Stanovy občanského sdružení
I. Název a sídlo sdružení
1. Název: DŠS Sentiment du fer, o. s. (dále jen skupina)
2. Sídlo: Velflíkova 4/1428, 160 75 Praha 6

II. Cíl a hlavní činnost sdružení
1. Cílem skupiny je sdružování členů dle zákona č. 83/1990 Sb. za účelem:
● Amatérské provozování historického šermu a divadla.
● Ochrana a prosazování zájmů s tím souvisejících.
2. Hlavní činností skupiny je:
● Provozování amatérských veřejných či soukromých vystoupení.
● Účast na veřejných či soukromých vystoupeních a akcích organizovaných jinými
subjekty.

III. Orgány sdružení, členové
1. Statutárním orgánem skupiny je představenstvo. To se skládá z předsedy,
místopředsedy a 2.místopředsedy.
2. Představenstvo je voleno přímo vlanou hromadou.
3. Jménem sdružení ve všech věcech jedná předseda samostatně; jménem sdružení dále
jednají předsedou písemně pověření členové sdružení v rozsahu písemného pověření.
Tyto osoby jednají jménem sdružení samostatně.
4. Členové představenstva jsou voleni jednotlivě valnou hromadou a to veřejně.
5. Odvolat (zvolit) člena představenstva může valná hromada hlasováním na návrh
kteréhokoliv člena skupiny.
6. Volený člen musí se svou funkcí souhlasit.
7. Za vykonávání funkcí ve skupině nepřísluší členům žádná odměna

IV. Členství, práva a povinnosti
1.
2.
3.
4.

Členy skupiny se mohou stát osoby starší 15 let.
Přijetí nového člena může navrhnout představenstvu kterýkoliv člen sdružení.
Každý uchazeč je do zkušební doby přijat na základě schválení představenstvem.
O přijetí člena rozhoduje valná hromada sdružení po uplynutí nejméně osmitýdenní
zkušební doby.
5. Každý člen má po svém přijetí právo zúčastnit se valné hromady a hlasovat na jejích
jednáních.
6. Do funkcí skupiny může být člen volen po šesti měsících od jeho přijetí do skupiny.

7. Každý člen má povinnost dbát, rozvíjet a obhajovat dobrého jména a pověsti skupiny.
8. Každý člen má povinnost přispívat aktivně k rozvoji činnosti skupiny a platit členské
příspěvky v termínu a výši stanovené představenstvem.
9. Každý člen má povinnost dbát o majetek skupiny.
10. Členství zaniká: vystoupením člena, úmrtím člena nebo vyloučením.
11. O vyloučení člena rozhoduje valná hromada sdružení, na základě návrhu kteréhokoliv
člena.
12. Člena představenstva je možné vyloučit nejméně měsíc po jeho odvolání z funkce.
13. Každý člen skupiny má právo zříci se svého členství.

V. Valná hromada
1. Valná hromada je shromáždění členů skupiny, které se koná min. 1 ročně a je způsobilé
rozhodovat o dění ve skupině.
2. Valnou hromadu svolává většinově představenstvo skupiny.
3. O konání valné hromady musí být každý člen vyrozuměn min. 3 dny dopředu členy
představenstva.
4. Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny členů sdružení,
mezi nimiž jsou alespoň dva členové představenstva.
5. Valnou hromadou je možné uznat každé setkání nadpoloviční většiny členů skupiny,
pokud je přítomna většina členů představenstva a souhlasí s tím nadpoloviční většina
přítomných členů. V tomto případě odpadá bod 3., odst. V. Při této nestandardní situaci
nelze hlasovat o sesazení či zvolení člena představenstva.
6. Návrh je valnou hromadou schválen, vysloví-li se pro něj nadpoloviční většina
přítomných členů, není-li ve stanovách uvedeno jinak.
7. Valná hromada volí představenstvo sdružení dle bodů 2, 4, 5 a 6, odst. III.
8. Valná hromada odvolává členy představenstva dle bodu 5 odst. III.
9. Valná hromada rozhoduje o vyloučení člena dle bodů 11 a 12 odst. IV.
10. Valná hromada min. 1 ročně schvaluje zprávu o hospodaření skupiny, předkládanou
předsedou na návrh ostatních členů představenstva.
11. Valná hromada schvaluje výši členských příspěvků, případně jejich prominutí.
12. Valná hromada rozhoduje o nakládání s movitým, nemovitým a finančním majetkem
sdružení, není-li uvedeno jinak.
13. Valná hromada rozhoduje o pořízení, prodeji či jiné formě vyřazení majetku sdružení,
není-li uvedeno jinak.
14. Valná hromada má právo přezkoumat rozhodnutí všech orgánů skupiny.
15. Valná hromada rozhoduje o změnách stanov.
16. Valná hromada je usnášeníschopná, jen pokud je počet zvolených členů představenstva
kompletní. V opačném případě může valná hromada hlasovat jen o volbě
představenstva.
17. Na veškerá rozhodnutí valné hromady může předseda představenstva uplatnit právo
veta, které má odkladný účinek. Valná hromada může o tomtéž hlasovat znovu po
uplynutí třítýdenní lhůty. Při druhém hlasování už předseda právo veta uplatnit nemůže.

