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Zápis z jednání valné hromady SKIP   

Moravskoslezského a Olomouckého kraje 

  dne 13. 3. 2019   

v Městské knihovně  

T. G. Masaryka Šumperk, p. o.  
  

Přítomno: 39 individuálních členů a 30 institucionálních členů zapsaných na prezenčních 

listinách  

Hosté:    

Mgr. Irena Jonová, 1. místostarostka města Šumperka, Mgr. Roman Giebisch, Ph.D., předseda 

VV SKIP ČR  

  

Program:  

  

Zahájení valné hromady, přivítání hostů  

1. Program RVH a jeho schválení  

2. Vystoupení hosta Mgr. Ireny Jonové         

3. Volby komisí  

4. Zpráva o činnosti regionální pobočky na období 2016-2018  

5. Zpráva o hospodaření za období 2016-2018  

6. Zpráva dozorčí komise za období 2016-2018  

7. Zpráva o činnosti Klubu dětských knihoven SKIP 10  

8. Volby do orgánů SKIP na volební období 2019-2021  

Přestávka  

9. Vystoupení předsedy SKIP Romana Giebische  

10. Vyhlášení výsledků voleb do regionálních orgánů a volba předsedy RV SKIP 10  

11. Ocenění členů SKIP 10  

12. Vyhlášení výsledku volby předsedy RV SKIP 10  

13. Diskuse  

14. Usnesení valné hromady SKIP 10  

15. Závěr   

    

Účastníky valné hromady přivítala ředitelka městské knihovny T.G. Masaryka Šumperk Kamila 

Šeligová, která na úvod popřála všem přítomným příjemný pobyt a jednání v nové šumperské 

knihovně a pozvala ke shlédnutí inspirativního videa o stěhování knihovny, které proběhlo 

v září 2018 a bylo doplněno zasvěcenými poznámkami Kamily Šeligové. Vlastní jednání 

Regionální valné hromady pak zahájila Zuzana Bornová poté, co bylo sděleno kolegyněmi 

provádějícími prezenci členů, že RVH je usnášení schopná. Moderování programu valné 

hromady se ujala Markéta Beyerová.  
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Ad 1.  

Schválení programu jednání RVH 

Markéta Beyerová seznámila přítomné s navrženým programem jednání, který byl bez 

připomínek schválen. 

 

  Ad 2. 

Vystoupení hosta 

Jednání Regionální valné hromady SKIP 10 pozdravila 1. místostarostka města Šumperka 

Mgr. Irena Jonová. Zdůraznila úspěch, kterým je přesunutí šumperské knihovny do nových 

prostor, celou rekonstrukci financovalo město Šumperk a náklady dosáhly výše 70 milionů 

korun. Ocenila práci knihoven a knihovníků a popřála účastníkům valné hromady úspěšné 

jednání. 

 

  Ad 3. 

Volby komisí  

Mandátová komise byla navržena takto: Dana Nalepová, Zdeňka Daňková a Magda 

Glancová 

Volební komise byla navržena ve složení: Marie Šedá, Miroslava Střelcová a Jana 

Pospíšilová 

Návrhová komise byla navržena ve složení: Renáta Domoráková, Lenka Fišrová a Petra 

Šimonová 

O komisích bylo hlasováno jednotlivě, komise byly zvoleny jednomyslně.   

  

Ad 4.   

Zpráva o činnosti regionální pobočky na období 2016-2018   

Zprávu o činnosti SKIP 10 za roky 2016-2018 přednesla předsedkyně RV Zuzana Bornová.  

Na úvod svého vystoupení poděkovala za spolupráci členům odstupujícího výboru. 

V prezentaci shrnula činnost RV SKIP 10 za poslední léta a připomněla významné akce, které 

regionální organizace podporovala. Tradičními akcemi jsou projekty podpořené VV SKIP- jarní                      

a podzimní setkání pracovníků dětských knihoven, semináře kritického čtení pořádané v MěK 

Třinec nebo hojně navštěvované semináře o dětské literatuře v MěK Přerov. Tradiční je také 

grantový program SKIP 10, kdy jsou každoročně finančně podpořeny projekty zaměřené na 

podporu čtenářství v knihovnách regionu. Podrobnější informace o činnosti RV SKIP 10 

přinášejí výroční zprávy umístěné na webu SKIP 10, kde je i zpráva o činnosti za poslední 

volební období: https://www.skip10.cz/vyrocni-zpravy/ a naše činnost je také dokumentována 

na sociálních sítích https://www.facebook.com/SKIP-10-171904839676693/ 

 

  Ad 5.  

