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Zápis ze zasedání regionálního výboru SKIP 
Moravskoslezského a Olomouckého kraje  

12. listopadu 2014 v Ostravě-Svinově 
 

 
Přítomni: Zuzana Bornová, Jana Galášová, Renáta Domoráková, Dana Nalepová,  
Miroslava Střelcová, Ilona Nemeškalová, Miroslava Sabelová,  Olga Chmelíčková, Lenka 
Žmolíková, Markéta Beyerová, Pavel Cimbálník, Lenka Fišrová 
 

Omluveni: Martina Wolna, Lenka Prucková, Marie Šedá, Zdeňka Daňková 
 
Program: 
1/ zahájení, kontrola zápisu 

2/ stav členské základny 

3/ příprava rozpočtu na rok 2015 
4/ vyhodnocení projektů SKIP10 r. 2014 a příprava projektů SKIP10 na rok 2015 
5) Den knihovníků a projekty VV SKIP – aktuální stav 
6) zprávy z VV SKIP, různé 

 
Ad 1)  

Zasedání RV SKIP10 zahájila a všechny přivítala předsedkyně SKIP10 Zuzana 
Bornová. Proběhla kontrola zápisu z minulého zasedání. 
 

Ad 2)  
       Stav členské základny: 
Hospodářka RV SKIP kontrolovala placení členských příspěvků na letošní rok, stále jsou 
kolegyně, které nezaplatily, budou znovu upomenuty. Na výbor SKIP10 přišly dvě žádosti o 
členství, s odkazem na stanovy bude prověřena profesní minulost obou žadatelů, v případě 
že splňují podmínky uvedené v článku 4, bod1, bude o jejich členství rozhodnuto na schůzi 
výboru v únoru 2015.   Termín: do 26.11.2014 Z. Bornová 
 
Ad 3) 

Příprava rozpočtu na rok 2015, kontrola VZ 
Pro rok 2015 byl připraven rozpočet, který prozatím částečně vychází z údajů k 31.10. 2014. 
Po vyúčtování celého roku bude rozpočet upraven a předložen ke schválení na příštím RV. 
Proběhla kontrola a doplnění výroční zprávy. Výroční zpráva je zpracována a bude 
k dispozici všem členům na webu SKIP10. 

 
Ad 4) 

Vyhodnocení projektů  VVSKIP a SKIP10 za rok 2014 bylo připraveno pro výroční 
zprávu.  

Pro rok 2015 bylo zpracováno 6 projektů a odesláno (přes VVSKIP), žádáme celkem 
70000,- Kč. Granty SKIP10 na rok 2015 – výzvu přes konferenci odešle M. Střelcová. 
Termín: do 28. 11. 
 
Ad 5) 

Příprava Dne knihovníků v Olomouci 26. 11. 2014. Den knihovníků se uskuteční 
v Arcidiecézním muzeu, Václavské nám. 3, sál Mozarteum od 10 hodin. V programu vystoupí 
Josef Pepson Snětivý. Odměny pro oceněné knihovníky jsou zajištěny, stejně jako catering. 
Děkujeme kolegyním, které se o zajištění Dne knihovníků postaraly. 
 

http://skip.nkp.cz/
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Ad 6) 
Zprávy z VV SKIP, různé 
V souvislosti s úpravou stanov SKIP a platnosti nového OZ probíhá diskuse. 

Z variant názvu volíme „Svaz knihovníků a informačních pracovníků, zapsaný spolek“. 
Dalším bodem k diskusi je stanovení síly hlasů, jsou návrhy, že by institucionální členové 
měli mít větší sílu hlasů než individuální, otázkou je stanovení spravedlivého převodního 
mechanismu hlasů – knihovny s velkým počtem zaměstnanců versus knihovny s malým 
počtem zaměstnanců.  
Navrhujeme také, že by se měly vymezit a doladit přímo ve stanovách pravomoci předsedů 
regionálních organizací. Zápis z jednání předsednictva VV SKIP je v diskusní konferenci 
SKIP. 

Webináře – záměrem je zorganizovat zkušební vzdělávací webinář pro knihovny 
našich krajů v příštím roce. Přenos bude zajišťovat odborná firma, firmy osloví a podmínky 
zjistí kolegyně M. Sabelová.  

Odměna účetní – jednomyslně byla odsouhlasena roční odměna za vedení 
účetnictví hospodářce paní Valentové. 

Životní jubileum – významného životního jubilea se letos dožívá paní PhDr. Aurelie 
Němcová, zástupci výboru ji při této příležitosti navštíví a předají květinový dárek. Paní 
Němcové gratulujeme. 

 

Zasedání RV SKIP10 v roce 2015:   

4.   2. v Ostravě-Svinově,  
15. 4. v Litovli,  
4.   6. v Novém Jičíně,  
2.   9. v Lipníku,  
5. 11. v Opavě 
 
Zapsaly: Lenka Fišrová a Zuzana Bornová 
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