Zápis z jednání členské schůze Studia K Barrandov, z. s.
konané dne 6. 11. 2019
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 18.30 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. Schválení programu členské schůze
- program schůze byl rozeslán všem členů spolku společně s pozvánkou, tj. všichni přítomní byli
s programem schůze seznámeni
- program schůze tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu
- schváleno 100% přítomných
3. Výroční zpráva o činnosti klubu v r. 2018
- zprávu přednesla pí Kobelková, nikdo z přítomných neměl námitky
- výroční zpráva za rok 2018 tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu
4. Výsledky hospodaření za r. 2018
- s výsledovkou ostatní seznámila pí Kůrková, trenérka spolku, nikdo z přítomných nevznesl námitky
- zdůraznila, že značnou část našich příjmů tvoří granty a dary; bez nich by byl spolek ztrátový
- pí Kobelková požádala přítomné o další návrhy na získání sponzorských darů
- výkaz zisků a ztrát za r. 2018 tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu
5. Schválení výroční zprávy a zprávy o hospodaření za r. 2018
- schváleno 100% přítomných
6. Volba předsedy a členů výkonného výboru na další čtyřleté období
- do výkonného výboru byli navrženi tito kandidáti:
o Ivana Kobelková- do funkce předsedy a statutárního orgánu spolku
o Tereza Zámostná – do funkce místopředsedy
o Aneta Kůrková – do funkce hospodářky
- schváleno 100% přítomných
7. Zhodnocení závodní sezóny 2019
- Studio K Barrandov je v letošním roce prozatím na 9. místě v žebříčku TOP 10 aerobikových klubů
registrovaných v ČR; finální pořadí bude určeno až po posledních závodech, které se konají o víkendu
9. – 10. 11. 2019
- pí Kobelková vyzdvihla kvalitní práci trenérů Terezy Zámostné a Anety Kůrkové, díky níž klub setrvává
řadu let mezi 10 nejlepšími aerobikovými kluby v ČR
- pí Kobelková též poděkovala závodníkům, kteří se v letošním roce probojovali do reprezentace ČR

8. Různé
- vánoční akademie se bude konat dne 19. 12. 2019 od 17:30 v tělocvičně;
o akademii bude natáčet metropolitní Televize Praha
o na závěr akademie bude vylosována tombola, lístky na tombolu budou v prodeji na akademii
o program akademie bude včas zveřejněn na stránkách klubu a na FCB klubu
o žádáme všechny diváky, aby si před vstupem do tělocvičny odložili své svršky v šatnách
o žádáme všechny diváky, aby si na boty nazuli návleky - jejich dostatečné množství bude pro
tento účel zajištěno (prosíme nenechávat zuté boty před schody)
-

neplatiči: pí Kůrková seznámila přítomné se všemi členy, kteří dluží členské příspěvky
o celkem nemá zaplaceno 5 členů za období 09/2019 – 01/2020
o návrh řešení: dětem, za které zákonní zástupci neuhradí své dluhy do 30. 11. 2019, nebude
umožněna účast na trénincích
o o návrhu bylo hlasováno: schváleno 100% přítomných

-

škola má do 5. 1. 2020 prázdniny; první tréninky po vánočních prázdninách se budou konat od 6. 1.
2020
v pátek 20. 12. 2019 již nebude trénink

-

startovné v r. 2019: v letošním roce žádní závodníci neplatili startovné, neboť na startovné pro r.
2019 jsme získali grant od MŠMT

-

startovné v r. 2020: i v roce 2020 bude za závodníky platit startovné klub (jedná se o cca Kč 70.000)

-

sportovní prohlídky – pí Kobelková vyzvala všechny přítomné, aby nezapomínali absolvovat min. 1x
za 2 roky se svými závodníky zdravotní prohlídky; optimálně však každý rok.

-

úrazové pojištění FISAF – pí Kobelková připomněla všem přítomným, že všichni cvičenci mají
sjednané úrazové pojištění skrze FISAF u Pojišťovny VZP, takže všichni, kteří se zraní během tréninku
či při závodech, si mohou požádat o pojistné plnění; formulář pro hlášení pojistné události se nachází
na stránkách FISAFu. Vyplněný formulář spolu s kopiemi lékařských zpráv potvrzuje předsedkyně
spolku, poté jej musí potvrdit FISAF a teprve poté jej lze odeslat na pojišťovnu.

-

Závěr
krátce před 20.00 hod byla schůze ukončena

Zapsala : Burianová

V Praze, dne 6. 11. 2019

