STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

ŠERMÍŘSKÝ SPOLEK ŠUMPERK

I. Základní ustanovení
1.1 Název sdružení občanů je „Šermířský spolek Šumperk“ (dále jen sdružení).
1.2 Občanské sdružení je dobrovolným sdružením občanů zabývající se historií, historickým šermem, jeho
výukou, výcvikem a produkcí na veřejných akcích formou vystoupení, a to i formou práce s dětmi.
1.3 Občanské sdružení je právnickou osobou, IČO sdružení 269 87 490.
1.4 Sídlem občanského sdružení je Krapkova 951/5, Šumperk, 787 01.
II. Cíle sdružení
2.1 Cílem sdružení je:
• rozvíjet dovednost svých členů a usilovat o jejich výkonnostní růst za účelem využití na kulturních akcích s
historickými, zábavnými nebo výukovými tématy.
• pracovat s dětmi a mládeží, seznamovat je s historií zábavnou formou, prezentovat výsledek této činnosti na
veřejných akcích.
• pojmout práci s dětmi jako prevenci proti alkoholismu a drogové závislosti mládeže.
III. Orgány sdružení
3.1 Orgány sdružení jsou valná hromada a výkonný výbor.
3.2 Valná hromada.
3.2.1 Valná hromada je hlavním orgánem sdružení. Schází se pravidelně nejméně 1x ročně.
Na svém zasedání volí členy výkonného výboru a dále rozhoduje o všech otázkách, které si sama vyhradí.
3.2.2. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina členů sdružení. Jednání valné
hromady řídí pověřený člen výkonného výboru nebo valnou hromadou zvolený zástupce. K platnosti rozhodnutí
valné hromady je zapotřebí souhlasu alespoň nadpoloviční většiny přítomných členů.
3.2.3. Valná hromada rozhoduje zejména o cílech sdružení, o způsobu financování, o využití finančních
prostředků, o názvu a symbolice sdružení, o znění stanov a interních předpisů. V její pravomoci je změnit
rozhodnutí výkonného výboru.
3.3 Výkonný výbor.
3.3.1 Výkonný výbor je statutárním orgánem sdružení.
3.3.2 Výkonný výbor je tříčlenný, a to předseda, hospodář a jednatel.
3.3.3 Výkonný výbor se schází dle potřeby a rozhoduje o provozních otázkách sdružení, řídí hospodaření a
navenek jedná s cizími subjekty jménem sdružení.
3.3.4 Výkonný výbor zabezpečuje spolupráci s obdobnými i dalšími subjekty ve svém okolí a to hlavně
prostřednictvím předsedy a jednatele.
3.3.5 Hospodaření, finance a ekonomickou stránku má na starosti hospodář/ka.
3.3.6 Každý člen výkonného výboru má právo jednat za sdružení samostatně. Disponovat s penězi, účtem a
majetkem spolku mohou předseda a hospodář/ka.

IV. Hospodaření sdružení
4.1. Financování a nakládání s majetkem sdružení zajišťuje výkonný výbor.
4.2. Zdroje financování jsou především sponzorské dary, granty a dotace, příjmy z vystoupení nebo jiných
pořádaných akcí.
Dalším zdrojem příjmů jsou členské příspěvky. O jejich výši rozhoduje výkonný výbor, valná hromada.
4.3. Výsledky hospodaření sdružení předloží výkonný výbor na jednání valné hromady k posouzení všem
členům, a to podrobně a přehledně.

