STANOVY
občanského sdružení
”Skupina historického šermu Morgana von Maxberg”
čl. I
Název a sídlo, působnost a charakter sdružení
1) Název sdružení je: ”Skupina historického šermu Morgana von Maxberg” (dále jen ”sdružení”);
2) Sídlem sdružení je — adresa: Plánice 356, 34034, Plánice
3) Sdružení působí na celém území České republiky, sdružení se nečlení na organizační jednotky
— celé sdružení je místně příslušnou organizační jednotkou;
4) Charakter sdružení — sdružení je občanské sdružení založené podle zákona č. 83/1990 Sb.
v němž se sdružují lidé zajímající se o historii, historický šerm, odívání a divadlo.
čl. II
Cíle činnosti
Cíle sdružení jsou:
— sdružování lidí se společnou zálibou v historii;
— zdokonalování členů sdružení ve znalostech a dovednostech týkajících se historie;
zejména pak historického šermu, historie odívání a způsobu života vůbec;
— přibližovaní historie veřejnosti, především pak dětem a mládeži, prostřednicvím vystoupení zasazených
do historického pozadí, za použití dobových zbraní a kostýmů a pokud možno ve vhodném prostředí;
čl. III
Formy činnosti
1) Hlavním formou dosahování cílů sdružení je:
— soustřeďování a poskytování informací (uvnitř sdružení i vně);
— kooperace s jinými sdruženími majícími stejné nebo podobné cíle;
— nácvik šermu, konkrétních her a vystoupení;
— výroba, případně nákup, historických oděvů, zbraní a ostatních potřeb;
— vystoupení pro veřejnost, sdružení, spolky i obce; především ale pro děti a mládež;
— zasvěcování dětí, mládeže, ale i dospělých do starých dovedností a řemesel;
2) Další formy a konkretizaci činnosti stanoví členská schůze.
čl. IV
Členství ve sdružení
1) Členem sdružení může být jen fyzická osoba bez omezení věku.
2) Samotnému přijetí do sdružení předchází zkušební období ve kterém se žadatel o přijetí do sdružení
(dále jen adept) musí zúčastnit nejméně pěti zkoušek a dvou vystoupení.
S přijetím do zkušebního období musí souhlasit nadpoloviční většina členů sdružení.
3) Žádost o přijetí do zkušebního období přijímá rada sdružení;
4) Zkušební období začíná účastí na první zkoušce nebo vystoupení. Během zkušebního období může být adept
kdykoliv vyloučen nadpoloviční většinou členů bez uvedení důvodu.
5) Po splnění podmínek uvedených v bodě 2 může adept požádat o přijetí do sdružení
6) Pro přijetí člena je potřeba souhlas všech členů sdružení;
Členství vzniká absolvováním příjímacího ceremoniálu a složením slibu;

7) Zakládajícím členem sdružení je fyzická osoba, která se účastní činnosti přípravného výboru a proti jejímuž
členství nebyly vzneseny odůvodněné námitky ze strany ostatních osob účastnících se činnosti přípravného výboru.
8) Členství zaniká:
— doručením písemného oznámení člena o vystoupení radě sdružení;
— rozhodnutím členské schůze o vyloučení;
— nezaplacením základního vkladu člena do 1 roku od vzniku členství.
— úmrtím člena sdružení
— zánikem sdružení
9) Společný majetek sdružení
— Společným majetkem jsou předměty a vybavení zakoupené ze společných financí sdružení,
nebo vyrobené a poskytnuté ke společnému užívání.
— Při zániku členství nevzniká žádný nárok na finanční nebo jiné vyrovnání;
5) Člen má právo
— účastnit se činnosti sdružení a jeho orgánů a být o této činnosti informován;
— účastnit se členské schůze, volit orgány sdružení a být do nich volen;
— předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti sdružení;
— podílet se na stanovování cílů a forem činnosti sdružení;
— používat společný majetek sdružení s vědomím ostatních členů sdružení;
— ukončit členství ve sdružení ( vhodné je v zimním obdomí - mezi sezónami);
6) Člen má povinnost
— dodržovat tyto stanovy, a jednat v souladu s cíly sdružení;
— do 1 roku od vzniku členství uhradit základní vklad; výši základního vkladu určuje členská schůze;
— chovat se tak, aby při zkouškách ani vystoupeních nedošlo ke zranění účinkujících ani diváků;
— omluvit se z předem dohodnuté činnosti sdružení ( zejména jedná-li se o veřejné vystoupení) ,
pokud by jeho neúčast mohla způsobit komplikace, s takovým předstihem, aby bylo možno
vzniklou situaci řešit. Vyjímkou jsou nenadále události, které nelze předpokládat.
