Stanovy občanského sdružení Sdružení příznivců živé historie a fantasy o. s.
Čl. 1.
Název a sídlo
Sdružení příznivců živé historie a fantasy o. s. (dále jen „sdružení“) má své sídlo na adrese
Sokolovská 2721, 530 02 Pardubice
Čl. 2
Charakter sdružení
Sdružení je občanským sdružením, vzniklým podle zákona č. 83 / 1990 Sb., o sdružování
občanů, ve znění pozdějších předpisů. Sdružení působí po celém území ČR.
Čl. 3
Základní cíle sdružení
Základními cíli sdružení jsou zejména:
• Pořádání akcí v přírodě pro mladé dospělé, což je hlavním cílem sdružení, které by
měly účastníky motivovat k trávení volného času zdravým a nerizikovým způsobem.
• Pořádání workshopů zaměřených na přípravu rekvizit pro akce se zaměřením na raně
slovanské historické období, fantasy a scifi.
• Koupě pozemku, který by sdružení mohlo zvelebovat, na kterém by mohlo pořádat
výše zmíněné akce a kde by mohlo být postaveno raně slovanské hradiště.
• Poradenství pro ty, kteří by se chtěli začít účastnit fantasy nebo scifi akcí, nebo pro ty,
kteří by je chtěli začít pořádat.
• Zvyšování informovanosti veřejnosti o historii a fantasy akcích.
• Zvyšování povědomí o životním prostředí a jeho ochrana

Čl. 4
Formy činnosti sdružení
Formami činnosti sdružení jsou zejména:
• Organizování her v přírodě se zaměřením na život v raně slovanském historickém
období, fantasy, scifi a pořádání workshopů
• poradenská činnost pro fyzické osoby
• vedení webových stránek

Čl. 5
Členství ve sdružení
Členem sdružení může být fyzická osoba starší 15 let. Členství ve sdružení vzniká na základě
účasti v přípravném výboru nebo schválení písemné přihlášky členskou schůzí sdružení. O
přijetí rozhoduje členská schůze na svém nejbližším jednání. Pro přijetí člena je třeba 2/3
hlasů účastníků členské schůze.
Členství ve sdružení je rozlišeno na aktivní a pasivní
Pasivní člen sdružení má právo:
Účastnit se jednání členské schůze,
volit orgány sdružení,
předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům sdružení,
podílet se na praktické činnosti sdružení.
Pasivní člen má povinnost:
dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů sdružení,
platit členský poplatek, jehož výše činí minimálně 150 Kč za rok
Aktivní člen má právo:
účastnit se jednání členské schůze,
volit orgány sdružení a být volen do těchto orgánů,
předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům sdružení,
podílet se na praktické činnosti sdružení.
Aktivní člen má povinnost:
dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů sdružení,
aktivně hájit zájmy sdružení, dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky,
které by byly v rozporu se zájmy sdružení,
účastnit se jednání orgánů sdružení, jichž je členem, a přispívat ke zlepšení jejich práce
účastnit se alespoň jednoho wokrshopu ročně,
platit členský poplatek, jehož minimální výše činí 100 Kč za rok
Členství ve sdružení zaniká:
doručením písemného oznámení člena o tom, že vystupuje výboru sdružení,
úmrtím člena sdružení,
zánikem sdružení,
vyloučením člena sdružení členskou schůzí, v případě, že člen opakovaně i přes písemné nebo
ústní napomenutí výborem nebo jednatelem sdružení porušuje tyto stanovy, narušuje činnost
sdružení nebo jinak závažným způsobem poškozuje zájmy sdružení.
Členská schůze může zvolit čestným členem sdružení každého, kdo projeví zájem o
spolupráci a koná v souladu se stanovami. Čestný člen nemá žádná práva ani povinnosti,
vyjma těch, které mu stanovy nebo usnesení členské schůze, výslovně přiznávají.
Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství proběhne do tří měsíců od
potvrzeného ukončení členství.

