Zápis z listopadového zasedání Opavského zastupitelstva dětí a mládeže
Datum: 12.11.2018 8:00 - 14:30
Hosté:
Přípravný tým:
Zapisovatelé: Michaela Škrbelová, Matyáš Rychtář
Omluveni: Kateřina Jombíková, Natálie Hermannová, Adéla Ježková, Zuzana Latoňová, Matěj
Vaňkát, Jakub Mrázek
Neomluveni: Veronika Kozelková, Bára Dostálová, Klára Bendová, Adam Kuřitka, Libor Sypták
Další zasedání: 10.12.2018
Blok I.
● Seznamovací hra - ,,CO MŮŽU PŘINÉST ZASTUPITELSTVU?”
● Aleš Hrk, Václav Pfleger - tým WEBOVKY
● Akce, které proběhly za poslední měsíc
● Akce, které nás čekají:
○ 17.12. (cca 12:00) - zasedání Opavského zastupitelstva - projekt “Adoptuj si
svého zastupitele”
○ 13.12. (16:00 - 20:00) - Maraton psaní dopisů (OC Breda)
Blok II.
● Aktualizace stanov:
○ !Neplnění povinností člena OZDM - 3 puntíky napomenutí, 5 hlasování o
vyloučení!
○ Cíle: Rozšiřovat povědomí dětí a mládeže v oblasti politiky
○ Členství: Jak volenými, tak dobrovolnými...ZŠ a mládež do 24 let. , Maximální
počet OZDM je 39 členů. , Člen OZDM je ten, který má řádně odevzdanou
přihlášku a zaplacený účastnický poplatek, Povinnost podílet se na chodu
zasedání OZDM a účastnit se práce alespoň v jedné pracovní skupině
○ Pravidla slušného chování - přitomnost hosta, nevyrušujeme, chovat se s
respektem.
○ Běhěm zasedání ztišit mobil a používat ho jen k vhodným účelům a zamezit tomu
aby jeho používání narušovalo průběh zasedání
○ Neplnění povinností člena může mít za následek udělení trestného bodu, trestný
bod může udělit jeden z koordinátorů. Z a3 trestné body bude člen napomenut a
za 5 trestných bodů se bude hlasovat o jeho vyloučení. V případě, že proběhne
hlasování a člen nebude vyloučen, jeho počet trestných bodů bude snížen na 3.
○ Předseda: Může přijímat návrhy nebo navrhnout člena na vyloučení.
○

Blok III.

●

Volby:
○ Volba předsedy - kandidáti: Tadeáš Brída
■ Hlasování: Tadeáš Brída (20 hlasů pro)
○ Volba místopředsedy - kandidáti: Sabrina Grigarčíková, Aleš Hrk, Matyáš Rychta,
Jakub Mrázek
■ Hlasování: 1. místopředseda: Jakub Mrázek
■ Hlasování: 2. Místopředseda: Aleš Hrk

Blok IV.
● Rozdělení do pracovních skupin - každá skupina řešila věci ohledně přípravy stánku na
Vánoční trhy
○ PR skupina
○ Organizační skupina
○ Projektová skupina

