
Zápis z jednání členské schůze Studia K Barrandov, z.s.
konané dne 23.2.2022

Místo konání členské schůze: tělocvična č.1, FZŠ Barrandov II.

Na schůzi byly projednány následující body (v souladu s programem uvedeným na 
pozvánce):

1. Zahájení členské schůze a ověření usnášeníschopnosti

– předsedkyně spolku Ivana Kobelková zahájila členskou schůzi v 19 hod.
Po sečtení členů a donesených plných mocí konstatovala, že je přítomno 22 
členů spolku, tj.  52,3 % všech členů a schůze je usnášeníschopná

2. Schválení programu členské schůze 

– program schůze tvoří přílohu tohoto zápisu 
– program schůze byl rozeslán všem členům spolku společně s pozvánkou, 

takže všichni přítomní byli s programem schůze seznámeni 
– schváleno 100% přítomných

3. Výroční zpráva o činnosti klubu za rok 2021
 
- s výroční zprávou přítomné seznámila I.Kobelková  
- výroční zpráva za rok 2021 tvoří přílohu zápisu

4. Výsledky hospodaření v roce 2021

– s výsledky hospodaření seznámila přítomné A.Kůrková, nikdo z přítomných
neměl námitky

– opět bylo upozorněno na to, že podstatnou část příjmů klubu tvoří dotace a 
dary, bez  nich by klub byl ve ztrátě 

5. Schválení výroční zprávy a zprávy o hospodaření v roce 2021
 

– schválilo 100% přítomných
– výkaz zisků a ztrát 2021 tvoří přílohu tohoto zápisu

6. Informace o zastupování Mgr. Ivany Kobelkové – statutárního orgánu, po 
dobu její nepřítomnosti v ČR, Mgr. Anetou Kůrkovou od 16.3. - 19.5. 2022



7. Zhodnocení závodní sezóny 2021 a  informace o závodní sezóně 2022

– poděkování trenérům Tereze Zámostné a Anetě Kůrkové za vedení on-line 
tréninků a osobní nasazení v trénincích během covidu

– náročné podmínky byly i pro závodníky v přípravě a účasti na závodech 
– seznámení s výsledky závodníků za rok 2021, všechny výsledky na  

www.fisaf.cz
– v soutěži TOP TEN 2021 se umístil klub na 13.místě 
– covid pravidla na soutěžích (stále se aktualizují), viz www.fisaf.cz 

 

8. Různé

– seznam neplatičů za 1.pololetí 2020/2021 – vše zaplaceno
– Aktivní město ukončeno k 31.12 2020 
– termín akademie v červnu, dle situace 
– registrační poplatky Fisaf 2022: platbu provést na bankovní účet klubu

závodníci do 16 let 300 Kč
závodníci nad 17 let 400 Kč 

– od 1.1.2022 zase platí závodníci startovné na závodech (při přihlášení 
závodníka a jeho neúčasti na závodech platí podmínky schválené na členské 
schůzi 26.6.2020, tj. startovné je při neúčasti závodníka nevratné)

– úrazové pojištění – pojišťovna VZP, řešit přes Český svaz aerobiku, klub 
potvrdí 

– letní soustředění 2022 – příměstský tábor v termínu 15.-19.8.2022 
                   22.-27.8.2022 

Závěr
 

– schůze byla ukončena v 20.15 hod.

Zapsala: I.Kobelková 
V Praze dne 24.2 2022


