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Zápis z XII. Valného shromáždění RDMP ze dne 
22. května 2017 

 

Účastníci jednání 
Michala Kateřina Rocmanová (předseda RDMP) 
Miroslav Jungwirth (místopředseda RDMP a Pražská organizace Pionýra) 
Petr Teringl (Pražská KR A-TOM) 
Otto Vokál (Chmelnický dětský klub) 
Gabriela Nechutná (Vesmír Říčany, z.s.) 
Modré lvíče z.s. (Jan Dědina) 
 

Omluveni 
Atleti v akci, o.s. 
Bobříkov zapsaný spolek 
Internet mládeži z.s. 
Meno Mosso, z.s. 
Rada rodičů při ZŠ Mohylová – o. p. s. 
Zlatá kotva 
 

Neomluveni 
Děti bez hranic 
Dva ušáci.cz 
E.V.A. z.s. BENEŠ 
Jules a Jim z.s. 
Klub DOMINO, Dětská tisková agentura, z. s. 
Kondor – Modřanská trojka 
KONDOR – skupina ČTRNÁCTKA 
Rodinné centrum Kolovraty – MACEK 
Rodinný klub Setkávání 
STTO – Sdružení Turistických a Tábornických Oddílů 
Za výlohou, z. s. 
 

Hosté 
Žádní 
 

Program VS RDMP 
 
1) Zpráva o činnosti RDMP 
2) Návrh zapisovatele a ověřovatele VS RDMP 
3) Hlasování o nových členech RDMP 
4) Volba orgánů RDMP 
5) Různé 
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Zápis z jednání z VS RDMP 
 
Jednání nebylo v 18.00 usnášeníschopné (bylo přítomno jen 5 zástupců členských spolků), takže se 
svolalo náhradní VS na 18.30. 

 

1) Zpráva o činnosti RDMP 
Michala Kateřina Rocmanová informovala o činnosti RDMP za uplynulé období. Z hlavních činností 
vypíchla zajišťování pojištění pro členské spolky, registraci nových členů a fakturaci členských 
příspěvků. Mluvila také o zapojení RDMP do projektu SAFE. 
 
Informovala o účasti členů Představenstva na Valném shromáždění ČRDM (kde zastupoval RDMP 
místopředseda Miroslav Jungwirth) a na Setkání krajských rad dětí a mládeže (kde zastupovala RDMP 
předsedkyně Michala Kateřina Rocmanová). Zástupci informovali o novinkách v těchto orgánech. 
 
Předsedkyně také informovala o aktualizaci webových stránek a ukončení webu prazkarada.cz 
 
Předsedkyně také informovala o ekonomické situaci RDMP. 
 
Místopředseda doplnil informaci o novém členském spolku Vesmír Říčany, z. s., který byl přijat VS 
RDMP hlasováním Per rollam (tedy elektronicky) v únoru 2017. 
 

2) Návrh zapisovatele a ověřovatele 
 
Zapisovatelem byl navržen Miroslav Jungwirth 
(5,0,0) – návrh byl přijat 
Ověřovatelem byl navržen Petr Teringl 
(5,0,0) – návrh byl přijat 
 

3) Hlasování o nových členských spolcích RDMP 
 
Do jednání VS byly zaslány dvě přihlášky k členství. Představenstvo RDMP oba spolky doporučilo 
k přijetí do RDMP. 
 
Malešice v pohybu, z. s. 
(5,0,0) – spolek byl přijat za člena RDMP 
 
Klub dětí a mládeže Čtyřlístek, z. s. 
(5,0,0) – spolek byl přijat za člena RDMP 
 
VS RDMP ukládá kontaktovat zástupce členských spolků RDMP, které nezaplatily členský příspěvek 
nebo neprodloužily registraci na rok 2017. Z: Rocmanová, T: 31. května 2017 
 
V lednu 2017 informoval Bobříkov zapsaný spolek představenstvo RDMP o ukončení své činnosti.  
VS RDMP bere na vědomí ukončení činnosti tohoto spolku a tedy i jeho členství v RDMP. 
 