Zpráva o hospodaření za období 2016-2018   

Hospodářka SKIP 10 Zuzana Valentová velmi podrobně seznámila valnou hromadu                      

s hospodařením našeho regionu, o jeho pravidlech a výsledcích. Každoročně byly RV SKIP 

10 připravovány rozpočty, které jsou k nahlédnutí u hospodářky SKIP 10. Vyúčtování 

předkládala hospodářka každoročně regionálnímu výboru. Ve zprávě bylo řečeno, že 

účetnictví bylo vždy vedeno v souladu s rozpočtem, od roku 2016 podvojným účetnictvím. 

Hospodaření SKIP 10 bylo kontrolováno pravidelně Dozorčí komisí RV SKIP 10.  Paní 

Valentová seznámila členy nejen s vývojem hospodaření srovnáním základních údajů 

posledních tří let, ale podrobně uvedla příjmy a výdaje za rok 2018. Celkový příjem za rok 2018 

https://www.skip10.cz/vyrocni-zpravy/
https://www.facebook.com/SKIP-10-171904839676693/
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činil 287 156 Kč (členské příspěvky, dotace od MK ČR prostřednictvím VV SKIP, daněné 

příjmy z účastnických poplatků). Výdaje dosáhly částky 286 802 Kč. Každý účastník měl 

možnost získat přednesenou zprávu u prezence.  

 

Ad 6.   

Zpráva dozorčí komise za období 2016-2018  

Zprávu o činnosti dozorčí komise za roky 2016-2018 přednesla Markéta Beyerová. Dozorčí 

komise zasedá 1x-2x ročně. Bylo konstatováno, že podmínky pro práci DK byly vždy velmi 

dobré, podklady, (veškeré účetní příjmové a výdajové doklady, výpisy z bankovního účtu, 

peněžní deník a pokladní hotovost, evidence poštovních cenin), byly paní hospodářkou ke 

kontrolám připraveny a za celé období nebylo třeba řešit nedostatky v hospodaření SKIP 10. 

Hospodaření bylo vždy v pořádku, výpisy z banky se shodovaly se stavem hospodaření, účetní 

doklady řádně vedeny, pokladní hotovost se shodovala se záznamy v peněžním deníku. Vše 

bylo v souladu s rozpočtem a stanovami.   

RV nedisponuje žádným hmotným majetkem a nevede žádné materiální zásoby. Kancelářské 

potřeby jsou doplňovány průběžně a ihned spotřebovány. Zprávy DK byly předkládány 

pravidelně RV a zápisy zaslány na VV SKIP. DK věnovala pozornost výběru členských 

příspěvků a posuzovala návrhy rozpočtu na jednotlivé kalendářní roky. Zprávy jsou                         

k nahlédnutí u členek DK.   

  

  Ad 7.  

Zpráva o činnosti Klubu dětských knihoven SKIP 10  

Zajímavou, inspirativní a rozsáhlou zprávu o kreativní činnosti Klubu dětských knihoven našich 

regionů přednesla Marika Zadembská. Kolegyně Zadembská v současné době čerpá 

rodičovskou dovolenou, přesto se maximálně věnuje činnosti Klubka a jeho projektům.                

V prezentaci ukázala činnost Klubka za poslední období, účastníci valné hromady shlédli i milé 

video z KnihOlympiády 2018 v Paskově. Podrobné informace o aktivitách Klubka SKIP 10 jsou 

ve výročních zprávách za příslušná období: https://www.skip10.cz/vyrocni-zpravy/ 

Další informace o činnosti našeho Klubka na adrese: https://klubko-skip10-cz.webnode.cz/   

anebo na facebooku: https://www.facebook.com/groups/255865404554160/ 

 

   Ad 8.     

Volby nového RV SKIP 10, DK SKIP 10   

O provedení voleb přítomné instruovala a kandidáty a kandidátky představila předsedkyně 

volební komise Marie Šedá. Na prezenčních listinách bylo zapsáno 39 individuálních a 30 

institucionálních členů SKIP 10 a bylo tak možné přistoupit k volbě. Každý individuální člen      

obdržel po jednom hlasovacím lístku se společnou kandidátkou členů regionálního výboru          

a dozorčí komise a každý kolektivní člen SKIP 10 obdržel totožné lístky v příslušném počtu 

podle síly hlasů. Institucionální členové tak hlasovali podle nových stanov SKIP jedním až pěti 

hlasy. Po přepočtení váhy hlasů institucionálních členů je plný počet hlasů přítomných 93. 

