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Přítomni: viz prezenční listina 
 
Program: 

1.  zahájení VH 
2.  schválení programu 
3. výroční zprava 2015 
4. vyhodnocení hrací sezony 2016- jednotliví manažeři 
5. výroční zpráva 2016 
6. zpráva kontrolní komise 
7. rozpočet 2017 
8. různé – plán činnosti na rok 2017 
9.  závěr 

 
Schůzi zahájil předseda spolku Petr Skala v 20:10 hod.. Přítomno 25 z 40 členů spolku, valná hromada je 
usnášeníschopná.  

**** 
K bodu 2)  
Návrh na zařazení bodu na program nikdo nepřednesl.  
Usnesení: 
Valná hromada Wolfs Domažlice, z.s. schvaluje  předložený program schůze  
Hlasování: 25:0:0  z 25 přítomných 

**** 
K bodu 3) 
letos poprvé do žádosti na MŠMT bylo potřeba zpracovat výroční zprávu za rok 2015. Zprávu zpracovala 
hospodářka M. Vlčková, společně s předsedou P. Skalou a na VH je poptřeba ji dodatečně schválit.  
Usnesení: 
Valná hromada Wolfs Domažlice, z.s. schvaluje výroční zprávu za rok 2015 
Hlasování: 26:0:0  z 26 přítomných 
 
       **** 

K bodu 4) 
Školky – P. Skala – měly se odehrát 3 turnaje, díky počasí pouze 2 turnaje, ceny předány na 
školkách 
U7 – Černý L. - malé turnaje u nás a v Plzni, skončili jsme na 2. místě 
U 10 – P. Skala – stříbrný superpohár 2.pořadatlství, vyhráli jsme, postup do Zlatého superpoháru 
do Prahy, jelo se s velkým očekáváním, vyhráli jsme jediný zápis a skončili jsme na 20. místě z 24., 
v Hluboké n/V ČBP - 13. místo z 20. týmů 
U9 – Krbec P. - zápladní oblast 1. místo, MČR z 13 týmů 7. místo 
U11 – P. Skala – nejmladší kategorie – 3. místo 

U13 – P. Skala – spolupráce se Spáleným Poríčí – turnaj s účasti na ČR, bohužel 4. místo, JZ oblast 

Z á p i s 
z  12. schůze valné hromady Wolfs Domažlice, z.s., 

která se konala dne 27. ledna 2017  v restauraci U Kocoura od 20:00 hodin 
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– 3. místo 
Muži –  2. ročník  1. ligy, cca 42 zápasů, utekl postup do play off, celkově jsme získali 7.  místo, účast v 
ČBP  
Slowpitch – J. Staviarská – 4. ročník české slowpitchové ligy – 4. místo, mistrovství ČR – 13. místo, úspěch 
2. místo v Merklíně 

**** 
 
 
K bodu 5)  
Pro případné podání žádosti opět na MŠMT je potřeba schválit výroční zprávu za rok 2016 

Usnesení: 
Valná hromada Wolfs Domažlice, z.s. schvaluje výroční zprávu za rok 2016 
Hlasování: 26:0:0  z 26 přítomných 
 

**** 

K bodu 6) 
účetnictví nám doposud zpracovává Domažlická daňová kancelář. s.r.o. 
Zprávu za revizní komisi přednesl  předseda kontrolní komise Václav Mach.  Hospodaření je v souladu se 
schválených rozpočtem. 

**** 

K bodu 7) 
Předseda spolku přeneslo návrh rozpočtu na rok 2017. Probíhala diskuze nad výši členských příspěvků. 
Usnesení: 
Valná hromada Wolfs Domažlice, z.s. schvaluje rozpočet spolku na rok 2017 dle předloženého návrhu  

Hlasování: 25:1:0 z  26 přítomných 

**** 
K bodu 8) 
- opět pořadatelství Stříbrného superpoháru, postup ze superpoháru – turnaj by se hrál v Brně, 
předseda požádal o propagaci baseballu na mistrovství  ČFL žen do 17 let v létě v Domažlicích, 
dále bychom rádi turnaj pro školky, účast spolku na dětskem dnu  
- zkolaudovat hřiště, vymalování klubovny 
- možnost využívat Sportovní centrum, za dohodnutých podmínek, se kterými byly účastnici VH 
seznámeni 
- na společenském večeru 18.2. bude hrát reprodukovaná hudba 
- posily na rok 2017 – opět Greg, hostování 
- návrh na zvednutí čl. příspěvků na rok 2018 děti 2500 Kč, mládež 3500 Kč, muži 6000 Kč 

 
 

**** 
 
 
Předseda spolku Petr Skala ukončil valnou hromadu ve 22:03 hod.  
 
V Domažlicích dne 28.01.2017 
Zapsala: M. Vlčková    
 
 
 
 
         Petr Skala 
         předseda spolku  
         WOLFS Domažlice, z.s. 


