
                                        Zápis  

 z 17. schůze valné hromady WOLFS, z.s., která se 

konala dne 11. února 2022 v zázemí klubu od 19.30 

hod. 

 

 
Přítomno 12 z 26 členů klubu, viz prezenční listina 

Program VH: 

1)   zahájení VH 

2)   schválení programu 

3)   vyhodnocení hrací sezony 2021 

4)   výroční zpráva za rok 2021 

5)   zpráva kontrolní komise 

6)   rozpočet 2022 

7)   diskuse – plán činnosti na rok 2022 

8) závěr 

 

 
K bodu 1) 
 Zahájení ve 19:30 hod. tajemníkem klubu Pavlem Zelenkou, nebyla přítomna nadpoloviční většina 

delegátů klubu.  Předseda klubu omluven z důvodu nemoci. Dle organizačního řádu je potřeba počkat 

půl hodiny a pak je hromada usnášeníschopná počtem přítomných, není-li nadpoloviční počet  

s právem hlasovat. Ve 20:00 hod. přítomno 12 členů z 26, valná hromada je usnášeníschopná v počtu 

přítomných. 
 

K bodu 2) 
 Program schůze byl schválen jednohlasně. Žádný nový či jiný návrh na změnu programu nikdo 

nepřednesl.  
Hlasování: 12:0:0 z 12 přítomných 
 

K bodu 3) 

 
Zhodnocení sezony 2021: 
 

Sezona byla zhodnocena již při poslední VH, v druhé polovině roku se již téměř nehrálo.  

Muži A nepostoupli do nadstavbové části a závěr sezony byl již bez zápasů.  



Slowpitch: – P. Zelenka - tým odehrál 3 turnaje v ČSL, Trutnov, Plzeň a domácí Otvírák.  Liga byla 

ovlivněna koronavirovými opatřeními. 
 

K bodu 4)  
P. Zelenka přednesl výroční zprávu za rok 2021. Bohužel se budou vracet částečně dotace v některých 

kategoriích. Situace byla zapříčiněna loňskou neúplnou sezonou a opatřeními vlády v souvislosti 

s pandemií. 
 

Usnesení: Valná hromada schvaluje jednomyslně výroční zprávu za rok 2021. 
Hlasování o výroční zprávě: 12:0:0  – schváleno 12 členy z 12 přítomných 
 

K bodu 5) 
 Zprávu Kontrolní komise přednesl Petr Skala 

 

Hospodaření a činnost spolku proběhla v souladu se schváleným rozpočtem hospodaření za rok 2021  

a vše je v pořádku 
 
Zpráva kontrolní komise – vše je v pořádku 
 

K bodu 6) 
Rozpočet 2022 

Rozpočet bude vyrovnaný. 
Děti a mládež výdaje 265 000 Kč, příjmy 265 000 Kč tzn. výsledek 0 Kč (plánovaný). 

Muži A výdaje 70 000 Kč, příjmy 70 000 Kč, tzn. výsledek: 0 Kč (plánovaný). 
Slowpitch výdaje 60 000 Kč příjmy 60 000 Kč, tzn. výsledek 0 Kč (plánovaný). 
Ostatní (údržba areálu atd.) s vyrovnanou bilancí 130 000 Kč. 
Usnesení: valná hromada schvaluje rozpočet klubu na rok 2022 dle předloženého návrhu 
Hlasování: 12:0:0 
 

K bodu 7) 
Plány 2022 
Muži A –  sezona 2022 bude  bez naší účasti v I. lize, účast v pražském přeboru. 
Slowpitch – plánuje opět účast v ČSL, účast na turnaji v Regensburgu. 

Plán mládežnických kategorií: U7 přebor JZ, U9 přebor JZ, U13 pražský přebor, U15 pražský přebor. 
 

Diskuse nad návrhem výkonného výboru k výši členských příspěvků s cílem oživit dospělou členskou 

základnu.  

Petr Skala ocenil snahu VV o oživení členské základny ve všech kategoriích snížením příspěvků  

u dospělých kategorií. Výsledky opatření se budou průběžně sledovat.  

Členové klubu si budou v rámci zápasů hradit cestovní a ostatní náklady, kromě startovného a nájmů 

za sportoviště.  
 

Další plány: Především školení trenérů, získání licence 2. třídy. 

  
 

 

 

K bodu 8)  
 

Usnesení a závěr: 
Všechny plánovaná hlasování a usnesení byla odsouhlasena a schválena valnou hromadou 

jednomyslně.  

 

Hlasování: 12:0:0 



Tajemník spolku Pavel Zelenka poděkoval za účast na valné hromadě a za pozornost a ukončil valnou 

hromadu v 21.00 hodin 

 

 
 

 

Pavel Zelenka 
tajemník spolku WOLFS Domažlice, z.s. 
 

 

 

V Domažlicích dne 25. června 2021 
Zapsal: P. Zelenka, tajemník spolku 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        


