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Zápis	z	IX.	Valného	shromáždění	RDMP	ze	dne	20.	ledna	2014	
 
Účastníci jednání 
Michala Kateřina Rocmanová (Předseda RDMP) 
Miroslav Jungwirth (Pražská organizace Pionýra) 
Martin Půlpán (Děti bez hranic, o.s.) 
Petr Křivánek (Rada rodičů-ZŠ Mohylová) 
Petr Teringl (Pražská KR A-TOM) 
Jana Soběslavská (Zlatá kotva) 
Otto Vokál (Chmelnický dětský klub) 
 
Omluveni 
Dvaušáci.cz 
Atleti v akci 
DTA 
Modré lvíče 
 
Neomluveni 
Všichni ostatní 
 
Hosté 
Žádní 
 
Program VS RDMP 
 
1) Informace kolečko jednotlivých spolků 
2) Zprávy o setkání Krajských rad a doporučení MŠMT 
3) Společné akce 
4) Souhrnné informace 
5) a) Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu 
 b) Schválení nebo změna navrženého programu 
 c) Zpráva o hospodaření a revizní zpráva RDMP 
 d) Zpráva o hospodaření a revizní zpráva RDMP 
6) Změna Stanov RDMP 
a) Rozšíření působnosti VS RDMP i na Středočeský kraj 
b) Změna doby konání náhradní VS RDMP 
7) Schválení nových členů 
8) Změna jednacího řádu VS RDMP 
9) Příští jednání VS RDMP
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Zápis z jednání IX. VS RDMP 
 
1) Informace kolečko jednotlivých spolků 
 
Zástupci jednotlivých spolků informovali o novinkách: 

- Dětem bez hranic se zvyšuje počet dětí na akcích (klubovou činnost nemají, kvůli problémům 
s klubovnou) 

- Chmelnický klub má také více dětí, hlavně na výpravách a táborech 
- Pionýr si schválil nové stanovy, takže všechny organizační jednotky Pionýra nově musí mít 

před jménem Pionýr, z. s.; Pionýr, z. s. – Pražská organizace Pionýra pořádá stmelující akce 
pro vedoucí, dětí ve funkčních oddílech a na táborech přibývá, postupně se ale likvidují 
nefunkční pionýrské skupiny 

- Pražská KR A-TOM také zaznamenává větší stav dětí v oddílech A-TOM 
- Rada rodičů-ZŠ Mohylová má také nárůst dětí, začali pořádat příměstské tábory  
- Zlatá kotva má jeden oddíl dětí starších 9 let a počet dětí se jim zatím nijak výrazně nezměnil 

(ale silné ročníky brzy dorostou do tohoto věku, takže se dá zvýšení také očekávat) 
 
2) Zprávy o setkání Krajských rad a doporučení MŠMT 
 
Kateřina Rocmanová informovala o proběhlém setkání zástupců Krajských rad spolu se zástupci 
MŠMT. Nejvýraznější výstupy: 

- MŠMT doporučuje sledovat pilotní projekt RADAMOKu, který spočívá v konkrétních akcích 
pro organizovanou i neorganizovanou mládež v regionu. Tyto propagační akce KRDM, na 
které hodlají města přispívat (smlouvy s městy, konkrétní místní pořadatelé z NNO), 
dofinancuje MŠMT otevřené částkou kolem 200 000 ročně, 

- hledají se krajské rady, které by se do takového projektu pustily natvrdo v r. 2015 
- Magistrát Prahy se v minulosti nechal opakovaně slyšet, že na "střechy" nepřisívá, ale bylo by 

třeba jednat nejen s Magistrátem, ale hlavně s radnicemi jednotlivých Prah... 
 
3) Společné akce 
 
KRD Vysočina udělala velkou náborovou akci typu Bambiriáda na podzim, akce se zúčastnilo 40 
spolků a přišlo přes 4000 návštěvníků -  námět, zda něco takového zkusit i v Praze??? 
 
