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Přítomni: viz prezenční listina 
 
Program: 

1.  zahájení VH 
2.  schválení programu 
3. změna stanov klubu 
4.  plány na rok 2015 (herní činnost, propagace klubu, klubové akce, areál klubu) 
5. diskuze 
6.  závěr 

 
Schůzi zahájil předseda klubu Pavel Kasper v 20:30 hod.. Přítomno 26 z 47 členů klubu, valná hromada je 
usnášeníschopná.  

**** 
K bodu 2)  
Stanovy nejsou dostatečně připraveny, předseda navrhl nahradit bod změna stanov na změna názvu klubu v 
souladu s novým občanským zákoníkem (dále jen NOZ) . Další návrh na zařazení bodu na program nikdo 
nepřednesl. 
Usnesení: 
Valná hromada Wolfs Domažlice schvaluje změnu v programu schůze – jiný bod 3) změna názvu klubu, 
ostatní body programu stejné 
Hlasování:26:0:0  z 26 přítomných 

**** 
K bodu 3) 
Název klubu je v současné době Wolfs Domažlice, o.s. Dle § 216 NOZ musí název klubu obsahovat slova 
„spolek“ nebo „zapsaný spolek“, postačí zkartka z.s.Ke změně názvu musí dojít do 1.1.2016.  
VV doporučuje nový název klubu WOLFS Domažlice, z.s. 
Valná hromada Wolfs Domažlice schvaluje název klubu WOLFS Domažlice, z.s. 
Hlasování:26:0:0  z 26 přítomných 

       **** 
 
K bodu 4) 
Školky – Významná akce pro klub. Z turnajů bude vytvořeno DVD 
U7 – Budou hrát západočeskou soutěž, která se bude hrát v rámci tří turnajů 
U9 - Budou hrát západočeskou soutěž. Zúčastní se ČBP a interligy 
U11 – Budou hrát Jihozápadní oblast + dvou turnajů interligy 
U13 – Budou hrát Jihozápadní oblast + interligu + pár zápasů na severu Čech 
Dětský den – garant Václav Mach, datum je 1.6. 
Muži - 8 týmů, ČB pohár, Attnang, základem bude 36 víkendů, pak nadstavba 
Slowpitch – slowpitchová liga, zahájení Otvírák 2.5.-3.5. 2015 
 
 Hospodářský výsledek za rok 2014 95.234,61 Kč. 

Z á p i s 
z  10. schůze valné hromady Wolfs Domažlice, o. s.,  

která se konala dne 27. března 2015  v restauraci Konšelský šenk od 20:15 
hodin 
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**** 

K bodu 5) 
 
- ples- 21.2.2015 proběhl, výtěžek byl 6.567,- Kč , v roce 2016 v malém sále,  28.1.2017 velký sál,  členské 
příspěvky,  
- v roce 2015 – 20.výročí založení klubu(podněty na členy na VV), které bude na konci srpna 
 
 

**** 
Předseda Pavel Kasper ukončil valnou hromadu ve 21:40 hod.  
 
V Domažlicích dne 28.03.2015 
Zapsala: M. Vlčková    
 
 
 
 
         Pavel Kasper 
         předseda klubu  
         WOLFS Domažlice 
          v.r. 


