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Zápis	z	VIII.	Valného	shromáždění	RDMP	ze	dne	19.	června	2012	
 
Účastníci jednání 
Michala Kateřina Rocmanová (místopředseda RDMP) 
David Kabele (Klub Domino – DTA) 
Otto Vokál (Chmelnický dětský klub) 
Petr Bartoš (Rodinné centrum MACEK) 
Petr Křivánek (Rada rodičů-ZŠ Mohylová) 
Petr Teringl (Pražská KR A-TOM) 
Petra Votrubová (Harmonic World) 
Martin Půlpán (Děti bez hranic o.s.) 
Miloslav Fuček (ICOK) 
Miroslav Jungwirth (Pražská organizace Pionýra) 
Martin Kozel (Jules a Jim) 
Omluveni 
Rodinný klub Setkávání 
STTO 
Zlatá kotva 
Neomluveni 
Neposeda o.s. 
Atleti v Akci 
 
Program zasedání Představenstva RDMP 
1) Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu 
2) Schválení programu jednání VS 
3) Představení kandidátů, volby do představenstva, předsedy a místopředsedy, revizní komise  
4) Hlasování o přijetí nových členských sdružení do RDMP 
5) Kontrola plnění úkolů  
6) Výroční zpráva RDMP za rok 2011 
7) Zpráva o hospodaření, účetní závěrka 2011 a členské příspěvky RDMP 
8) Představení nového webu RDMP a možností spolupráce na propagaci členských sdružení 
9) Zprávy z ČRDM a Komory krajských rad – pojištění,   
10) Představení nových projektů ČRDM – 72 hodin a Karty mládeže EYCA 
11) Různé 
 
Zápis z jednání Představenstva RDMP 
 
1) Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu 
 
VS RDMP bylo zahájeno v 19:05. 
 
VS RDMP schvaluje jako zapisovatele jednání Miroslava Jungwirtha (10, 0, 0) a jako ověřovatele 
jednání Davida Kabele (10, 0, 0). 
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2) Program jednání VS 
 
VS RDMP schvaluje program v navrženém znění bez připomínek (10, 0, 0). 
 
3) Představení kandidátů, volby do představenstva, předsedy a místopředsedy, revizní komise. 
 
Kandidáti byli představeni písemnou formou (medailonky – s výjimkou pilných návrhů do RK). 
 
VS RDMP schvaluje  hlasování o celé kandidátce najednou. 
 
VS RDMP schvaluje navrženou kandidátku představenstva RDMP (10, 0, 0). 
 

- Michala Kateřina Rocmanová jako předseda RDMP 
- Otto Vokál jako místopředseda RDMP 
- Miloslav Fuček jako člen představenstva RDMP 
- Miroslav Jungwirth jako člen představenstva RDMP 

 
VS RDMP schvaluje navrženou kandidátku Revizní komise RDMP (10, 0, 0). 
 

- David Kabele 
- Mariana Skřípková 
- Petr Teringl 

 
4) Přijímání nových členů 
 
Káča Rocmanová představila žadatele o členství v RDMP. Představenstvo doporučilo VS RDMP 
všechny žadatele schválit. 
 
VS RDMP schvaluje  hlasování o všech žadatelích najednou. 
 
VS RDMP schvaluje přijetí nových členských organizací (10, 0, 0). 
 

- Sdružení KONDOR – skupina Čtrnáctka. 
- Sdružení Dva Ušáci. 
- Sdružení KONDOR - skupina Modřanská trojka. 
- Sdružení Modré lvíče. 

 
5) Kontrola plnění úkolů RDMP 
 
VS RDMP bere na vědomí souhrn splněných úkolů z minulého VS RDMP (všechny byly splněny). 
 
6) Výroční zpráva RDMP za rok 2011 
 
Byla odeslána předem, písemně nedošly žádné připomínky. 
 
VS RDMP schvaluje text Výroční zprávy RDMP za rok 2011 (10, 0, 0). 
 
7) Zpráva o hospodaření, účetní závěrka 2011 a členské příspěvky RDMP 
 
VS RDMP bere na vědomí předložené materiály a fakt, že za rok 2011 nezaplatilo o. s. Neposeda 
členské příspěvky.
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VS RDMP ukládá předsedkyni RDMP zahájit jednání s o. s. Neposeda ohledně jejich setrvání v RDMP 
a plnění Stanov RDMP. Z: Rocmanová, T: Příští VS (10, 0, 0). 
 
