
U s n e s e n í 
řádné valné hromady Jihočeského tenisového svazu, IČ: 43852441 (JčTS)  

konané dne 28. 6. 2016  
od 18:00 hod. v sídle Svazu na adrese Suchovrbenská 1142/24 (v areálu „U Jelena“),  

370 06 České Budějovice 5  
 
 
Řádná Valná hromada po vyslechnutí zprávy mandátové komise konstatuje, že je usnášeníschopná. 
Valná hromada dále konstatuje, že se seznámila s předloženým návrhem smlouvy o fúzi a zprávou 
o fúzi a po vyslechnutí zprávy návrhové komise schvaluje následující usnesení: 
 
A. Schvaluje: 

1.  Program Valné hromady, 
2.  Jednací řád, 
3.  Účetní závěrku Jihočeského tenisového svazu sestavenou k 31. 12. 2015, 
4.  Návrh smlouvy o fúzi: 

4. 1.  společnou zprávu spolků o fúzi spolků sloučením dle § 278 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník; 

4. 2.  návrh smlouvy o sloučení spolků (smlouva o fúzi dle § 274 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku) mezi Českým tenisovým svazem, z. s. (ČTS) IČ: 538388, 
Pražským tenisovým svazem, z.s. (PTS) IČ: 41693965, Středočeským tenisovým svazem 
(StTS) IČ: 48132993, Jihočeským tenisovým svazem (JTS) IČ: 43852441, 
Západočeským tenisovým svazem, z. s. (ZTS) IČ: 49777491, Severočeským tenisovým 
svazem, o. s. (STS) IČ: 27051943, Východočeským oblastním tenisovým svazem, z. s. 
(VčOTS) IČ: 22876251, Jihomoravským tenisovým svazem, o. s. (JmTS) IČ: 15526810 a 
Severomoravským tenisovým svazem (SmTS) IČ: 45234159;  

4. Stávající složení delegátů, členů nebo funkcionářů jednotlivých orgánů JčTS i Jihočeského 
tenisového svazu, jako pobočného spolku ČTS do řádných voleb v únoru 2017. 

5.  Zprávu návrhové komise.  
 
B. Ukládá 
Předsedovi Jihočeského tenisového svazu Jiřímu Doubkovi, aby jménem Jihočeského tenisového 
svazu podepsal návrh smlouvy o fúzi dle bodu 4. 2 tohoto usnesení; u svého podpisu uvede také údaj, 
že návrh smlouvy schválila valná hromada Jihočeského tenisového svazu dne 28. 6. 2016. 
 
C. Volí 

1.  Řídícím Valné hromady: Vladimíra Mikeše, 
2.  Zapisovatelem: Mgr. Jana Steinbauera, 
3.  Ověřovatelem zápisu: Pavlu Němcovou, 
4.  Skrutátorem hlasů: Reného Hartla, 
4.  Mandátovou komisi ve složení: Zbyněk Malát, p. Muzikář, Věra Zasadilová. 
5.  Návrhovou komisi ve složení: ing. Petr Chalupa, ing. Radek Hrubec, ing. Miloslav Hlaváček. 

 
Jednání bylo ukončeno dne 28. června 2016 v 18:45 hod. 
 
         Jiří Doubek v. r. 
         předseda JčTS 
 