čl. V
Orgány sdružení
Orgány sdružení jsou:
— členská schůze
— rada a hejtman sdružení
— pokladník
— kronikář
— správce webu
čl. VI
Členská schůze
1) Členská schůze je nejvyšším orgánem sdružení; schází se nejméně jednou ročně;
2) Členskou schůzi svolává rada sdružení. Členská schůze je usnášeníschopná, jsou-li přítomny alespoň
2/3 členů sdružení; nesejde-li se usnášeníschopná členská schůze, svolá rada sdružení nejpozději
do jednoho měsíce (ale ne dříve než za 5 dnů…) náhradní členskou schůzi, tato je usnášeníschopná bez ohledu
na počet přítomných členů. Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas
nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud tyto stanovy neurčí jinak.
3) Členskou schůzi svolá rada sdružení také požádá-li o to písemně 1/3 členů sdružení
a to ve lhůtě do jednoho měsíce, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější.
4) Členská schůze
— schvaluje stanovy sdružení a jejich změny, rozhoduje o zániku sdružení;
pro přijetí těchto rozhodnutí je potřeba 2/3 většiny všech členů sdružení;

— volí radu sdružení, hejtmana, pokladníka, kronikáře a správce webu;
— schvaluje zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření za minulé období;
— schvaluje nákup nebo prodej majetku přesahující hodnotu 5000Kč;
— přijímá nové členy a rozhoduje o vyloučení člena;
— určuje formy a konkretizaci činnosti pro další období;
— stanovuje výši zápisného ;
čl. VII
Rada a hejtman sdružení, jednání jménem sdružení
1) Rada sdružení je čtyřčlenná, její funkčním obdobím je jeden rok;
2) Rada sdružení řídí sdružení v období mezi členskými schůzemi.
— Schůze rady sdružení je volně přístupná členům sdružení.
— Rada sdružení na nejbližší schůzi projedná věc, požádá-li o to člen sdružení;
— připravuje návrhy činnosti na další období, případné změny stanov;
3) Hejtman sdružení je statutárním orgánem sdružení; jménem sdružení dále jednají hejtmanem pověření
členové sdružení. Tyto osoby jednají jménem sdružení samostatně.
V hospodářských věcech jedná jménem sdružení samostatně také pokladník sdružení;
Osoby oprávněné jednat jménem sdružení mohou udělit plnou moc k zastupování další osobě ;
4) Žádná z osob ani orgánů jednajících jménem sdružení nemůže bez souhlasu členské schůze
— Provádět úkony mající zásadní vliv na další chod sdružení;
— Provádět finanční transakce přesahující částku určenou členskou schůzí;
5) Hejtman sdružení nemůže být zároveň pokladníkem sdružení;
čl. VIII
Revizní činnost ve sdružení
1) Revizní činnost ve sdružení provádí rada sdružení. Samostatná funkce revizora není zřízena.
2) Rada připravuje revizní zprávy a tyto předkládá členské schůzi.
čl. IX
Zásady hospodaření
1) Sdružení je neziskovou organizací. Případné příjmy budou tvořit dary, dotace a granty a budou používány
na činnost sdružení. Dalšími příjmy mohou být příjmy z činnosti, která je v souladu s cíli sdružení.
Sdružení může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou osobou pro finanční zajištění svých aktivit.
2) Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení v souladu s formami činností podle těchto
stanov.
čl. X
Okolnosti zániku sdružení
V případě zániku bude případný zbylý majetek po likvidaci předán na základě rozhodnutí členské schůze
neziskové právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům sdružení.

