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Zápis z XV. Valného shromáždění RDMP ze dne 13.
prosince 2021

Účastníci jednání
Michala Kateřina Rocmanová (předseda RDMP)
Ondřej Šejtka (Pražská krajská rada Asociace TOM, Malešice v pohybu, z.s.)
Miroslav Jungwirth (Pražská organizace Pionýra, místopředseda RDMP)
Hana Rundová (Spolek rodičů Studánka)
Petr Křivánek (Rada rodičů při ZŠ Mohylová – o. p. s.)
Jana Soběslavská (Zlatá kotva)
Otto Vokál (Chmelnický dětský klub, z.s., člen Představenstva RDMP)
Jakub Fraj (Komunitní centrum Petrklíč, z.s., člen Představenstva RDMP)
Jan Dědina (Modré lvíče z.s., člen Kontrolní komise RDMP)
Magda Sittová (FOKS live)
Slávek Hrzal (Klub DOMINO, Dětská tisková agentura, z.s.)
Samuel Dolejš (Člen Kontrolní komise RDMP)
Ivo Jauris (Vesmír Říčany, z.s.)
Tomáš Grundza (Ignisio z.s.)

Omluveni
Miloslav Fuček (Internet mládeži z.s.)
Petr Teringl (Předseda Kontrolní komise RDMP)

Neomluveni
Atleti v akci, z.s.
Rodinný klub Setkávání, z.s.
Rodinné centrum Kolovraty – MACEK
Děti bez hranic – táborový spolek
Děti ven, z.s.
DoNitra z.s.
Dva ušáci.cz
E.V.A. z.s. BENEŠOV
Jules a Jim z.ú.
Klub dětí a mládeže Čtyřlístek, z.s.
Kondor – Modřanská trojka
M&M Family company z.s.
Meno Mosso, z.s.
STTO – Sdružení Turistických a Tábornických Oddílů

Program VS RDMP

0) Procedurální otázky a schválení programu
1) Zpráva o činnosti za rok 2021
2) Nové členské organizace
3) Předběžná zpráva o hospodaření 2021
4) Plány a výhled na rok 2022
5) Zprávy z VS ČRDM a z porad krajských rad
6) Novinky z našich spolků (diskusní okénko, příklady dobré praxe)
7) Různé
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Zápis z jednání z VS RDMP

Jednání nebylo v 18.00 usnášeníschopné (bylo přítomno 11 zástupců), proto bylo svoláno náhradní
VS na 18.30, kdy bylo přítomno 13 hlasujících zástupců (viz Účastníci jednání).

0) Procedurální otázky a schválení programu

- Jako řídící schůze byl navržen Otto Vokál.
- Zapisovatelem byl navržen Miroslav Jungwirth.
- Ověřovatelem byl navržen Jakub Fraj.
- Program byl navržen dle pozvánky (změny nebyly možné).
- Miroslav Jungwirth představil mechanismus on-line hlasování.
- Bylo také navrženo zjednodušené hlasování.

Padl návrh hlasovat o všech procedurálních bodech najednou, proti čemuž neměl nikdo připomínku.
(12,0,0) – VS RDMP schvaluje navržené body

1) Zpráva o činnosti RDMP

Předsedkyně RDMP odkázala na zprávu o činnosti RDMP v r. 2021, která byla rozeslána spolu s
dalšími materiály k VS všem spolkům e-mailem, a doplnila ústně některé podrobnosti, zejména k
Letním kempům, kterých bylo realizováno členskými spolky a RDMP celkem 14, a k účasti členů
Představenstva na poradách Krajských rad a VS ČRDM. V r. 2021 byla také zřízena datová schránka
RDMP.
VS RDMP bere na vědomí zprávu o činnosti

2) Nové členské organizace

Předsedkyně RDMP přestavila spolky, které se chtějí stát členy RDMP. Podklady (přihlášky, stanovy)
byly rozeslány s materiály k VS.

a) ČSCH, ZO chovatelů koček Praha 8 z.s.
Představenstvo RDMP doporučuje spolek ke schválení
(13,0,0) – VS RDMP schvaluje spolek ČSCH, ZO chovatelů koček Praha 8 z.s. za členy RDMP

b) Aikido Praha Vinohrady, z. s.
Proběhla debata ohledně obecného konceptu sportovních organizací jako spolků dětí a mládeže,
bylo ale konstatováno že Stanovy spolku i věkové složení členů dostatečně odpovídá organizacím
našeho typu.
Představenstvo RDMP doporučuje spolek ke schválení
(13,0,0) – VS RDMP schvaluje Aikido Praha Vinohrady, z. s. za člena RDMP

c) TIS – Hucul Club, z.s.
Představenstvo RDMP doporučuje spolek ke schválení
(13,0,0) – VS RDMP schvaluje TIS – Hucul Club, z.s. za člena RDMP

