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Zápis z XI. Valného shromáždění RDMP ze dne 30. listopadu 2015 
 
Účastníci jednání 
Michala Kateřina Rocmanová (Předseda RDMP) 
Otto Vokál (Chmelnický dětský klub) 
Jan Dědina (Modré lvíče o. s.) 
Petr Teringl (Pražská KR A-TOM) 
Miroslav Jungwirth (Pražská organizace Pionýra) 
Petr Křivánek (Rada rodičů-ZŠ Mohylová) 
Jana Soběslavská (Zlatá kotva) 
 
Omluveni 
Dva ušáci.cz 
Internet mládeži z.s. (dříve ICOK) 
Jules a Jim 
Kondor – Modřanská Trojka 
Kondor – Skupina Čtrnáctka 
Rodinné centrum Kolovraty – Macek 
Meno Mosso 
 
Neomluveni 
Atleti v Akci 
Bobříkov, o.s. 
E.V.A., o.s. Benešov 
Klub Domino, Dětská tisková agentura 
Děti bez hranic, o.s. 
Rodinný klub Setkávání 
Sdružení turistických a tábornických oddílů 
 
Hosté 
Aleš Sedláček (Předseda ČRDM) 
 
Program jednání: 
1) Informace o výsledku projektu SAFE 
2) Začátek náhradního jednání VS RDMP 

a) volba zapisovatele 
b) schválení navrženého programu 

2) Přijetí nových členských organizací 
3) Informace z RDMP 
 a) zpráva Kontrolní komise 
 b) hospodářské informace 
4) Informace z VS ČRDM 
5) Různé 
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Zápis z XI. VS RDMP 
 
1) Informace o výsledku projektu SAFE 
Aleš Sedláček prezentoval výsledky projektu SAFE, kterého se zúčastnila i většina členů 
RDMP. 
2) Začátek náhradního jednání VS RDMP 
 
a) volba zapisovatele a ověřovatele zápisu 
- VS volí Miroslava Jungwirtha zapisovatelem – (6,  0, 0) 
 
b) schválení navrženého programu 
- VS schvaluje navržený program bez připomínek – (6, 0, 0) 
 
3) Přijetí nových členských organizací 
- VS schvaluje spolek Hrou za výlohou, z. s. za člena RDMP – (6, 0, 0) 
- VS neschvaluje spolek Čmuďajs za člena RDMP – (0, 6, 0) 
VS konstatovalo, že rádo přijme spolek později, musí za ním být ale vidět nějaká činnost a 
musí být řádně zapsán ve spolkovém rejstříku. 
VS ukládá informovat spolek o rozhodnutí a odůvodnění VS RDMP, Z: Rocmanová, T: 15. 
prosince 2015 (6, 0, 0) 
Předseda VS informoval o dalších uchazečích, kteří ještě neposlali přihlášku (Kiddum - 
GardicaPro s.r.o. a Báječné ženy v běhu) a o ukončení členství Harmonic World. 
 
4) Informace z RDMP 
a) zpráva Kontrolní komise RDMP 
- VS bere na vědomí předloženou zprávu Kontrolní komise RDMP 
b) hospodářské informace RDMP 
- VS bere na vědomí ústně předložené hospodářské informace RDMP 
VS navrhuje odepsat částku 0,90 Kč, která dlouhodobě figuruje v účetnictví. 
 
5) Informace z VS ČRDM 
- místopředseda RDMP Miroslav Jungwirth informoval o zrušení Bambiriády a o záměru 
nového projektu, který má za cíl podpořit aktivity otevřených akcí a kluboven v září skrze 
web www.kamchodit.cz s cílem zaměřit se na rodiče, kteří hledají kroužky pro své děti, 
informoval také o novinkách v projektu karet EYCA a o nové podobě ceny Přístav, vyzval také 
k tomu, aby členské spolky RDMP o ceně přemýšleli a zkusili někoho nominovat s tím, že si 
můžeme nominaci v rámci RDMP vzájemně podpořit. 
 
6) Různé 
- člen představenstva RDMP Otto Vokál informoval o programu vyhlášeném MŠMT pro kraje 
na rok 2016. Pražský odbor volného času projekt podal, ovšem na magistrátě ho zatím 
neschválili. 
- předsedkyně RDMP informovala o stavu programu pro kraje, který si v případě Prahy podal 
příslušný odbor (RDMP o tom ani nedostala informaci). 

http://www.kamchodit.cz/
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- člen představenstva RDMP Otto Vokál informoval o tom, že bude datum vystavení faktur 
zadávat s rokem 2016. 
- místopředseda RDMP Miroslav Jungwirth informoval o tom, že připravil rozdílové znění 
Stanov RDMP, abychom je mohli nechat zapsat do rejstříku. 
 
Výpis usnesení: 
 
VS ukládá informovat spolek o rozhodnutí a odůvodnění VS RDMP, Z: Rocmanová, T: 15. 
prosince 2015 (6, 0, 0) 
 
Zápis vyhotovil: Za správnost zápisu odpovídá: 
 
 
 
 
Miroslav Jungwirth Michaela Kateřina Rocmanová 
Místopředseda RDMP Předsedkyně RDMP 
 
 