4) Volba členů orgánů RDMP 
 
Byly přečteny nominace do orgánů RDMP. 
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Hlasování o kandidátce na předsedu RDMP Michale Kateřině Rocmanová 
(5,0,0) – Michala Kateřina Rocmanová byla zvolena předsedkyní RDMP 
 
Hlasování o kandidátovi na místopředsedu RDMP Miroslavu Jungwirthovi 
(4,0,1) – Miroslav Jungwirth byl zvolen místopředsedou RDMP 
 
 
Hlasování o kandidátovi na člena Kontrolní komise RDMP Petrovi Teringlovi 
(4,0,1) – Petr Teringl byl zvolen členem Kontrolní komise RDMP 
 
Hlasování o kandidátovi na člena Kontrolní komise RDMP Janu Dědinovi 
(4,0,1) – Jan Dědina byl zvolen členem Kontrolní komise RDMP 
 
Hlasování o kandidátovi na člena Představenstva RDMP Ivo Jaurisovi. 
(5,0,0) – Ivo Jauris byl zvolen členem Představenstva RDMP 
 
Hlasování o kandidátovi na člena Představenstva RDMP Otto Vokálovi. 
(4,0,1) – Otto Vokál byl zvolen členem Představenstva RDMP 
 
Orgány RDMP budou tedy pro následující období pracovat v následujícím složení: 
 
Představenstvo RDMP 
Michala Kateřina Rocmanová – předsedkyně RDMP 
Miroslav Jungwirth – místopředseda RDMP 
Ivo Jauris – člen Představenstva RDMP 
Otto Vokál – člen Představenstva RDMP 
 
Kontrolní komise RDMP 
Petr Teringl – člen Kontrolní komise RDMP 
Jan Dědina – člen Kontrolní komise RDMP 
 
Předsedu Kontrolní komise RDMP si zvolí členové Kontrolní komise na své první schůzi. 
 

5) Různé 
 
Informace o výměnách zkušeností a možnostech vzdělávání vedoucích. 
VS RDMP ukládá zjistit možnosti absolvování kurzu POP pro členy RDMP a také pro členy RDMP ze 
středočeského kraje, kteří by platili plnou nedotovanou cenu, a informovat o tom RDMP. Z: 
Jungwirth, T: 31. května 2017 – (5,0,0) 
 
Předsedkyně RDMP informovala o dotačním programu Mládež v kraji. Následně proběhla debata o 
tom, zda se RDMP zapojí do tohoto dotačního programu. 
VS RDMP ukládá předsedkyni připravit souhrnné informace o dotačním programu Mládež v kraji a 
zaslat je všem členům RDMP ohledně zmapování zájmu (do 30. června 2017). Pokud se najdou 
zájemci o tento dotační program s konkrétními projekty do konce září, tak o něj RDMP požádá (sepíše 
projekt). Podle zájmu o tom konkrétně rozhodne Představenstvo RDMP. 
Z: Rocmanová, T: 31. května 2017 – (5,0,0) 
 
Předsedkyně RDMP informovala o akci 72 hodin. Informace jsou na www.72hodin.cz. 
 
Místopředseda RDMP informoval o členských kartách EYCA, které lze uplatnit pro 1 000 slev nebo 
pro 50% jízdné po celé ČR pro děti do 15 let. Konkrétní informace jsou na www.cdrm.cz/eyca a 
http://www.eyca.cz/crdm. 

http://www.72hodin.cz/
http://www.cdrm.cz/eyca
http://www.eyca.cz/crdm
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Místopředseda RDMP informoval o možné 5% slevě na jízdném u ČD (kumulativní). Stačí založit účet 
na portálu Českých drah https://www.cd.cz/eshop/ a poté o tom informovat kancelář ČRDM 
(sekretariat@crdm.cz). Jedinou podmínkou je být členem ČRDM nebo Krajské rady dětí a mládeže, 
která je členem ČRDM. 
 
Předsedkyně RDMP informovala o soutěži Má vlast v srdci Evropy. Informace jsou na 
http://www.adam.cz/mavlast. 
 
Jednání VS RDMP bylo ukončeno v 19.51. 
 
 
 
Zápis vyhotovil: Za správnost zápisu odpovídá: 
 
 
 
 
Miroslav Jungwirth Petr Teringl 
člen Představenstva RDMP ověřovatel zápisu 
 
 
 

 
Předsedkyně RDMP: 

 
 
 
 
 
 

Michala Kateřina Rocmanová 
předsedkyně RDMP 

 

https://www.cd.cz/eshop/
mailto:sekretariat@crdm.cz
http://www.adam.cz/mavlast

