
Zápis ze dne 17.4. 2014, který proběhnul na základě elektronické komunikace členů: 

 

1/ kontrola zápisu z minulého RV 

2/ stav členské základny, přihlášky, členské příspěvky na r. 2014 

Stav členské základny - přijetí nového člena paní Čepové, prosím o elektronické  hlasování 

všechny členy výboru.  

Příjmení, jméno, titul :  Čepová Božena 

Zaměstnání :  důchodce 

Adresa zaměstnání :  před odchodem do důchodu: Městská knihovna Krnov, příspěvková 

organizace Soukenická 29 794 01 Krnov 

Adresa bydliště :  794 01 Krnov Budovatelů 8 

Kraj :  Moravskoslezský kraj 

Telefon :  604407803 

E-mail :  b.cepova@centrum.cz 

Fax :   

Poznámka, sdělení :  Přeji hezký den, ráda bych se stala individuálním členem SKIP, 

protože jsem odešla do důchodu a ráda bych byla součástí českého 

knihovnictví. Prosím vás o informace, pokud mne přijmete mezi sebe, 

jakým způsobem mám zaplatit roční příspěvek. Děkuji. Božena 

Čepová, nar.1.1.1953 

Na základě přijaté mailové korespondence členů Rva jejich souhlasu v ní lze konstatovat, že 

paní Božena Čepová byla přijata za člena SKIP.  

Další info z problematiky členské základny: 

Výbor byl také informován mailem o ukončení členství paní Heleny Chytilové ( v konferenci 

výboru SKIP10) 

Pavel Cimbálník zprovoznil databázi členů SKIPU10, kolegyně Nalepová a Bornová 

provedou revizi databáze, poté kolegyně Valentová doplní další informace o platbách.                          

T: do schůze výboru v Novém Jičíně 

K  17.4.  bylo na členských poplatcích vybráno 164 000 Kč,  60% z částky je 98 400 Kč. Na 

VVSKIP byla odeslána 1. záloha 50 000 Kč, dne 17.4.  byla odeslána 2. záloha 40 000 Kč 

tedy celkem na VVSKIP byla odeslána částka 90 000 Kč z členských poplatků. Platby  za 

členské poplatky stále chodí. Opozdilci budou vyzváni na konci května.  

 

K 31. 3. 2014 bylo na účtu SKIP10: 136 686,07,-Kč  

a v pokladně SKIP10: 17 150,-Kč  

3/ informace k zájezdu a aktivity Klubka 

-informace o zájezdu:  . Na zájezd přišlo přes účet či pokladnu 7000 Kč, seznam účastníků, 

kteří uhradili je průběžně konzultován s organizátorkou zájezdu kolegyní Nalepovou. 
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Termín: 16.-18.5. 2014  

Prozatímní info o programu na adrese: http://www.skip10.cz/files/zajezd14.doc 

 

Aktualizace programu: Kusé informace k oslavám výročí B. Hrabala jsou na webu: 

http://www.hrabal-nymburk.cz/index.php?stranka=kalendarium-akci 

 

Podle situace, počasí a je navržena  krátká zastávku v Ostré u Lysé n.L. 

http://www.botanicus.cz/ 

Začátkem května budou informace o programu zájezdu upřesněny. 

 

ZMĚNA! Díky malému počtu přihlášených objednán menší autobus (30 osob), což má ovšem 

vliv na cenu dopravy (individ. člen 550,- institucionální člen 700,-, nečlen 700,-). 

- informace o aktivitách Klubka: 

 9.4. proběhlo jarní setkání Klubka v Knihovně města Ostravy na pobočce v Ostravě 

Michálkovicích s následujícím programem:  

-Přednáška Holocaust v literatuře pro děti a mládež: Mgr. Šárka Holaňová a Petra Kozlová, 

ústředí KMO                                                                                                                                  

-Ukázková lekce Paolo Coelho - osobnost, životní cesta a dílo: Jarmila Košťálová, KMO, 

pobočka Vítkovice,                                                                                                                       

-organizační záležitosti                                                                                                              

Hodnocení účasti a průběhu setkání bohužel od kolegyně M. Zadembské ještě nemáme. 

 

4/ informace z VV SKIP, granty z VVSKIP pro rok 2014  

Pro SKIP 10 byly pokryty všechny granty, uvedeny jsou prostředky  z VV SKIP bez 

spoluúčasti SKIP10 : 

- Jarní a podzimní setkání Klubka - 4000 Kč - pořadatel Klub dětských knihoven ( duben, 

říjen 2014) 

- KnihOlympiáda - 5000 Kč (pořadatel, Klub dětských knihoven, 17. květen 2014)* termín 

přesunut na září 2014, souběh jiných akcí 

- Čtením a psaním ke kritickému myšlení -  12000 Kč  – pořadatel Marika Zadembská, 

Městská knihovna Třinec 5. – 7. června. 

- Součastná literatura pro děti III. - 11 000 Kč, pořadatel Městská knihovna v Přerově ( 

listopad 2014)   

Z grantu SKIP10 byl v březnu  realizován a vyúčtován projekt Městské knihovny Potštát 

Knihovna živě. Finance byly poukázány po řádném vyúčtování na účet provozovatele Města 

Potštát. 
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 5/ různé 

Kolegyně Nemeškalová, Beyerová a Žmolíková provedou kontrolu účetnictví RVSKIP10 

s hospodářkou SKIPu10 p. Valentovou 24.4.2013. 

Další RV SKIP10 se uskuteční 19.6.2014 v Novém Jičíně 

 

 
Zapsaly Zuzana Bornová a Lenka Fišrová 


