
Zápis z Valné hromady sportovního klubu FD Club UO, z.s. 
 
 
Datum konání:  18. prosince 2020 
 
Místo konání:  Hotel TRIM, Semtínská 56, 533 53 Pardubice 
 
Přítomni:  Ing. Josef Kopecký, Ing. Zdeněk Štamberg, 

Ing. Jan Štamberg, Ing. Ivo Kopecký 
 
Program: 

1. Úvod, schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu 
2. Návrh na změnu sídla spolku 
3. Návrh na změnu názvu a stanov spolku 
4. Diskuse 
5. Hlasování 
6. Usnesení 
7. Závěr 

 
Podrobněji k jednotlivým bodům: 
ad 1) Program valné hromady byl schválen  

zapisovatel:  Ing. Josef Kopecký  
ověřovatel zápisu: Ing. Zdeněk Štamberg  

 
ad 2) Byl předložen návrh na změnu sídla spolku. Vzhledem ke skutečnosti, že aktivity spolku spojené 

s provozováním vodních sportů (jachting) se přesunuly na písník Oplatil, byla Výkonným 
výborem spolku (ve složení Ing. Zdeněk Štamberg, Ing. Josef Kopecký, Ing. Jan Štamberg) 
navržena změna sídla spolku na adresu Semtínská 56, 533 53 Pardubice. Vlastník objektu 
(Hotel TRIM s.r.o.) vydal předběžný souhlas, aby sídlo spolku bylo v jeho objektu. 

 
ad 3) Byl předložen návrh na změnu názvu a stanov spolku. Protože aktivity spolku se rozšířily také 

o jiná sportovní odvětví a současný název plně neodpovídá původnímu účelu Výkonný výbor 
spolku navrhuje změnu názvu spolku na VODA a SPORT Pardubice z.s. Současně Výkonný 
výbor předložil návrh nových Stanov spolku, které odpovídají současným cílům spolku (nové 
Stanovy spolku jsou přílohou tohoto zápisu) 
          

ad 4) Diskuse 
 
ad 5) Hlasování – PRO navržené změny hlasovali VŠICHNI členové spolku 
 
ad 6) Usnesení Valné hromady (VH): 
 

- VH schvaluje změnu sídla spolku na Semtínská 56, 533 53 Pardubice 
- VH schvaluje změnu názvu spolku na VODA a SPORT Pardubice z.s. 
- VH schvaluje změnu stanov (nové stanovy jsou přílohou tohoto zápisu) 
- VH pověřuje Ing. Josefa Kopeckého (tajemník spolku) vyřízením veškerých náležitostí 

spojených se změnou sídla, názvu a stanov spolku, zajištěním nájemní smlouvy a 
souhlasu majitele nemovitosti s umístěním sídla spolku a zejména podáním návrhu změn 
na Krajský soud v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích 

 
 
 
 
Zapsal:  Ing. Josef Kopecký 
 
Ověřil:  Ing. Zdeněk Štamberg 
 
 
V Pardubicích dne 18. prosince 2020 