VI. Příjmy, výdaje a majetek sdružení
1. Skupina je neziskovou organizací
2. Příjmy skupiny jsou tvořeny: členskými příspěvky, mimořádnými členskými příspěvky,
dary či dotacemi, úroky z vkladu na běžném účtu, příjmy z reklam a příjmy z nájmu či
prodeje majetku.
3. Výdaje skupiny tvoří: výdaje na vybavení, pronájmy, úhrady služeb a odměn při
pořádání akcí, odvod daní a jiných poplatků, náhrada cestovních výdajů a výdajů na
stravu pro činné členy, nezbytné výdaje spojené s jednotlivými funkcemi skupiny, výdaje
za investiční prostředky pořízené v souladu s posláním skupiny, výdaje na zvyšování
kvalifikace členů a výdaje na odměny členům za účast na výkonu hlavní činnosti
skupiny.
4. Každý člen skupiny je oprávněn žádat o proplacení výdajů souvisejících s chodem
skupiny, pokud je schopen je doložit a schválí je většina představenstva.
5. Každý člen má v průběhu členství přednostní právo na koupi majetku skupiny, na jehož
pořízení přispěl mimořádným členským příspěvkem, byl-li jediným přispěvatelem, a to za
symbolickou cenu 1,- Kč.
6. O koupi majetku, na jehož pořízení přispěl mimořádným členským příspěvkem, může
člen zažádat představenstvo sdružení a toto rozhodnutí nepodléhá schválení valnou
hromadou.
7. V případě zrušení členství je skupina prostřednictvím představenstva povinna
členovi nabídnout odprodej majetku na jehož pořízení přispěl mimořádným členským
příspěvkem, pokud byl jediným přispěvatelem, a to za cenu 1,- Kč.

VII. Odměny a postihy
1. Postihem se rozumí: podmínečné vyloučení ze skupiny, okamžité vyloučení ze skupiny
nebo ustanovení obsažená ve vnitřním řádu skupiny.
2. O postihu rozhoduje valná hromada na základě návrhu kteréhokoliv člena, nestanovujeli vnitřní řád skupiny jinak.
3. Podmínečně vyloučený člen ztrácí hlasovací právo po dobu podmínečného vyloučení.
4. O délce podmínečného vyloučení rozhoduje valná hromada.
5. Okamžité vyloučení podléhá bodům 11 a 12, odst. IV.
6. Pokud někdo znehodnotí majetek skupiny, je povinen jej v plné výši nahradit.
7. Za účast na výkonu hlavní činnosti sdružení, náleží členům odměna, a to ve výši
stanovené představenstvem. Tato odměna není odměnou za výkon funkce.

VIII. Závěrečná ustanovení
1. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem vzniku občanského sdružení. Případné úpravy
jsou platné dnem jejich schválení Ministerstvem vnitra ČR.

2. Záležitosti neobsažené v těchto stanovách podléhají vnitřnímu řádu skupiny
schválenému valnou hromadou. Do vytvoření vnitřního řádu se řídí rozhodnutím
představenstva skupiny.