V. Zásady členství
5.1. Členem sdružení „Šermířský spolek Šumperk“ se může stát každá fyzická osoba, která se ztotožňuje s cíli a
posláním sdružení.
5.2. Sdružení se zavazuje, že poskytne pro své členy všechny dostupné podmínky pro rozvoj společné činnosti.
5.3. Vznik a zánik členství: o přijetí a vyloučení člena rozhoduje výkonný výbor, valná hromada.
5.3.1. Vznik členství – členství vzniká podáním přihlášky, kterou schválí výkonný výbor.
5.3.2. Zánik členství – členství zaniká
• smrtí člena
• písemným vyjádřením člena o tom, že ze sdružení vystupuje
• rozhodnutím výkonného výboru, valné hromady, za:
• opakovanou neomluvenou absenci
• opakované neplacení členských příspěvků
• výrazným porušením stanov občanského sdružení.
5.4. Práva členů.
• člen se zúčastní všech akcí a jednání sdružení, která se ho osobně týkají.
• obrací se na výkonný výbor se svými stížnostmi, radami a dotazy.
• podílí se na výhodách poskytovaných sdružením.
• člen má právo vystoupit ze sdružení.
• člen má právo jednoho hlasu ve valné hromadě.
• člen má právo rozhodovat o činnosti sdružení v rámci valné hromady.
5.5. Povinnosti členů.
• dodržovat stanovy sdružení
• podílet se na přípravách programů pro kulturní, zábavné, výukové apod. akce pořádané sdružením.
• podílet se na výuce a vzdělávání nových členů.
• platit členské příspěvky
• šířit dobré jméno sdružení na veřejnosti.
5.6. Organizační záležitosti jsou podrobněji rozvedeny v interních předpisech.
VI. Závěrečná ustanovení
6.1 Sdružení zaniká, usnese-li se na tom valná hromada dvoutřetinovou většinou.
6.2 Změny ve stanovách nabývají platnosti usnesením valné hromady dvoutřetinovou většinou.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD
1. Základní zásady členství.
1.1 Členem sdružení „Šermířský spolek Šumperk“ se může stát každá fyzická osoba, která se ztotožňuje s cíli a
posláním sdružení.
1.2.1 Sdružení se zavazuje, že poskytne pro své členy všechny dostupné podmínky pro rozvoj společné činnosti.
1.2.2 Vznik a zánik členství: o přijetí a vyloučení člena rozhoduje výkonný výbor, valná hromada.
1.2.3 Vznik členství – členství vzniká podáním přihlášky, kterou schválí výkonný výbor.
1.2.4 Zánik členství – členství zaniká
• smrtí člena
• písemným vyjádřením člena o tom, že ze sdružení vystupuje s měsíční výpovědní lhůtou.
• výrazným porušením stanov občanského sdružení.
• opakovaného porušování docházky bez předchozí omluvy.
• Opakovaným neplacením členských příspěvků
• opakovaného porušování kázně, pravidel bezpečnosti.
• opakované negativní reklamy a snižování prestiže občanského sdružení.
2. Členové
• občané nad 18 let ( mladší 18 let jen s písemným souhlasem rodičů ), kteří se ucházejí o členství
Šermířského spolku Šumperk používají všech výhod a povinností spojených s činností Šermířského spolku
Šumperk.
• cvičí šerm s dřevěnými i kovovými replikami historických zbraní. Jsou seznamováni s historií v období
středověku.
• nejnutnější výstroj a výzbroj si pořizují na vlastní náklady.
• jsou jim uhrazovány náklady spojené s vystoupením.
2.1. Práva a povinnosti členů.
2.1.1 Práva členů.
• člen se zúčastní všech akcí a jednání sdružení, která se ho osobně týkají.
• obrací se na výkonný výbor se svými stížnostmi, radami a dotazy.
• podílí se na výhodách poskytovaných sdružením.
• člen má právo vystoupit ze sdružení s měsíční výpovědní lhůtou.
• člen má právo jednoho hlasu ve valné hromadě.
• člen má právo rozhodovat o činnosti sdružení v rámci valné hromady.
2.1.2 Povinnosti členů.
• dodržovat stanovy sdružení.
• podílet se na přípravách programů pro kulturní, zábavné, výukové apod. akce pořádané sdružením.
• podílet se na výuce a vzdělávání nových členů.
• dodržují stanovy sdružení.
• šířit dobré jméno sdružení na veřejnosti.
• nekonzumovat alkohol a omamné látky před a během tréninku či akcí pořádaných sdružením.