Následovala debata o Bambiriádě z které vyznělo, že Bambiriáda neslouží jako náborová akce, má jen 
mediální a PR funkci. Otázka je, zda udělat společný stánek RDMP, kde by se vystřídala ta sdružení, 
která nemají vlastní prezentaci na Bambiriádě. Nikdo z přítomných o to zájem neprojevil. Poslat 
dotaz, zda je zájem o společnou propagaci RDMP na Bambiriádě členským sdružením, které nebyly 
přítomné na VS RDMP - Z: Rocmanová, T: 24. ledna 2014. 
 
4) Souhrnné informace (pojištění, slevové a členské karty EYCA, NOZ) 
 

- Všechna členská sdružení, která poslala žádost o pojištění, jsou pojištěna 
- Ostatní informace viz materiál k VS: „Souhrnné informace pro členy RDMP“ 

 
5) a) Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu 
 
Zapisovatel – Ing. Miroslav Jungwirth (6,0,0) 
Ověřovatel – Petr Teringl (6,0,0) 
 
5) b) Schválení nebo změna navrženého programu 
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Program schválen v navržené podobě, jen s předsazením informačních bodů 2, 7, 8 a 9, které byly 
probrány v době od 17.00 do 18.00, když ještě nebylo jednání VS RDMP usnášeníschopné (6,0,0). 
 
5) c) Zpráva o hospodaření a revizní zpráva RDMP 
 

- Přednesena písemná zpráva revizní komise, z které vyplynulo, že mnoho sdružení nezaplatilo 
členské příspěvky 

- Miroslav Jungwirth navrhl zjednodušený způsob hlasování. (6,0,0) – návrh byl přijat 
- VS RDMP ukládá Kateřině Rocmanové rozeslat faktury (se 14. denní splatností) za všechny 

nezaplacené částky členských příspěvků. (nikdo proti) Z: Rocmanová, T: 31. ledna 2014. 
- VS RDMP ukládá provést kontrolu zaplacení faktur členských příspěvků. (nikdo proti) Z: 

Teringl, T: 28. únor 2014. 
- Na spolky které nezaplatí, budou uplatněny Stanovy RDMP. 

 
5) d) Kontrola plnění úkolů 
 
Všechny úkoly byly splněny až na tyto dva 
- aktualizace webu – VS RDMP ukládá držet aktuální web (přidat například včetně přihlášky webu). 
(nikdo proti) Z: Rocmanová, T: Průběžně 
- zřízení konference RDMP - VS RDMP ukládá zřídit konferenci představenstva RDMP 
predstavenstvo@rdmp.cz, (nikdo proti) Z: Jungwirth, T: 31. Ledna 2014 
 
6) Změna Stanov 
 
a) Rozšíření působnosti VS RDMP i na Středočeský kraj (Materiál VS-IX/1) 
 
VS RDMP Schvaluje následující změnu Stanov RDMP: 
 
ČI. 3 Působnost a sídlo 
(2) Působnost Rady se vztahuje na území hl. m. Prahy a Středočeského kraje. 
ČI. 4 Členství 
(2) Členem Rady mohou být organizace, které mají ve svých stanovách zakotvenou práci s dětmi a 
mládeži a působí na území hl. m. Prahy nebo Středočeského kraje (u organizace majících působnost v 
rámci celé ČR se pro zařazení posuzuje část sdružení, která působí v hl. m. Praze nebo Středočeském 
kraji), svobodně projeví zájem o členství a jejichž stanovy jsou v souladu se stanovami Rady (zejména 
s čI. 2), přičemž za občanské sdružení dětí a mládeže se považuje sdružení, které vzniklo podle zákona 
číslo 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů - občanské sdružení. 
(nikdo proti) 
 
b) Změna doby konání náhradní VS RDMP 
 
Čl. 5 Valné shromáždění 
(6) … jeho členů. Není-li valné shromáždění usnášeníschopné, koná se náhradní valné shromáždění 
s totožným programem na stejném místě o 30 minut později. Náhradní … 
(nikdo proti) 
 
7) Schválení nových členů 
VS RDMP přijímá občanské sdružení E.V.A. do RDMP. 
(nikdo proti) 
VS RDMP přijímá občanské sdružení Bobříkov do RDMP. 
(nikdo proti) 
 
8) Změna jednacího řádu VS RDMP 
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Návrh na změnu jednacího řádu ve znění: 
 
5. Hlasování 
5. 3. V případě potřeby může Valné shromáždění RDMP rozhodovat i v době mezi zasedáními, a to 
formou elektronického hlasování prostřednictvím statutárních orgánů členských organizací. O potřebě 
této formy hlasování rozhoduje Představenstvo RDMP. 
 
