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Přítomni: viz prezenční listina 
 
Program: 

1.  zahájení VH 
2.  schválení programu 
3. vyhodnocení hrací sezony 2017 
4. výroční zprava 2017 
5. zpráva kontrolní komise 
6. rozpočet 2018 
7. různé – plán činnosti na rok 2018 
8.  závěr 

 
Schůzi zahájil předseda spolku Petr Skala v 18:40 hod.. Přítomno 18  z 34 členů spolku, valná hromada je 
usnášeníschopná.  

**** 
K bodu 2)  
Předseda navrhl nejdříve probrat plán činnosti na rok 2018 a pak teprve rozpočet 2018 a zprávu kontrolní 
komise vypustit, neboť ještě není zpracované kompletní účetnictví. Bude přednesena na další valné hromadě 
Usnesení: 
Valná hromada Wolfs Domažlice, z.s. schvaluje  předložený program schůze  
Hlasování: 18:0:0  z 18 přítomných 

**** 
K bodu 3) sezona 2017 

Školky – P. Skala – 9. ročník – odehrály se pouze 2 kola z důvodu nevydařeného počasí na umělém 
povrchu u bazénu.  
U7 – Černý L. – V Jihozápadní oblasti končíme na 4.místě.  
U9 – P. Krbec - JZ  oblast 4. místo, nevyrovnaná sezóna, odchod dětí,  
U11 – L. Černý – 3. místo z 5 týmů, U 10 z druhého místa ze stříbrného superpoháru v Ledenici 
postup na zlatý superpohár do Prahy – velké množství týmů, dobrá hra. Domažlice končí na 
šestnáctém místě.   

U15 – P. Skala – málo zápasů, pouze 2 turnaje – Hluboká a Ostrava, Juniorleague 3. místo, 

Olympiáda mládeže v Brně – úžasná celorepubliková akce, kde končíme na sedmém místě.   
Muži –  O. Novák, v první základní části skončili muži na 5. místě. V nadstavbové části Domažlice získávají 
3. místo.  
Slowpitch – J. Staviarská – 5. ročník české slowpitchové ligy - 7 turnajů,  účast na turnaji mistrovství ČR  v 
Mladých Bucích, obhajoba 13. místa, sezona ukončena v Merklíně, umístění na 4. místě z 15 týmů 
 
Spolek se prezentoval na akci mistrovství  ČFL žen do 17 let na městském stadionu Střelnice v Domažlicích 
– velké množství dětí, možnost předvést baseball,další prezentace na příměstském táboře 

Z á p i s 
z  13. schůze valné hromady Wolfs Domažlice, z.s., 

která se konala dne 13. ledna 2018  v restauraci U Kocoura od 18:30 hodin 
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       **** 
K bodu 4) 
výroční zprávu za rok 2017 bude 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 2017 
Hlasování: 18:0:0  z 18 přítomných 

**** 
 
K bodu 5)  
účetnictví nám  zpracovává nová účetní  paní Mrázová 
získali jsme tyto dotace : Plzeňský kraj – 50 tisíc – na školky, MŠMT program 8 – pro děti – 51 tisíc, město 
Domažlice 141 tisíc děti, 259 tisíc ČML – muži A, slowpitch 46 tisíc, hospodaříme dobře, hospodářský 
výsledek je 2 776 Kč 
 

**** 
K bodu 6) plán činnosti  
U7 pouze malé turnaje , U9 společná soutěž se softballovou asociací, U 11 , U15 spojení se Spáleným 
Poříčím, společné turnaje, hrát severozápadní pražskou oblast 
1. liga – muži A 
slowpitch – slowpitchová liga 
turnaj škol nyní v zimě – cílem získat další děti, přejít na tréninky v pondělí a středy 
turnaj školek, příměstský tábor, pořadatelská služba na Chsl – sobota ráno, dětský den 
 

**** 
K bodu 7) rozpočet 
Předseda spolku přenesl návrh rozpočtu na rok 2018. Probíhala diskuze nad výši členských příspěvků. 
Usnesení: 
Valná hromada Wolfs Domažlice, z.s. schvaluje rozpočet spolku na rok 2018 dle předloženého návrhu  
Hlasování: 18:0:0 z  18 přítomných 

 
**** 

K bodu 8) 
 
Předseda spolku Petr Skala ukončil valnou hromadu ve 21:15 hod.  

 
**** 

 
 
 
 
V Domažlicích dne 13.01.2018 
Zapsala: M. Vlčková    
 
 
 
 
         Petr Skala 
         předseda spolku  
         WOLFS Domažlice, z.s. 


