Zápis ze zasedání regionálního výboru SKIP
Moravskoslezského a Olomouckého kraje
5. února 2020 v Ostravě – Svinově (pobočka KMO)
Přítomni: Zuzana Bornová, Markéta Beyerová, Pavlína Kijová, Lenka Žmolíková, Lenka
Prucková, Kamila Šeligová, Renáta Domoráková, Dana Nalepová, Tomáš Ocásek
Omluveni: Magda Glancová, Pavel Cimbálník, Miroslava Sabelová, Miroslava Střelcová,
Marie Šedá, Dana Zipserová, Lenka Fišrová

PROGRAM:
1) zahájení, kontrola zápisu
2) hospodaření za rok 2019
3) příprava rozpočtu na rok 2020
4) kontrola členské základny, nové přihlášky
5) vyhodnocení grantů SKIP10 na rok 2020
6) přehled akcí na rok 2020
7) informace z VV SKIP
Ad 1)
Zasedání RV SKIP10 zahájila a všechny přivítala předsedkyně SKIP10 Zuzana
Bornová
Ad 2)
Výbor na svém jednání schválil Hospodaření SKIP10 za rok 2019. Předsedkyně
upozornila na nutnost minimalizovat výběr účastnických poplatků v hotovosti. Hrozí
nebezpečí EET. Mailem budou informováni organizátoři akcí, kde se vybírají
účastnické poplatky. Platby musí být uhrazeny na účet SKIP10. Při zasílání propozic
na pořádané akce, je nutno účastníky vyzvat, aby zaslali objednávku se jmény
uchazečů na danou akci hospodářce SKIPu10 paní Valentové valentova@okpb.cz.
V roce 2020 bude vše domluveno na akce RCWT a Literatura pro děti přímo
s organizátory akcí. Z: Bornová, Valentová
Ad 3)
Příprava rozpočtu. Do rozpočtu zahrnout mj. tyto částky:
Den knihovníků – 30.000,Granty SKIP10 – 10.000,Zasedání IFLA v ČR – podat žádost o dotaci na dopravu účastníků v Olomouckém
kraji – cca 10.000,Kniha ve 21. století 2020 – příspěvek od SKIP10 do 6.000,Ad 4)
Novou přihlášku podala k institucionálnímu členství Obecní knihovna Vendryně,
která byla přijata jednomyslně. O přijetí do SKIP bude nového člena informovat
SKIP10 předsedkyně Z. Bornová.
Aktualizovat seznam individuálních členů – D. Nalepová
Členské příspěvky 2020:
- institucionální členové - faktury budou rozeslány koncem února.
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individuální členové – koncem února bude rozesláno upozornění s průvodním
dopisem

Ad 5)
Vyhodnocení grantů SKIP10 na rok 2019
Z rozpočtu SKIP10 bylo na vybrané projekty vyčleněno 10.000 Kč.
Granty byly členy výboru hodnoceny elektronicky.
Členové výboru se shodli na tom, že úroveň projektů byla velmi nízká. Knihovny sice
podržely podmínky (např. knižní dary), ale domníváme se, že jsou i zajímavější
možnosti. Kolegyně Bornová navrhuje věnovat se na příštím zasedání výboru
podmínkám grantu, včetně spoluúčasti zřizovatelů.
Grant SKIP10 byl jednomyslně schválen knihovně v Dobroslavicích ve výši 3.000,- Kč
(odměna lektora).
Ad 6)
Kalendárium 2020
6. 5. – Nový Jičín – jarní Klubko
28.-29 .5. – Třinec - kurz RWCT
23. 9. – Raškovice – KnihOlympiáda
23. 9. – Rýmařov – setkání seniorů OL a MS kraje
4. 11. – Lipník n. B. – podzimní Klubko
11. 11. - Přerov - seminář o dětské literatuře: Současná literatura pro děti a mládež a
její vliv na rozvoj čtenářství IX.
25. 11. – Olomoucko – Den knihovníků
Ad 7)
Různé:
a) Výroční zpráva SKIP10 za rok 2019 byla zveřejněna na našich webových
stránkách
b) Kniha ve 21. století 2022 – organizuje MSVK Ostrava – pouze jednodenní. Pokud
bude vícedenní, nebude se SKIP10 na její organizaci podílet
c) 9. 6. se v Praze (MLP) uskuteční oslava 30. výročí založení SKIP – obeslat
možné účastníky a zjistit jejich zájem
d) K. Šeligová provede revizi seznamu členů SKIP – seniorů, případné doplnění
údajů bude provedeno ve spolupráci se členy výboru. D. Nalepová zaslala
seznam členů. U mnohých členů chybí datum narození, protože přihláška tento
údaj neobsahuje.
e) Informace z jednání VV SKIP:
- dotace.cz – online přístup – garant pro MS a OL kraj – M. Šedá
- koncepce rozvoje knihoven na léta 2021-2027 k připomínkování na:
https://drive.google.com/file/d/1FTxgqE3Zo01Kor0ZkTrjpILA290C52r2/view
- Knihovna roku - zveřejnit pouze 1. místo, nezveřejňovat vyhodnocení

Příští jednání RV SKIP:
Středa 15. 4. 2020, MěK Rýmařov
Zapsala Dana Nalepová, ověřila Zuzana Bornová
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