členské schůze, tj. Volbu předsedy a členů
výkonného výboru na další čtyřleté období
- důvody k vypuštění tohoto bodu:
o volební období stávajících členů výkonného výboru nekončí nyní, nýbrž až v červnu r. 2019
o změna předsedy by znamenala okamžité zahájení procesu předávání, tj. veškeré úřední
změny v rejstříku, bance, apod., což je vždy v předvánočním období obtížnější
o v lednu musí předseda zpracovat vyhodnocení všech grantů poskytnutých v roce 2018, o
nichž všechny podrobnosti zná stávající předseda
o noví kandidáti na předsedu a členy výboru navíc navrhují změnu Stanov (každá změna Stanov
musí být schválena členskou schůzí), čemuž musí být věnována náležitá příprava – členové
musí být předem obeznámeni s konkrétním návrhem změny
- změna programu schválena 100% přítomných
3. Výroční zpráva o činnosti klubu v r. 2017
- zprávu přednesla pí Kobelková, nikdo z přítomných neměl námitky
4. Výsledky hospodaření za r. 2017
- s výsledovkou ostatní seznámila pí Marková, hospodářka spolku, nikdo z přítomných nevznesl
námitky
- zdůraznila, že značnou část našich příjmů tvoří granty a dary; bez nich by hospodaření spolku
skončilo ve schodku cca 89.000,5. Schválení výroční zprávy a zprávy o hospodaření za r. 2017
- schváleno 100% přítomných
6. Zhodnocení závodní sezóny 2018 a příprava na r. 2019
- Studio K Barrandov se v letošním roce umístilo na 6. místě v žebříčku TOP 10 aerobikových klubů
registrovaných v ČR
- pí Kobelková vyzdvihla kvalitní práci trenérů Terezy Zámostné a Anety Kůrkové, díky níž se klub již
řadu let v žebříčku TOP 10 umisťuje na předních místech
- informace o závodní sezóně 2019 budou trenéři rodičům a jejich závodníkům podávat průběžně

7. Různé
- letní soustředění v r. 2019 se bude konat v termínu 18. – 23. 8. 2019, ve Studenci v Podkrkonoší,
v penzionu Trautenberk
-

vánoční akademie se bude konat dne 18. 12. 2018 od 17:30 v tělocvičně; veřejnost je vřele vítána

-

neplatiči: pí Kobelková seznámila přítomné se všemi členy, kteří dluží členské příspěvky
o celkem nemá zaplaceno 5 členů za období 09/2018 – 01/2019
o 1 člen dluží navíc i za období 02 – 06/2018, tj. jeho dluh k dnešnímu dni činí více než Kč
10.000,-, přičemž mu bylo nabídnuto snížení členského příspěvku o Kč 1.000,- na každé
pololetí, byl mu navržen splátkový kalendář a byl opakovaně urgován
o návrh řešení: všichni, kteří neuhradí své dluhy do 30. 11. 2018, budou z klubu vyloučeni
o o návrhu bylo hlasováno: schváleno 100% přítomných

-

první týden v lednu 2019 budou tělocvičny uzavřené, neboť škola má do 7. 1. 2019 prázdniny; o
případných trénincích v náhradních prostorách budou informovat trenéři

-

startovné v r. 2018: v letošním roce žádní závodníci neplatí startovné, neboť na startovné pro r. 2018
jsme získali grant od MŠMT

-

registrační příspěvky FISAF pro r. 2019 - FISAF sjednotil výši členských příspěvků pro všechny
výkonnostní třídy:
o závodníci do 16 let: 300,- Kč
o závodníci nad 17 let (senioři): 400,- Kč

-

sportovní chování – na posledních závodech prokázali někteří závodníci nesportovní chování tím, že
při vyhlašování výsledků roztrhali své diplomy. Jejich chování je nepřípustné a trenéři poučí
závodníky o správném závodním chování.

-

s ohledem na předchozí bod připomněla pí Kobelková návrh z loňského roku na sepsání Desatera
závodníka, v němž se závodníci zavazují dodržovat pravidla sportovního a slušného chování;

-

další členská schůze, na níž by mělo dojít k volbě předsedy a členů výkonného výboru a k hlasování o
změně stanov, se uskuteční pravděpodobně v březnu 2019

-

Závěr
krátce po 20.00 hod byla schůze ukončena

Zapsala : Burianová
V Praze, dne 22. 11. 2018

