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Přítomni: viz prezenční listina 
 
Program: 
1)schválení programu schůze 
2) volba hospodáře 
3) diskuse  
 
Schůzi zahájil předseda klubu Jan Pachl v 20:45 hod..  Přítomno 29 z 46 členů klubu, jeden člen je 
zastoupen na základě udělené plné moci(Miroslav Kaigl), valná hromada je usnášeníschopná. 
Předal slovo tajemnici klubu Mileně Vlčkové, která dále řídila schůzi. 
 
K bodu 1)  
Žádný nový návrh na zařazení bodu na program nikdo nepřednesl. 
Usnesení: 
Valná hromada Wolfs Domažlice, o.s. schvaluje předložený program schůze 
Hlasování: optická většina 
      **** 
K bodu 2) 
VV doporučuje VH veřejnou volbu hospodáře klubu  
VV doporučuje VH schválit na funkci hospodář klubu Miroslava Kaigla 
Na VH padl druhý návrh na funkci hospodář klubu Josef Schneider 
 
Valná hromada Wolfs Domažlice, o.s.  schvaluje veřejnou volbu na funkci hospodář klubu 
Hlasování: 29:0:0   z 29 přítomných 
 
Valná hromada Wolfs Domažlice, o.s. volí volební komisi ve složení:Veronika Kurešová, Eliška 
Tomandlová, Jiří Malý 
Hlasování: 28:0:1   z 29 přítomných 
 
Valná hromada Wolfs Domažlice, o.s. volí  na funkci hospodář klubu Miroslav Kaigl 
Hlasování: pro 11, 1 se zdržel z 29 přítomných 
Valná hromada Wolfs Domažlice, o.s. volí  na funkci hospodář klubu Josef Schneider 
Hlasování: pro 17, 1 se zdržel z 29 přítomných 
 
       ***** 
K bodu 3) 
- návrh na změnu stanov v čl.  IV. Odst. 2 – výši členských příspěvků stanoví VV, aby výši 
členských příspěvků schvalovala valná hromada 

Z á p i s 
z  5. schůze valné hromady Wolfs Domažlice, o. s.,  

která se konala dne 09.03.2012  v restauraci MAŠTAL od 20:30 hodin 
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Proběhla diskuze, Pavel Kasper vysvětlil, že náklady na dopravu nejsou pokryty členskými 
příspěvky. Vedoucí jednotlivých kategorií prodiskutují s členy případný návrh na změnu členských 
příspěvků. Je potřeba dodržovat čl.III odst. 2 org. Řádu- podávat včas informace 
- na webové stránky dodá Honza Pachl seznam brigád na hřišti 
- propadla licence na rozhodcování, 24.3. je možné se přihlásit na proškolení rozhodčích do 
Spáleného Poříčí 
 
Předseda ukončil valnou hromadu ve  21:30 hod.  
 
 
 
V Domažlicích dne 09.03. 2012 
 
 
Zapsala: Milena Vlčková 
 
 
 
         Jan Pachl 
         předseda klubu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