Čl. 6
Organizační uspořádání
Strukturu sdružení tvoří:
členská schůze,
výbor a jednatelé,
revizor sdružení,
Členská schůze
Nejvyšším orgánem sdružení je členská schůze jeho členů, která se schází nejméně jednou
ročně, aby:
• schválila stanovy sdružení a změny těchto stanov,
• zvolila výbor sdružení a revizora sdružení, případně je odvolala,
• projednala revizní zprávu,
• schválila rozpočet sdružení předkládaný výborem,
• schválila zprávu o činnosti sdružení předkládanou výborem a účetní závěrku za
předešlý rok
• určila koncepci sdružení a jeho cíle na příští období,
• schválila přihlášky nových členů a rozhodla o vyloučení člena,
• zvolila čestné členy sdružení,
• rozhodla o zániku sdružení.
Zasedání členské schůze sdružení svolává výbor sdružení. Výbor je povinen do 1 měsíce
svolat členskou schůzi, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna čtvrtina členů sdružení.
Rozhodnutí o vyloučení člena sdružení a o zániku sdružení jsou přijímána dvoutřetinovou
většinou přítomných členů sdružení. Stanovy sdružení lze měnit dvoutřetinovou většinou
přítomných členů. schůze je usnášení schopná, účastní-li se zasedání nadpoloviční většina
aktivních členů sdružení.
Pokud se členská schůze nesejde usnášeníschopná, přejímá její práva a povinnosti výbor
sdružení.
Výbor
Výbor je výkonným orgánem sdružení. Řídí činnost sdružení mezi zasedáními členské schůze
a plní úkoly uložené mu členskou schůzí. Jedná se tedy o statutární orgán sdružení.
Výbor sdružení má 3 členy, které volí členská schůze tajnou volbou.
Výbor mezi sebou volí na valné hromadě jednoho až tři jednatele sdružení. Jednat jménem
sdružení ve všech věcech, zastupovat sdružení navenek a podepisovat mohou jen jednatelé
sdružení a to samostatně.
Člena výboru může odvolat členská schůze dvoutřetinovým poměrem hlasů. Tím zaniká i
jeho funkce včetně oprávnění zastupovat sdružení.

Výbor svolává alespoň jednou ročně členskou schůzi. Datum konání oznámí na webových
stránkách sdružení minimálně měsíc před konáním členské schůze
Funkčním obdobím výboru i jednatelů je jeden rok.
Funkce člena výboru i jednatele zaniká
• uplynutím funkčního období,
• oznámením o odstoupením výboru,
• odvoláním z funkce
Revizor sdružení
Revizor je kontrolním orgánem sdružení. Kontroluje činnost sdružení, především jeho
hospodaření a plnění rozhodnutí členské schůze. Jeho funkčním obdobím je jeden rok.
Revizor připravuje revizní zprávy a posudek návrhu výroční zprávu; tyto předkládá členské
schůzi. Revizor má právo účastnit se jednání výboru a za stejných podmínek jako výbor má
právo svolat členskou schůzi.
Čl. 7
Hospodaření sdružení
Sdružení je neziskovou organizací. Případné příjmy budou tvořit členské příspěvky, dary,
dotace a granty a budou používány na činnost sdružení. Dalšími příjmy mohou být příjmy z
činnosti, která je v souladu s cíli sdružení (publikování, nějaké služby…) Sdružení může
uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou osobou pro finanční zajištění svých aktivit.
Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení v souladu s formami činností
podle těchto stanov a rozpočtem sdružení.
O rozdělení majetku v případě zrušení sdružení rozhodne členská schůze s přihlédnutím
k materiálním i nemateriálním příspěvkům jednotlivých členů.
Obdobně rozhodne členská schůze i o vyrovnání se s členem, jehož členství zaniklo; v případě
vyloučení člena mohou být zohledněny okolnosti vyloučení a vyrovnání může být i zcela
odmítnuto.