Elektronická forma hlasování nelze použít v těchto případech: 
- při hlasování o zrušení RDMP; 
- při hlasování o vyloučení členského sdružení RDMP; 
- při změnách stanov a zakladatelských dokumentů; 
- v dalších případech, o kterých rozhodne Valné shromáždění RDMP. 
 
Elektronické hlasování probíhá následovně: 
- Všem statutárním orgánům nebo stanoveným delegátům členských organizací RDMP je na jejich e-
mailové adresy odeslán e-mail, ve kterém je uvedeno, že se jedná o elektronické hlasování VS RDMP, 
kompletní znění návrhu, o kterém se hlasuje, mechanismus, jakým je možno hlasovat (viz níže) a 
termín, do kdy je možno hlasovat. 
- Aby byl hlas platný, je nutno odpovědět z e-mailové adresy statutárního orgánu na původní e-mail, a 
to slovy PRO NÁVRH nebo PROTI NÁVRHU nebo ZDRŽUJI SE (dle preferencí dané organizace). Při 
nedodržení tohoto mechanismu je daný hlas neplatný. Neplatné hlasy se počítají jako ZDRŽUJI SE.  
- Hlasování je vyhodnoceno dle jednacího řádu VS RDMP. 
- Termín hlasování je minimálně 14 dní od odeslání e-mailu s informacemi o hlasování. 
- Po uplynutí termínu hlasování je všem statutárním orgánům odeslán e-mail, ve kterém je uvedeno, 
kolik platných hlasů bylo pro návrh, kolik proti návrhu, kolik bylo případných neplatných hlasů a jaký z 
toho plyne výsledek hlasování. 
- Pro platnost hlasování je nutné, aby se dodrželo pravidlo usnášeníschopnosti řádného VS RDMP dle 
stanov RDMP. Organizace, jejichž statutární zástupci nebudou na e-mail reagovat do stanoveného 
termínu, se považují za nepřítomné. 
- V případě nejasností může kterékoliv sdružení, prostřednictvím svého statutárního orgánu, požádat 
Představenstvo RDMP o informaci, jak v daném hlasování hlasovalo, a tato informace mu musí být 
poskytnuta. 
- Pokud není hlasování zpochybněno žádným z členských sdružení do 7 dnů, považuje se za platné. 
 
Elektronické hlasování musí probíhat plně v souladu s tímto jednacím řádem, v opačném případě je 
toto hlasování neplatné. 
 
Martin Půlpán navrhuje odložit hlasování o změně Jednacího řádu RDMP na příští VS RDMP (2,2,2) – 
návrh nebyl přijat 
Petr Křivánek navrhuje odložit platnost této změny Jednacího řádu RDMP na příští VS RDMP (2,3,1) – 
návrh nebyl přijat 
Martin Půlpán navrhuje změnit minimální počet dní na termín hlasování na 21 (2,2,2) – návrh nebyl 
přijat 
VS RDMP schvaluje nový bod Jednacího řádu VS RDMP ve znění uvedeném výše: (4,1,1) – návrh byl 
přijat. 
 
9) Příští jednání VS RDMP 
- VS RDMP ukládá zpřístupnit možnost připomínkovat Stanovy RDMP. (nikdo proti) Z: Rocmanová, T: 
31. ledna 2014 
- VS RDMP ukládá odeslat návrh na termín příštího VS RDMP. Ve znění: VS RDMP schvaluje termín X. 
VS RDMP na termín 28. 4. (pokud nebude termín schválen, bude automaticky zvolen termín 12. 5.). 
(nikdo proti) Z: Rocmanová, Jungwirth, T: 31. ledna 2014 
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Jednání VS RDMP bylo ukončeno v 20.00 (nikdo proti) – návrh byl přijat. 
 
 
 
Zápis vyhotovil: Za správnost zápisu odpovídá: 
 
 
 
 
Ing. Miroslav Jungwirth Petr Teringl 
člen Představenstva RDMP ověřovatel zápisu 


