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Přítomni: Ondřej Novák, Pavel Zelenka, Petr Krbec,  

 

 
Program: 
1) dotace 
2) příprava na valnou hromadu 
3) tělocvična na další sezonu 
4) příspěvky na rok 2023 
5) školky 
6) různé 
 

                           *****  

K bodu 1)  

 

Vypořádání dotací za rok 2022 a žádání k vypsaným dotacím na rok 2023 – Město Domažlice, 

Plzeňský kraj, NSA - Můj klub, Tipsport Sportuj s námi.  

 

K bodu 2) 

Valná hromada termín 24.2. 2023 od 20:00 v budově klubu Wolfs Domažlice. Kompletace 

účetnictví a uzávěrka.  

                            

                                                                    ***** 

K bodu 3)  

Ceny pronájmu tělocvičny i hřiště samotného se v důsledku zvýšení cen energií a inflace razantně 

zvýšily. Je nutné hlídat obsazenost tělocvičny a včas rušit termín tělocvičny, když není trénink. 

Důsledkem je zvýšení členských příspěvků vzhledem k zvýšeným provozním nákladům klubu.  

 
 

                                        *****  

K bodu 4)  

 

Výkonný výbor pro rok 2023 pro jednotlivé kategorie stanovil a poměrem 3:0 schválil následující 

výši členských příspěvků: 

U7 1600 Kč, 

U9 2300 Kč, 

U11 2600 Kč, 

U13 2900 Kč, 

U15 a U18 4000 Kč, 

muži 1500 Kč.  

U starších kategorií jsou v ceně zohledněny individuální tréninkové plány a jejich podpora. Rodinné 

slevy (jen v rámci dětských kategorií) – nejstarší dítě platí celý členský příspěvek, mladší 

sourozenci mají slevu 500,- Kč z výše členského příspěvku ve své kategorii. 
 

                                        *****  

K bodu 5)  

Z á p i s 

ze 129. schůze výkonného výboru (VV), která se konala v úterý  

dne 17. ledna 2023 od 18.30 hod. 
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V řešení jsou hrací dny „Turnaje mateřských škol 2023“. Zatím je jistý poslední finálový den 26.5. 

2023.  
 

                                        *****  

K bodu 6)  

 

Termín slowpitchového Otvíráku je 6.-7. května 2023, klub má zájem o uspořádání turnaje, 

pravděpodobně bez účasti našeho družstva. Horské kliniky se zúčastní Lukáš Trávníček – poplatek 

hrazen z financí RJZ. Klinika pro rozhodčí proběhne 25.2.2023 v Plzni – za Domažlice se zúčastní 

2-3 účastníci. Řešena odměna za hospodaření v zázemí klubu a za sekání hřiště. Spuštěny budou 

nové webové stránky klubu.  

Z dřívějšího neformálního jednání výboru v závěru roku: zažádána a poskytnuta dotace z Obce 

Česká Kubice na nákup nadhazovacího stroje v ceně 37 000 Kč (výše dotace 20.000,- Kč). 

Sledování stavebních prací na hřišti v rámci kontrolních dnů. Slunovrat na hřišti 17.12. proběhl 

téměř bez zájmu členů klubu. 

 

 

 

 V Domažlicích dne 18.1.2023 

zapsal: Pavel Zelenka  


