
1 

Přítomni: viz prezenční listina 
 
Program: 
 1)   zahájení VH 

2)   schválení programu 

3)   vyhodnocení hrací sezony 2018 

4)   výroční zpráva za rok 2018 

5)   zpráva kontrolní komise 

6)   jmenování členů kontrolní komise 

7)   rozpočet 2019 

8)   diskuze – plán činnosti na rok 2019 

9) závěr 

 

Schůzi zahájil předseda klubu Petr Skala v 20:15 hod.. Přítomno 18  z 28 členů klubu, valná 
hromada je usnášeníschopná.  

**** 

K bodu 2)  
Žádný nový návrh na zařazení bodu na program nikdo nepřednesl. 
Usnesení: 
Valná hromada Wolfs Domažlice schvaluje předložený program schůze  
Hlasování:18:0:0   18 z přítomných 

**** 

K bodu 3) 
školky – P. Zelenka – 10.ročník – 3 turnaje – účast všechny školky, závěrečný turnaj na 
baseballovém hřišti, úspěšné i díky počasí, přání pokračovat, ceny předal místostarosta města Z. 
Novák 
muži- O. Novák - ČML liga, po základní části končíme na šestém místě. Druhou část sezóny 
hrajeme spodní část nadstavby, kde končíme na 3. místě.  
 
slowpitch – J. Staviarská – 6.slowpitchová liga, 6 turnajů po republice – 6 místo, turnaj v  
 Regensburgu – 10. místo, u nás Otvírák – 11 družstev – 8 místo 
 
děti - U15 – P. Skala – spojeni se S. Poříčím, hrál se Pražský přebor kde končíme na 6. místě 
z deseti týmů, , Druhé místo na turnaji na Hluboké. 8.místo na ČBP, kde se kvalifikujeme  MČR – 7 
místo 
U 11 – L. Trávníček + L. Černý – Jihozápadní oblast- po základní části 3 místo, v play off – 2. 
místo 
U 10 – Superpohár – málo dětí, pohár na Hluboké – poslední místo 
U 7 – turnaje, děti do 9 let si zahrály Rock ball – Hluboká, Plzeň a Domažlice 
 

**** 

Z á p i s 
z  14. schůze valné hromady WOLFS Domažlice, z. s.,  

která se konala dne 01. března 2019  v kavárno Cafe  ENZO od 20:00 hodin 
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K bodu 4) 
výroční zprávu za rok 2018 je nutné dokládat k některým dotacím, proto je zpracovaná a je potřeba ji 
schválit 
Usnesení: 
Valná hromada Wolfs Domažlice, z.s. schvaluje výroční zprávu za rok 2018 
Hlasování: 18:0:0 z 18 přítomných   

**** 

K bodu 5) 
Kontrolní komise zvolená 08. 01. 2016 ve složení Václav Mach, Simona Černá, Pavel Kasper není 
funkční. P. Kasper a S. Černá již nejsou členy spolku. Je tedy potřeba zvolit nové členy kontrolní 
komise, čož je dalším bodem programu Funkční období je čtyřleté, skončilo by tedy 08.01. 2020. 
Hospodaření klubu je ukončeno, účetnictví nám zpracovává stále účetní paní Mrázová. 
dotace : MŠMT  program 8 – pro děti – 52.500 Kč, město Domažlice: 136.000 Kč děti, 222.000 Kč ČML 
slowpitch 42.000 Kč, reklama: 95.500 Kč , hospodaříme dobře, hospodářský výsledek je 28.988, 82 Kč 
 

**** 

K bodu 6) 
Je potřeba dovolit členy kontrolní komise 
Usnesení: 
Valná hromada Wolfs Domažlice volí na funkci člena kontrolní komise Lukáše Trávníčka 
Hlasování:  18:0:0 z 18 přítomných 
Valná hromada Wolfs Domažlice volí na funkci člena kontrolní komise Lukáše Černého 
Hlasování: 18:0:0 z 18 přítomných  

**** 

K bodu 7) 
Předseda klubu Petr Skala sestavil rozpočet na rok 2019  
Usnesení: 
Valná hromada Wolfs Domažlice, z.s. schvaluje rozpočet spolku na rok 2019 dle předloženého návrhu 
Hlasování: 17:0:1 z 18 přítomných 

**** 
K bodu 8) plán činnosti 
školky, děti U 11 a U13, muži – ČML liga, slowpitch – slowpitchová liga – turnaje, otvírák – 
04.-05.05. 2019, Regensburg, Pražská 42 Cup 
-velká diskuze nad financováním, zázemím spolku 
 
Předseda Petr Skala ukončil valnou hromadu ve 23:15 hod.  

**** 
 
 
Petr Skala 
předseda spolku WOLFS Domažlice.z.s. 
 

 

 

 
V Domažlicích dne 01.03.2019 
Zapsala: M. Vlčková  