(Počet hlasů je dán počtem zaměstnanců organizace.) Ze 17 jmen kandidátů do RV bylo 

zakroužkováním voleno 13 členů a z pěti kandidátů DK byli voleni 3 členové. Zároveň bylo 

možno doplnit oba seznamy o vlastního kandidáta s následným dodržením počtů volených 

členů. Dotazem do pléna bylo jištěno, že nikdo nenavrhuje doplnění kandidátů do volebních 

lístků. 

Poté následovala samotná tajná volba.   

  

https://www.skip10.cz/vyrocni-zpravy/
https://klubko-skip10-cz.webnode.cz/
https://www.facebook.com/groups/255865404554160/
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Přestávka 

 

Ad 9.  

Vystoupení předsedy SKIP Romana Giebische  

R. Giebisch na úvod svého vystoupení pozval všechny přítomné na celostátní 10. valnou 

hromadu SKIP spojenou s odbornou konferencí Architektura a výstavba knihoven, která se 

bude konat 13. -14. 6. 2019 v Praze v Obecním domě, v roce 100. výročí ustavení knihovního 

zákona. Na celostátní valné hromadě SKIP proběhne závěrečný díl série „kulatých stolů“ – 

Knihovna věc veřejná, pořádaných v jednotlivých krajích k tomuto výročí. V Praze bude kulatý 

stůl moderovat novinář Jan Pokorný a účast kromě jiných přislíbil i předseda vlády ČR. Na 

jednání valné hromady navazuje v pátek 14.6. konference Architektura a výstavba knihoven, 

na které vystoupí hosté ze Slovenska, Polska, Německa a Francie. Více na adrese: 

https://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/valna-hromada/10.-valna-hromada 

 

   Ad 10.  

Výsledky voleb RV SKIP 10 a DK SKIP 10 na léta 2019-2021  

Po přestávce a vystoupení kolegy Giebische vyhlásila předsedkyně volební komise Marie 

Šedá výsledky voleb. Do volební urny bylo odevzdáno 93 hlasovacích lístků, z toho 93 

platných.  Nový regionální výbor SKIP 10 bude pracovat ve složení: Markéta Beyerová, Zuzana 

Bornová, Pavel Cimbálník, Renáta Domoráková, Lenka Fišrová, Dana Nalepová, Tomáš 

Ocásek, Lenka Prucková, Miroslava Sabelová, Miroslava Střelcová, Marie Šedá, Kamila 

Šeligová a Dana Zipserová. Náhradníky jsou v pořadí podle počtu obdržených hlasů Marika 

Zadembská, Miloš Korhoň, Dagmar Čuntová a Hana Haltmarová. DK bude pracovat ve složení 

Magda Glancová, Pavlína Kijová a Lenka Žmolíková. Náhradnicemi jsou Jana Galášová             

a Jana Leparová. Členky DK si mezi sebou určí předsedkyni tohoto kontrolního orgánu.  

   

Volba předsedkyně RV SKIP 10  

Na funkci předsedkyně RV SKIP 10 byla jako jediný kandidát navržena Zuzana Bornová, 

z pléna žádný další návrh nevzešel. Bylo navrženo, že se v tomto případě upustí od tajné volby 

a tento návrh potvrdili přítomní hlasováním. Aklamací byla poté do funkce předsedkyně RV 

SKIP 10 zvolena 89 hlasy přítomných Zuzana Bornová, 4 hlasy se zdržely.  

  

Následovala další volba aklamací, a to volba kandidátů do VV SKIP, DK VV SKIP a volba 

kandidáta na předsedu Výkonného výboru SKIP.   

Výsledky: Do dozorčí komise VV SKIP za region SKIP 10 byla zvolena Jitka Štiborová.  

Kandidátkami do VV SKIP byly zvoleny Miroslava Sabelová a Renáta Domoráková.  

Kandidátem na předsedu VV SKIP za SKIP 10 byl zvolen Roman Giebisch.  

  

  Ad 11.  

