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Zápis	z	XVI.	Valného	shromáždění	RDMP	ze	dne	
21.	března	2022	

 
Účastníci	jednání	
 
Ivo Jauris (Vesmír Říčany, z.s.) 
Jakub Fraj (Komunitní centrum Petrklíč, z.s.) 
Jan Dědina (Modré lvíče z.s., člen Kontrolní komise RDMP) 
Jana Soběslavská (Zlatá kotva) 
Magda Sittová (FOKS live) 
Michala Kateřina Rocmanová (předseda RDMP) 
Miroslav Jungwirth (Pražská organizace Pionýra, místopředseda RDMP) 
Ondřej Šejtka (Pražská krajská rada Asociace TOM, Malešice v pohybu, z.s.) 
Otto Vokál (Chmelnický dětský klub, z.s., člen Představenstva RDMP 
Pavol Kubal (Spolek rodičů Studánka) 
Petr Křivánek (Rada rodičů při ZŠ Mohylová – o. p. s.) 
Tomáš Grundza (Ignisio z.s.) 
Vlastimil Jura – (Kočky Praha 8) 
 
Hosté: 
Jakub Sotl (pracovník kanceláře RDMP) 
 
 
Program	VS	RDMP	
 
0) Procedurální otázky 
1) Stanovy RDMP a Jednací řád RDMP (2022) 
2) Žádost o členství (organizace SmíchoFF) 
4) Doplňující volby 
5) Plány a výhled na rok 2022-2023 - Vize 2023 
6) Informace na vědomí: 
   a) Účetní závěrka za rok 2021 
   b) Projekty a žádosti o granty na rok 2022, vznik kanceláře RDMP a předběžný rozpočet 2022 
   c) Informace k registraci a pojištění na rok 2022 
7) Revizní zpráva za rok 2021 
8) Různé 
 

Zápis	z	jednání	z	VS	RDMP	
 
Jednání nebylo v 18.00 usnášeníschopné (bylo přítomno 12 zástupců), takže bylo svoláno náhradní VS 
na 18.30. Zde bylo přítomno 13 zástupců členských spolků (viz Účastníci jednání). Tomáš Grundza - 
Ignisio z.s. opustil jednání v 19:28, od té doby bylo opět jen 12 zástupců členských spolků. 
 
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  
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- Bylo také navrženo zjednodušené hlasování 
 
Padl návrh hlasovat o všech procedurálních bodech najednou, proti čemuž neměl nikdo připomínku. 
(13,0,0) – VS RDMP schvaluje navržené body 
 
1) Nové	stanovy	RDMP	a	jednací	řád	VS	RDMP	
 
Představenstvo představilo záměr změnit tyto dva zásadní dokumenty s tím, že již má vydiskutovaný 
a schválená návrh hotový a vyzvalo k přihlášení do pracovní skupiny v rámci RDMP, která by tyto 
dokumenty dořešila. 
 
Přihlášení zájemci do pracovní skupiny: 
Michala Kateřina Rocmanová 
Jakub Sotl 
Jan Dědina 
Vlastimil Jura 
Jakub Fraj 
 
Revize odborníkem: 
Alena Hájková 
 
2) Žádost	o	členství	
 
Do jednání VS RDMP dorazila přihláška o vstup do RDMP spolku SmíchoFF, kterou představenstvo 
RDMP doporučilo ke schválení VS RDMP. Proběhla debata o činnosti spolku a poté proběhlo 
hlasování. 
 
(13,0,0) – VS RDMP schvaluje SmíchoFF za člena RDMP 
 
3) Doplňující	volby	
 
Představenstvo vyzvalo zájemce o rozšíření představenstva RDMP, které předsedkyně zdůvodnila 
rozšiřující se členské základně (s nově přijatým spolkem SmíchoFF je nás již 34 spolků v RDMP). 
 
Ještě před jednáním VS RDMP se přihlásil kandidát Vlastimil Jura, zástupce organizace Kočky Praha 8. 
Kandidát se představil a řídící schůze dal hlasovat. 
(13,0,0) – VS RDMP schvaluje Vlastimila Juru za člena představenstva RDMP 
 
4) Plány	a	výhled	na	rok	2022-2023	-	Vize	2023	
 
Jakub Fraj představil dokument Vize 2023. 
 
(13,0,0) – VS RDMP schvaluje dokument Vize 2023 RDMP 
 
5) Informace	RDMP	
 
a) Účetní závěrka za rok 2021 
 
Kontrolní komise požádala o dodání pokladních dokladů ke kontrole. 
 
(13,0,0) – VS RDMP ukládá předsedkyni RDMP dodat kontrolní komisi pokladní deník do 31. března 
2022. 
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(13,0,0) – VS RDMP schvaluje účetní závěrku RDMP za rok 2021 
 
b) Projekty a žádosti o granty na rok 2022, vznik kanceláře RDMP a předběžný rozpočet 2022 
 
(12,0,0) – VS RDMP schvaluje předběžný rozpočet RDMP na rok 2022 
 
c) Informace k registraci a pojištění na rok 2022 
 
Předsedkyně RDMP poděkovala všem řádně registrovým kteří zaplatili členský příspěvek na rok 2022. 
 
Informovala také, že dle rozhodnutí Představenstva ČRDM pojistíme pouze organizace, které mají 
všechny údaje ve veřejném (spolkovém) rejstříku uvedené do souladu s občanským zákoníkem a 
zákonem o veřejných rejstřících. Jedná se zejména o zveřejnění povinných údajů. Organizace, které v 
rejstříku nemají dosud zveřejněné povinné údaje k pojištění, ČRDM nepřihlásí, dokud vše neuvedou 
do pořádku. Podrobnější informace o tom, co má být zveřejněné, najdete v Poradně ČRDM v 
kategorii Rejstřík spolků zde: http://poradna.crdm.cz/rejstrik-spolku 
 
6) Revizní	zpráva	za	rok	2021	
 
Jan Dědina představil revizní zprávu za rok 2021. 
 
VS RDMP bere na vědomí revizní zprávu za rok 2021 
 
7) Různé	
 
Předsedkyně RDMP informovala o plánovaném setkání Krajských rad a vyzvala spolky, zda se nemají 
zájem zapojit. 
 
Ondřej Šejtka informoval spolky, že mají povinnost zřídit si Datovou schránku do konce roku 2022. 
Promluvil také o tom, že pojistka ČRDM se vztahuje i na zahraniční děti, tedy například na Ukrajinské 
děti zapojené do činnosti. 
 
(12,0,0) – VS RDMP ukládá kanceláři RDMP oslovit spolky RDMP s pomocí ohledně založení a 
ovládání datové schránky. 
 
 
Jednání VS RDMP bylo ukončeno v 19.52 hod. 
 
 
Zápis vyhotovil: Za správnost zápisu odpovídá: 
 
 
 
Miroslav Jungwirth Jakub Fraj 
člen Představenstva RDMP ověřovatel zápisu 
 

 
 

Předsedkyně RDMP: 
 
 
 

Michala Kateřina Rocmanová 
předsedkyně RDMP 


