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Stanovy
Lazariánská pomocná služba, z.s.
IČO 60445971
Čl. I. Úvodní ustanovení
1.Název z.s.: Lazariánská pomocná služba, z.s. (dále jen LPS, popř. z.s.)
2.Sídlo vedení: Aleš Randl, Na Pahorku 1880, 397 01 Písek
Čl. II. Charakter z. s.
1.LPS dobrovolným, nevládním a neziskovým zapsaným spolkem (z.s.), vzniklým
podle Zákona 89/2012 Sb. O sdružování a spolcích občanů, ve znění pozdějších
předpisů. Tento z.s. je nezávislou právnickou osobou vedenou ve spolkovém
rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze , oddíl L, vložka 5900 a
je
zaregistrován Ministerstvem vnitra ČR pod č.j. OS/1-23930/94-R s přiděleným IČO
60445971.
2.Pracuje pod morální záštitou a v plném souladu s cíli Českého velkobailiviku
Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského z.s. (dále jen Řád), se
sídlem Vodičkova ul 682/20, Praha 1. Řád drží na LPS patronaci, není jí však
nadřízen a není oprávněn zasahovat do její činnosti.
Čl. III Cíle a poslání z. s.
1.LPS je humanitární organizací, jejíž poslání vychází z křesťanských základů
evropské kultury na široce ekumenickém principu.
2.Základním cílem je organizovat a realizovat dobrovolnou a neziskovou charitativní
činnost svých členů. Pomáhat nemocným, trpícím a opuštěným a šířit povědomí o
nutnosti této činnosti.
3.Může organizovat a pořádat výchovnou a vzdělávací činnost, poradenství a
konzultace v sociální oblasti. Dále pak kulturní a jinou všeobecně prospěšnou činnost
na neziskovém principu.
a) Za těmito účely může LPS vytvářet pracovní skupiny a zajišťovat
případnou finanční či materiální pomoc, formou darů či sbírek.
b) LPS spolupracuje s obdobně zaměřenými organizacemi v ČR i
v zahraničí.
Čl. IV. Členství v z. s.
1. Členem LPS se na základě písemné přihlášky může stát fyzická osoba starší 16 let,
která souhlasí se jejími Stanovami a cíli.
2. O přijetí za člena LPS rozhoduje vedení LPS
3. Členství vzniká přijetím za člena

4. Členství zaniká:
a) písemným vystoupením člena
b) úmrtím člena
b) vyloučením na základě rozhodnutí ve vedení LPS např. pro nečinnost, porušení
Stanov, nevhodné chování, pravomocné odsouzení za úmyslný trestný čin atp.
Čl. V. Práva a povinnosti členů
1.Člen má právo zejména:
a) podílet se na činnosti LPS a využívat jejích služeb
b) volit vedení LPS
c) Po dovršení 18 let, být volen do vedení LPS
d) obracet se na vedení LPS se stížnostmi a podněty
e) nosit označení LPS
2.Člen má povinnosti zejména:
a) dodržovat Stanovy LPS
b) aktivně se podílet na plnění cílů a úkolů LPS, tj. věnovat se jim úměrně ke
svým možnostem a ke svému postavení
c) v případě svého zvolení do vedení LPS, vykonávat funkce mu svěřené
Čl. VI. Orgány z.s.
1.Výroční schůze
Je nejvyšším orgánem LPS. Koná nejméně jedenkrát za 2 roky, pokud vedení LPS
nerozhodně jinak.
a) Výroční schůzi tvoří všichni členové LPS. Je usnášení schopná pokud se sejde
alespoň nadpoloviční většina členů. Pokud se do 30 minut, po stanoveném
začátku, nesejde nadpoloviční většina členů, mohou rozhodovat přítomní
členové. Členové se mohou omluvit a písemně delegovat svůj hlas na jiného
určitého člena z.s.
b) Výroční schůze rozhoduje o změnách Stanov
c) Výroční schůze bere na vědomí zprávy představitelů LPS
d) Výroční schůze vyhodnocuje a kontroluje činnost za uplynulé období a
schvaluje záměry na další činnost.
e) Rozhoduje o zániku členství
f) Rozhoduje o zániku z. s.
g) Může udělit čestné členství či čestné předsednictví osobě, která se zasloužila o
z.s.
2.Vedení LPS
Pracuje ve složení: předseda, dva místopředsedové a další členové dle potřeby.
a) Řídí činnost LPS v době mezi konáním výročních schůzí, kterým se za svou
činnost zodpovídá
b) Navrhuje ze svého středu předsedu, místopředsedy,popř. další funkcionáře
c) Svolává výroční schůzi
d) Rozhoduje o přijetí člena a zániku členství

e) Předseda je statutárním orgánem, který jedná jménem z.s., po vzájemné
shodě s ostatními členy vedení.
f) může rozhodnout o hlasování per rollam v orgánech z.s.
Čl. VII. Zásady hospodaření
1.Zdrojem finančních prostředků LPS jsou
a) dobrovolné příspěvky občanů a organizací, jakož i odkazy a dary
b) výtěžky dobročinných sbírek a jiné výtěžky z činnosti z.s.
c) členské příspěvky, pokud o jejich výběru a výši rozhodně vedení
2. Za hospodaření LPS zodpovídá tříčlenné vedení z.s., které předkládá členské
schůzi zprávu o hospodaření.
3. Z finančních prostředků je hrazena výlučně charitativní a jiná činnost LPS, nikoli
odměny či jakékoli benefity členů z.s.
Čl. VIII. Znak a symboly LPS
1.Znakem LPS je zelený osmihrotý kříž ve stříbrném( bílém), zeleně lemovaném
gotickém štítu. V hlavě štítu, zeleně odděleném jsou zelená písmena LPS.
2. Užívání znaku stanoví vnitřní předpisy
Čl. IX. Zánik z.s.
1.LPS zaniká rozpuštěním, popř. sloučením s jiným zapsaným spolkem, na základě
rozhodnutí členské schůze. Pokud zanikne dobrovolným rozpuštěním, rozhodně
členská schůze o způsobu majetkového vyrovnání.
2. Pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu státní správy
Čl. X. Závěrečná ustanovení
Stanovy nabývají účinnosti dnem registrace
V Praze
Dne 2. 10. 2018

