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Zápis z členské schůze konané dne 18. 6. 2016 
 
 
Schůzi vedla Vendula Soukupová.  
Zápis měla na starost Kristýna Strakošová. Zápis nemohl provést nikdo jiný než člen výkonného výboru (dle stanov), protože 
nemáme žádného dalšího řádného člena staršího 18 let. 
 
 
 

1. Na schůzi bylo přítomno 15 členů aktuálních členů v zastoupení svých rodičů/zákonných zástupců a 2 členové 
výkonného výboru (viz prezenční listina). 

2. Na schůzi byla projednány body, které budou projednány na schůzi výkonného výboru a zpráva o činnosti sport. klubu. 
Tato schůze je naplánována na 30. 6. 2016. 

3. Na schůzi byla projednána zpráva kontrolní komise ze dne 10. 2. 2016 a zpráva výkonného výboru ze dne 8. 2. 2016. 
4. Na schůzi byl projednán výsledek hospodaření za rok 2015.  

Sportovní klub hospodařil v roce 2015 se ztrátou -20 165,03 Kč. Výkaz zisku a ztráty bude součástí přílohy zprávy VV ze 
dne 30. 6. 2016. – aktualizovat 

5. Klub získal od MČ Praha 6 dotaci ve výši 45.800,- Kč, který bude využit na pronájem tělocvičny ZŠ Petřiny Jih a na nákup 
nových cvičebních pomůcek.  

6. Byl předložen návrh rozpočtu na školní rok 2016/2017. Tento bude součástí přílohy zprávy VV ze dne 30. 6. 2016. 
7. Z důvodu nízkého zájmu o závodní lekce v dalším školním roce a nedostatek kvalifikovaných trenérek jsou od školního 

roku 2016/2017 dočasně přerušeny kurzy soutěžního aerobiku. Zachovány zůstávají kurzy komerčního aerobiku/Zumby 
v ZŠ Petřiny jih, lekce vedou trenérky také ve Sportcentru Eden v Berouně a nově vzniknou kurzy také v ZŠ Roztoky. 

8. Výkonný výbor určil výši členských příspěvků. Pro novou sezonu 2016/2017 jsou stanoveny členské příspěvky pro 
dětské kurzy komerčního aerobiku následovně: PONDĚLÍ + STŘEDA 2200 Kč/pololetí, POUZE PONDĚLÍ nebo POUZE 
STŘEDA 1200 Kč/pololetí. Výše členských příspěvků je zachována díky získané dotaci.  

9. Platba členských příspěvků za dětské kurzy komerčního aerobiku se provádí dvakrát za rok. Členské příspěvky se vrací 
pouze v případě úrazu nebo nemoci delší než 1 měsíc při předložení lékařské zprávy formou slevy z další platby. 
Dovolená či škola v přírodě není důvodem neplacení členských příspěvků. Veškeré platby se provádí se převodem na 
číslo účtu: 2400194624/2010 zřízeného u Fio Banky, a.s. 

10. Bylo projednáno a odsouhlaseno, že pro další volební období bude opět funkci předsedy zastávat Vendula Soukupová,  
nar. 19. 6. 1991.  

11. Bylo projednáno a schváleno, že pro další volební období bude opět funkci místopředsedy zastávat Vladimír Soukup, 
nar. 12. 6. 1990. 

12. Bylo projednáno a schváleno, že pro další volební období bude opět funkci hospodáře zastávat Kristýna Strakošová, 
nar. 13. 1. 1988. 

13. Bylo projednáno a schváleno, že pro další volební období bude opět funkci předsedy kontrolní komise zastávat Ilona 
Hrčková, nar. 4. 11. 1965. 

14. Bylo projednáno a schváleno, že pro další volební období budou dalšími členy kontrolní komise Jitka Soukupová, nar. 
27. 5. 1968 a David Soukup, nar. 3. 6. 1995 

15. Byl projednán způsob propagace klubu – letáky, facebook, webové stránky. Nově také vzniklá reportáž TV SPORT 5 o 
soutěži Aerobik Cup, který klub pořádá. Rodiče byli požádáni o šíření dobrého jména klubu a jeho propagaci. 

16. Dále jsou v plánu klubu také cvičební víkendové pobyty a vedení lekcí pro dospělé.  
17. Byly navrhnuty závody, kterých se mohou účastnit členové komerčních kurzů. Dále se budou pořádat vánoční a 

závěrečná vystoupení, otevřené lekce pro rodiče, vystoupení pro organizace ALEN, MČ Praha 6, atd. 
18. Zumba bude nadále součástí běžných tréninků všech kategorií.  
19. Byly projednány individuální dotazy ze strany rodičů členů klubu. 
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20. Byl projednán kompletní rozvrh na šk. rok 2016/2017. 
21. Díky získané dotaci bylo navrhnuto a odsouhlaseno náčiní, které bude nakoupeno: švihadla, podložky, obruče, BOSU, 

overbally, nové rádio. 
22. Klub chce nadále pokračovat v pořádání soutěže Pražský Aerobic Cup, za podpory svých členů, a to na podzim a na jaře. 

 
 
 
 
Zapsala Kristýna Strakošová: 
 
 
Ověřila Vendula Soukupová: 