VS RDMP ukládá revizní komisi RDMP zkontrolovat platbu členských příspěvků za rok 2010. 
Z: Předseda revizní komise, T: Příští VS (10, 0, 0). 
 
8) Představení nového webu RDMP a možností spolupráce na propagaci členských sdružení 
 
Sdružení Jules a Jim vítá novou prezentaci a vznáší návrh, aby se rozšířila sekce „Naše sdružení“ o 
krátké popisy daných sdružení a jejich loga. Také navrhuje, aby se „oživila“ prezentace RDMP na 
Facebooku a aby ji měl někdo konkrétní na starost. 
 
VS RDMP ukládá představenstvu RDMP rozšířit sekci „Naše sdružení“ na webu RDMP. Z: Rocmanová, 
T: Příští VS (10, 0, 0). 
 
VS RDMP ukládá představenstvu RDMP „oživit“ FB prezentaci RDMP. Z: Jungwirth, T: 30. 6. 2012 
(10, 0, 0). 
 
VS RDMP ukládá Kateřině Rocmanové obeslat sdružení prosbou o povolení používat informace 
z internetových médií sdružení RDMP pro účely využití v rámci webové a FB prezentace RDMP. 
Z: Rocmanová, T: 30. 6. 2012 (10, 0, 0). 
 
9) Zprávy z ČRDM a Komory krajských rad (a informace o pojištění) 
 
Kateřina Rocmanová informovala o dění v ČRDM a Komoře krajských rad. Zmínila také fakt, že letos 
jsme nezískali (z důvodu formálních nedostatků) dotaci. Za tento fakt přijala plnou zodpovědnost a 
omluvila se. Dotace byla cílena především na financování Pražské regionální výměny zkušeností 
(RVVZ). Zároveň sdělila rozhodnutí Komory krajských rad, že krajské rady dětí a mládeže nemají žádat 
dotace na regionální výměny zkušeností, aby měla větší šanci uspět celostátní výměna zkušeností 
(CVVZ). Informovala také o tom, jak postupovat pro získání pojištění, které centrálně zajišťuje ČRDM. 
 
VS RDMP bere na vědomí informace z ČRDM, Komory krajských rad a informace ohledně pojištění. 
 
10) Představení nových projektů ČRDM – 72 hodin a Karty mládeže EYCA 
 
Kateřina Rocmanová informovala o projektu 72 hodin a rozdala propagační a metodické materiály 
k danému projektu. 
 
VS RDMP schvaluje účast v projektu 72 hodin a ukládá představenstvu RDMP organizačně zajistit 
přihlášku, distribuci materiálů  a účast v tomto projektu. Z: Předseda, T: Průběžně. (10, 0, 0) 
 
VS RDMP doporučuje sdružením účast v projektu 72 hodin (více na 72hodin.cz). 
 
Miroslav Jungwirth informoval o projektu Evropské karty mládeže EYCA (více informací na 
www.eyca.cz a www.eyca.org). 
 
VS RDMP schvaluje účast v projektu Evropské karty mládeže EYCA a ukládá Miroslavu Jungwirthovi 
dodat veškeré potřebné informace a smlouvy. Z: Jungwirth, T: 30. 6. 2012. (10, 0, 0) 
 
VS RDMP bere na vědomí informace o projektech ČRDM. 
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11) Různé 
 
Zástupce sdružení Jules a Jim informoval o jejich snaze snížit náklady např. za tisk formou 
kolektivního vyjednávání s tiskařskými a kopírovacími firmami. Rádi by tuto a podobné aktivity 
sjednotili v rámci RDMP. Dále by také uvítali sdílení informací o základnách daných sdružení. 
 
VS RDMP ukládá sdružení Jules a Jim oslovit členy RDMP s žádostí o zpětnou vazbu na optimalizaci 
nákladů a sdílení informací o základnách. (10, 0, 0) 
 
VS RDMP ukládá představenstvu RDMP zřídit e-mailovou konferenci zástupců RDMP a udržovat ji 
aktuální. Z: Jungwirth, T: 30. 6. 2012. (10, 0, 0) 
 
 
Jednání RDMP bylo ukončeno v 21:13 
 
 
 
Zápis vyhotovil: Za správnost zápisu odpovídá: 
 
 
Ing. Miroslav Jungwirth David Kabele 
člen představenstva RDMP ověřovatel zápisu 


