Zápis z 20. zasedání MZDM dne 11. 01. 2019
Přítomni: Hanzlíková Jana, Kadlec Radim, Rejman Michael, Spáčilová Barbora, Špaček Vojtěch
Omluveni: Karasová Michaela
Hosté: Häutlerová Kateřina (ZŠ Holečkova)
1. Fotbalový turnaj se ZMOK se povedl. Za MZDM se účastnil Kadlec Radim a Rejman Michael. Účastnilo
se 5 týmů-jeden tým z Olomouce.
2. Byla dokončena úprava statutu MZDM a jeho příloh. Dnešním dnem byl schválen a platí od dalšího
zasedání. Přepsaný statut bude zaslán mailem.
3. Informace z NPDM – zastupitelstvo ze Zlínského kraje chce s námi jet do Bruselu
– 29. března 2019 bude kantorský bál, Spáčilová Barbora je v porotě
– v květnu bude výměna zkušeností
– 15.-18. 11. 2019 je Národní parlament dětí a mládeže
4. Paní Břečková domluvila s ministrem kultury Antonínem Staňkem, že můžeme si domluvit například
exkurzi v Praze atd.
5. Včera byla podána žádost na příspěvek od města na 30.000,6. Projednával se plán akcí na letošní rok, viz. příloha 1
7. 13. 12. 2018 proběhlo setkání s náměstkem Karlem Konečným. Bylo mu představeno MZDM.
Přislíbena spolupráce organizací spadající pod radnici. Rejman Michael domluví schůzku
s primátorem.
8. Proběhla změna aktuálních výborů. Nyní jsou pouze 3: školství (komunikace se školami, domlouvání
workshopů, databáze žákovských samospráv, podpora pro samosprávy), volný čas (vytváření a
organizování akcí pro veřejnost, dobrovolnictví pro členy MZDM) a marketing (Eyca karty, správa
sociálních sítí a webů, výroba letáčků a dalších věcí na akce).
7. Příští zasedání MZDM je 25. 01. 2019 v Otevřeném klubu dětí a mládeže Olomouc, Rožňavská 21.

Zapsal: Radim Kadlec
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Příloha 1
Plán akcí 2019
15. 2. – Karneválek (akce DDM), prosba o pomoc
11.-15. 3. – Prosba o výpomoc při příměstském táboru DDM
Březen – workshop na ZŠ Hálkova
25. 4.-23. 5. – Sídliště dětem (akce DDM, každý čtvrtek), prosba o pomoc
24. 5. – Florbalový turnaj
Květen/červen – Festival studentských kapel (akce se ZMOK)
20. 6. – Rozloučení se školním rokem (akce DDM), prosba o pomoc
Únor-červen – Den s představiteli města (pokud bude radnice chtít)
1.-2. 11. – Parlament dětí a mládeže Olomouc
15.-18. 11. – Národní parlament dětí a mládeže (účast MZDM)
Prosinec – Mikulášský bál
Únor-prosinec – Debatiáda (akce se ZMOK)
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