Zápis z jednání členské schůze Studia K Barrandov, z. s.
konané dne 17. 6. 2020
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 19.30 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 členům 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. 2019
- zprávu přednesla pí Kobelková, nikdo z přítomných neměl námitky
- výroční zpráva za rok 2019 tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu
4. Výsledky hospodaření za r. 2019
- s výsledovkou ostatní seznámila pí Kůrková, hosodářka spolku, nikdo z přítomných nevznesl námitky
- zdůraznila, že značnou část našich příjmů tvoří granty a dary; bez nich by byl spolek ztrátový
5. Schválení výroční zprávy a zprávy o hospodaření za r. 2019
- schváleno 100% přítomných
- výkaz zisků a ztrát za r. 2019 tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu
6. Zhodnocení závodní sezóny 2020 a příprava na r. 2021
- s ohledem na celosvětovou koronavirovou epidemii zrušil ČSAF všechny jarní závody
- FISAF zrušil všechny mezinárodní závody pro r. 2020
- ČSAF rozhodl, že podzimní sezóna 2020 se prodlouží do roku 2021 za těchto podmínek:
o závodníci mohou v obou sezónách závodit ve stejných dresech a se stejnou choreografií
o věkové kategorie však musejí být v obou sezónách dodržené
o pro obě sezóny se povede tabulka TOP TEN
o podrobnosti naleznete na stránkách www.fisaf.cz
7. Různé
7.1. Finanční vyrovnání za koronavirovou krizi
- za období 18. 5. – 26. 6. 2020 se kompenzace nebude poskytovat, neboť tréninky již probíhaly
standardním způsobem
- kompenzace za tréninky nerealizované v období nouzového stavu, tj. do 17. 5. 2020 proběhne
formou odpočtu poplatku na další pololetí 2020/2021, a to tímto způsobem:

-

-

-

Děti na startu
o pro tréninky 2x týdně bude odečteno Kč 880,o pro tréninky 1x týdně bude odečteno Kč 560,o v případě, že děti nebudou pokračovat v příštím školním roce ve cvičení, bude částka vrácena
na účet poté, co si o ni rodiče požádají
Přípravka aerobik
o pro tréninky 2x týdně bude odečteno Kč 1.200,o pro tréninky 1x týdně bude odečteno Kč 720,ATS
o pro tréninky 3x týdně bude odečteno Kč 1.600,o pro tréninky 2x týdně bude odečteno Kč 1.400,o pro tréninky 1x týdně bude odečteno kč 800,o od 11. 5. 2020 probíhají tréninky 2x týdně venku
fitness + sportovní aerobik
o členský poplatek se nevrací, neboť:
o trenérka Tereza Zámostná zajistila dostatek tréninků i v době nouzového stavu, a to formou
on-line tréninků
o při uvolňování koronavirových opatření pak on-line tréninky doplnila venkovními tréninky
včetně víkendových akcí (cyklistika, beach volejbal, basket, posilování, pole-dance)
o částečná kompenzace proběhne formou odpuštění poplatku Kč 1.000,- za druhou a každou
další závodní sestavu v 1. pololetí 2020/2021

7.2. Startovné
- klub v r. 2018 + 2019 hradil za všechny závodníky startovné
- v r. 2019 zaplacené startovné činilo celkem Kč 131.273,- startovné je nevratné, tzn. při odhlášení závodníka ze závodu se startovné nevrací
- část závodníků a jejich rodičů zneužívá, že klub platí startovné, tzn. na závod nenastoupí, byť k tomu
nemají závažné důvody; klub zbytečně utrácí finance, které by tak mohl smysluplně použít na jiné
účely
- po bouřlivé diskusi vznikl návrh, aby závodníci, kteří bez vážného důvodu nenastoupí na přihlášený
závod, zaplatili pokutu ve výši propadlého startovného
- pokuta je splatná do 1 týdne od uskutečnění závodu, jehož se závodník nezúčastnil
- pokutu může zaplatit závodník/rodič v hotovosti do rukou trenéra nebo bankovním převodem na
účet klubu
- schváleno 100% přítomných
7.3. Letní soustředění
- všechny informace jsou zveřejněné na webových stránkách klubu
7.4. Klubové oblečení
- hospodářka klubu pí Kůrková oznámila, že klub jedná s firmou Ibema sport ve věci zhotovení klubových
mikin a legín
-

Závěr
v cca 21.00 hod byla schůze ukončena

Zapsala : Burianová
V Praze, dne 26. 6. 2020

Studio K Barrandov, IČ 270 13 952, Högerova 686/6, Praha 5

Pozvánka
Vážení členové,
dovoluji si Vás pozvat jménem výboru Studia K Barrandov z.s.
na členskou schůzi, která se koná ve středu 17.6.
od 19.30 hodin v FZŠ Barrandov II., V Remízku 919
v tělocvičně č.1 (vchod od hřiště).
Program členské schůze:
1. Zahájení členské schůze a ověření usnášeníschopnosti
2. Schválení programu členské schůze
3. Výroční zpráva o činnosti klubu za r. 2019
4. Výsledky hospodaření za r. 2019
5. Schválení výroční zprávy a zprávy o hospodaření za r. 2019
6. Zhodnocení závodní sezóny 2020 a příprava na r. 2021
7. Různé (finanční vyrovnání za koronavirovou krizi, příprava
soustředění atd.)
8. Závěr
V Praze dne 4.6. 2020
Ivana Kobelková
předsedkyně Studia K Barrandov
Účast všech členů spolku je velice nutná z důvodu usnášeníschopnosti
schůze. V případě neúčasti prosíme o vyplnění plné moci a odevzdání
trenérům.

