
 

 

 

 

 

 

 
Přítomni: viz prezenční listina 
 

Program: 
1.  zahájení VH 

2. schválení programu 
3. vyhodnocení hrací sezony 2019 
4. výroční zpráva za rok 2019 
5. zpráva kontrolní komise 

6. volba předsedy a členů VV, volba kontrolní komise 
7. rozpočet 2020 

8. diskuze – plán činnosti na rok 2020 
9.  závěr 

 
Schůzi zahájil dosavadní předseda spolku Petr Skala v 19:00 hod. Přítomno 16 z 23 členů spolku, valná 

hromada je usnášeníschopná.  
**** 

K bodu 2)  
Předseda navrhl nejdříve probrat plán činnosti na rok 2020 a pak teprve rozpočet 2020 a zprávu kontrolní 

komise vypustit, neboť ještě není zpracované kompletní účetnictví.  
Usnesení: 
Valná hromada Wolfs Domažlice, z.s. schvaluje předložený program schůze  
Hlasování: 15:0:0 z 15 přítomných 

**** 
K bodu 3) sezona 2019 
Školky- zájem opětovný, termín květen/červen. Tři hrací kola. Finále opět na hřišti 
  
U 8 – odehraná soutěž v Jihozápadní oblasti, kde končíme na 6. místě 
 

U11 – odehraná soutěž v Jihozápadní oblasti, kde končíme na 3. místě 
 

U13  – odehraná soutěž v Jihozápadní oblasti, kde končíme na 3. místě. Dále kategorie U13 sehrála 

kvalifikaci na ČBP, kde končí na 5. místě, z kterého nepostupuje do dalších bojů. 
 

1.liga – v základní části tým mužů končí na 6.místě s bilancí 10 proher a 4 výhry. V nadstavbě ligy 

končíme na místě sedmém s bilancí 9 proher a tři výhry.  

Slowpitch – sezonu zhodnotil M. Popelka – Družstvo slowpitche se zúčastnilo 8. ročníku České 

slowpitchové ligy, odehráli jsme 4 ligové turnaje a již tradičně jsme byli pořadateli úvodního 

turnaje Domažlického otvíráku. Mezi 21 týmy jsme skončili na 7. místě. Mimo ligových turnajů 

jsme se zúčastnili i turnaje v německém Regensburgu a pražského turnaje „42“ Cup  
       **** 

Z á p i s 

z 15. schůze valné hromady Wolfs Domažlice, z.s., 

která se konala dne 06. března 2020 v kavárně Caffé Enzzo od 19 :00 hodin 



 

K bodu 4) výroční zpráva 
výroční zprávu za rok 2019 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 2019 
Hlasování: 16:0:0 z 16 přítomných 

**** 
K bodu 5) zpráva KK 
účetnictví nám zpracovává nová účetní paní Mrázová 
získali jsme tyto dotace: Plzeňský kraj – 50 tisíc – na školky, MŠMT – 121 tisíc, město Domažlice 117 tisíc 

děti, 204 tisíc ČML – muži A, slowpitch 34 tisíc, hospodaříme dobře, každý rok není spolek ve ztrátě 
**** 

K bodu 6) Volba předsedy, VV 
Je potřeba stanovit kolika členný má být pro další čtyřleté období VV.  
Valná hromada Wolfs Domažlice, o.s.  schvaluje 3členný výkonný výbor 

Hlasování: 16:0:0 z 16 přítomných 

 
Valná hromada Wolfs Domažlice, z.s. volí na funkci předseda spolku Ondřeje Nováka, nar.: 3.7.1987, 

Masarykova 242, 344 01 Domažlice 
Hlasování: 16:0:0 z 16 přítomných 
 

Valná hromada Wolfs Domažlice, z.s. volí na funkci tajemník Pavla Zelenku, nar. 6.4.1968, Prokopa 

Velikého 22, 344 01 Domažlice 
Hlasování: 16:0:1 z 17 přítomných 
 

Valná hromada Wolfs Domažlice, z.s. volí na funkci hospodář spolku Petra Krbce, 15.6.1976, bytem 

Švabinského 541, Domažlice 
Hlasování: 16:0:1 z 16 přítomných 
 

Valná hromada Wolfs Domažlice,z.s. volí předseda kontrolní komise Petra Skalu, nar.: 19.9.1984, Kozinova 

157, Domažlice  
Hlasování: 17:0:0 z 17 přítomných 
 

Valná hromada Wolfs Domažlice,z.s. volí členem kontrolní Milenu Vlčkovou, nar.: 30.8. 1967, 

Kovařovicova 255, 344 01  Domažlice 
Hlasování: 17:0:0 z 17 přítomných 
 

Valná hromada Wolfs Domažlice,z.s. volí členem kontrolní komise Lukáše Trávníčka , nar. 16.9.1984, bytem 

Havlovice , 344 01 Domažlice 
Hlasování: 17:0:0 z 17 přítomných 

**** 
K bodu 7) rozpočet 
Petr Skala přenesl návrh rozpočtu na rok 2020. Probíhala diskuze nad výši členských příspěvků. 
Usnesení: 
Valná hromada Wolfs Domažlice, z.s. schvaluje rozpočet spolku na rok 2020 dle předloženého návrhu  
Hlasování: 17:0:0 z 17 přítomných 

**** 
K bodu 8) plán činnosti  
- opět organizace soutěže pro mateřské školky 
- prezentace baseballu na dětském dnu 
U8 – účast v JZČ ,U13- účast v JZČ+ kvalifikace na ČBP 
Muži A – 1.liga 2020 
Slowpitch - slowpitchová liga 2020 
 



 

Nový předseda spolku Ondřej Novák ukončil valnou hromadu ve 21:00 hod.  
 

V Domažlicích dne 07.03.2020 
Zapsala: M. Vlčková       Ondřej Novák 
         předseda spolku  