Místopředseda RDMP informoval o hlasování o nových členech na jaře r. 2021 (tj. od minulého VS
RDMP) formou Per Rollam:
a) Centrum Rejnok, z.s.
b) FOKS – live z.s.
Všichni hlasující byli pro přijetí těchto spolků do RDMP.
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3) Předběžná zpráva o hospodaření 2021
Hlavní část příjmů tvořila v r. 2021 (kromě členských příspěvků) dotace MŠMT na Letní kempy.
Dotace byla z velké části utracena na realizaci projektu. Nevyužitý přebytek byl vrácen zpět na účet
MŠMT. V r. 2021 bylo vedeno vzhledem k výši příjmů a výdajů podvojné účetnictví.

4) Plány a výhled RDMP na rok 2022
Představili jsme záměr zřízení vlastní kanceláře, nutnost profesionalizace agendy RDMP, vedení
podvojného účetnictví, revitalizace webu www.rdmp.cz a dalších změn. K této činnosti bude potřeba
získat dostatečné finanční prostředky, na to již nestačí příjmy jen z členských příspěvků. Podali jsme
proto za RDMP projekt na MŠMT a plánujeme podat další projekty na dofinancování, jednáme o
dotaci Magistrátu hlavního města Prahy.
Součástí projektu jsou i dvě tematické oblasti, na kterých budeme spolupracovat s dalšími krajskými
radami - mezigenerační dialog a environmentální výchova. K daným oblastem by měla vzniknout
metodika.

5) Zpráva ze setkání krajských rad a Valných shromáždění ČRDM
Zprávy ze setkání zástupců krajských rad dětí a mládeže (proběhly v Plzni a v Brně):
- Setkání jsou zdrojem inspirace a know-how pro fungování RDMP,
- vznikla společná výroční zpráva krajských rad,
- setkání s náměstkem hejtmana Jihomoravského kraje,
- plánování společné části projektu na další rok (metodiky).

Zprávy z posledních dvou (53. a 54.) VS ČRDM:
- Občanské svobody, udržitelný rozvoj a demokratické vládnutí byly schváleny Kongresem ČRDM mezi
tématy, k nimž může ČRDM při hájení zájmů svých členů aktivně vystupovat;
- pro spolky platí zákonná povinnost zřídit si datové schránky do roku 2023;
- buďte připraveni na požadavek z živnostenského úřadu ohledně podání vysvětlení ke zdanění
táborové činnosti. Stačí uvést, že je to prostředek naplnění hlavní činnosti a že zisk se používá na
další činnost organizace;
- dovolená pro pracovníky táborů, možnost čerpat až 7 dnů a možnost výplaty i nadprůměrné mzdy
(limit 34 tisíc měsíčně je absolutní částka: http://poradna.crdm.cz/dovolena-pro-vedouci);
- možnost využití vzdělávacích akcí ČRDM: http://crdm.cz/projekty/vzdelavacky/.
VS RDMP bere na vědomí zprávu z Valných shromáždění ČRDM

5) Zprávy ze spolků v době koronaviru

Otto Vokál a Miroslav Jungwirth informovali o akcích pro veřejnost, pořádaných spolky, ve kterých
působí, v době koronavirové pandemie.

6) Různé

Předsedkyně RDMP upozornila zástupce spolků, aby si v registračním programu zkontrolovali počty
členů, kontaktní údaje a další detaily svých spolků. Také aby doplnily své listiny a účetní závěrky do
Rejstříku spolků. Pokud nebudou chyby odstraněny, ČRDM upozorňuje, že neumožní sjednání (a
nebude platné) ani pojištění.

Proběhla také debata o zvýšení členských příspěvků. Jelikož bylo svoláno náhradní jednání VS, nebylo
možné o zvýšení hlasovat přímo na jednání. Proběhla ale debata a orientační hlasování s tím, že se
hlasování pošle per rollam. Zástupci přítomných spolků se shodli na tom, že navýšení na 400 Kč není
žádný problém - Tomáš Grundza však navrhl, aby se schválilo zvýšení postupné, tedy nejprve na 300
Kč na rok 2022 a na 400 Kč na rok 2023.

http://www.rdmp.cz
http://poradna.crdm.cz/dovolena-pro-vedouci
http://crdm.cz/projekty/vzdelavacky/
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Jednání XV. VS RDMP bylo ukončeno v 19.38 hod.

Zápis vyhotovil: Za správnost zápisu odpovídá:

Miroslav Jungwirth Jakub Fraj
člen Představenstva RDMP ověřovatel zápisu

Předsedkyně RDMP:

Michala Kateřina Rocmanová
předsedkyně RDMP