Ocenění členů SKIP 10  

Za přínos knihovnictví a práci ve SKIP v našem regionu byly oceněny kolegyně Zuzana 

Bornová, která předsedala RV SKIP 10 již druhé volební období, na jejích bedrech leží největší 

odpovědnost za činnost našeho regionu, Marie Šedá, členka RV SKIP, komisařka Vesnice 

roku a propagátorka standardů dobré knihovny, Lenka Prucková, členka RV  a reprezentantka 

SKIP na mezinárodní úrovni, zastupuje SKIP ČR v sekci veřejných knihoven organizace IFLA 

a své zahraniční zkušenosti předává na četných přednáškách, rovněž komisařka celostátní          

https://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/valna-hromada/10.-valna-hromada
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a regionální komise Vesnice roku, Marika Zadembská, vedoucí Klubka 10, která pro SKIP 

pracuje i na rodičovské dovolené a akce pro pracovníky dětských knihoven nadále organizuje, 

Miroslava Střelcová, která pomáhá s organizací seniorských setkání a administruje agendu 

projektů SKIP 10, Zuzana Valentová, hospodářka SKIP 10, která bezchybně zvládla přechod 

na podvojné účetnictví, nadstandardně spolupracuje se všemi, kteří podávají vyúčtování svých 

projektů a akcí, pomůže radou ostatním hospodářkám SKIP v dalších regionech a Lenka 

Fišrová, dlouholetá členka výboru a ve třetím volebním období tajemnice RV SKIP 10. Za práci 

ve SKIP všem kolegyním poděkovali, pamětní listy a grafiku s kytičkou předali M. Beyerová        

a R. Giebisch.  

Na Cenu českých knihovníků byla výborem SKIP 10 navržena Jana Galášová a valná hromada 

byla o tomto návrhu informována. 

  

  Ad 12.  

Výsledky voleb předsedkyně RV SKIP 10. Tento bod byl splněn již výše – viz bod 10. 

 

  Ad 13.  

Diskuse  

V diskusi vystoupila Z. Bornová, která poděkovala za dosavadní práci odstupujícím členkám 

RV Zdeňce Daňkové, která bude nadále organizovat setkání knihovníků seniorů, Haně 

Haltmarové, Janě Galášové a Marice Zadembské.  

R. Giebisch doplnil svoje vystoupení o výzvu, aby SKIP 10 nominoval některou z našich 

knihoven do soutěže Knihovna roku a kandidáta do soutěže pro mladé knihovníky MARK.          

K. Šeligová pozvala kolegy na prohlídku nové šumperské knihovny, nejen přítomné, ale další 

zájemce z jiných knihoven. 

  

   Ad 14.  

Návrh na usnesení přednesla za návrhovou komisi Renáta Domoráková  

Regionální valná hromada SKIP Moravskoslezského a Olomouckého kraje schvaluje:  

1. Zprávu o činnosti regionální pobočky SKIP za období 2016-2018  

2. Zprávu o hospodaření regionální pobočky SKIP za období 2016-2018  

3. Zprávu dozorčí komise regionální pobočky SKIP za období 2016-2018 

4. Výsledky voleb do RV SKIP 10 na roky 2019-2021 a to:  

a) třináctičlenný regionální výbor ve složení: Markéta Beyerová, Zuzana Bornová, 

Pavel Cimbálník, Renáta Domoráková, Lenka Fišrová, Dana Nalepová, Tomáš 

Ocásek, Lenka Prucková, Miroslava Sabelová, Miroslava Střelcová, Marie Šedá, 

Kamila Šeligová a Dana Zipserová;  

b) tříčlennou dozorčí komisi ve složení: Magda Glancová, Pavlína Kijová, Lenka  

Žmolíková,   

c) předsedkyní RV SKIP 10 byla zvolena Zuzana Bornová  

  

Regionální valná hromada SKIP Moravskoslezského a Olomouckého kraje bere na vědomí:  

1. Zprávu o činnosti Klubu dětských knihoven za období 2016-2018  

2. Kandidátky na členky výkonného výboru SKIP na volební období 2019-2021 

Miroslavu Sabelovou a Renátu Domorákovou  

3. Kandidátku na členku dozorčí komise výkonného výboru SKIP Jitku Štiborovou  

4. Kandidáta na předsedu SKIP Romana Giebische  
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Usnesení Regionální valné hromady SKIP Moravskoslezského a Olomouckého kraje bylo 

přítomnými jednomyslně přijato.  

  

  Ad 15.  

Závěr 

Předsedkyně Zuzana Bornová popřála mnoho zdaru novému RV a zároveň poděkovala za 

příjemné prostředí a zásadní pomoc při organizaci přípravy a vlastního průběhu valné hromady 

ředitelce MěK Šumperk Kamile Šeligové a jejím kolegům a kolegyním.  Závěr valné hromady 

RV SKIP 10 patřil společné fotografii a prohlídce nové šumperské knihovny   

  

Zapsala: L. Fišrová  

18.3.2019  

  

  

  


