Zápis z elektronické komunikace regionálního výboru SKIP
Moravskoslezského a Olomouckého kraje
říjen 2020
Zúčastnili se: Zuzana Bornová, Marie Šedá, Dana Nalepová, Miroslava Sabelová, Lenka
Prucková, Renáta Domoráková, Kamila Šeligová, Dana Zipserová, Tomáš Ocásek, Lenka
Fišrová, Pavel Cimbálník, Markéta Beyerová, Marika Zadembská,
členky DK: Lenka Žmolíková, Pavlína Kijová a Magda Glancová
PROGRAM:
1) zahájení, kontrola zápisu
2) stav členské základny, přihlášky
3) nominovaní na cenu Knihovník MS a Knihovník OL kraje v r. 2020
4) akce v náhradních termínech-Klubko, připravované akce: Setkání seniorů Rýmařov,
seminář o dětské lit. Přerov, Den knihovníků ...
5) příprava podkladů pro projekty VV SKIP 2021
6) diskuze, různé
Ad 1)

Říjnový výbor proběhl formou elektronické komunikace – příčinou byl nouzový stav
(koronavirová pandemie). Výbor organizovala předsedkyně Z. Bornová, členové
výboru se následně vyjádřili k jednotlivým bodům programu.

Ad 2) Schválení nových členů:
a) Přihláška – individuální členství: Markéta Balonová, KMO
Nová kolegyně byla přijata, členové RV odsouhlasili novou členku SKIP10 na základě
přihlášky, jednomyslně bylo také odsouhlaseno prominutí členského příspěvku na rok
2020 vzhledem k prodlevě, která uplynula od žádosti o přijetí.
b) V průběhu elektronické komunikace byl zaslán seznam členů SKIP10, kteří dosud
neuhradili čl. poplatek (k 12.10.2020), celkem 18 kolegyň a kolegů. Budou upomenuti
členy RV, pokud příspěvek neuhradí do 31.12., budou vyřazeni ze stavu členské
základny. S tímto závěrem souhlasí všichni členové RV.
Ad 3) Nominovaní na knihovníky Moravskoslezského a Olomouckého kraje:
Za MS kraj Jana Galášová, za OL kraj Lenka Fišrová. Nominace byly schváleny.
Ocenění bude předáno individuálně.
Ad 4) Přesuny akcí:
a) KnihOlympiáda přesunuta na rok 2021
b) Klubko v Lipníku zrušeno
c) 9. ročník současné literatury pro děti v Přerově – ON-LINE!
https://www.knihovnaprerov.cz/aktuality/akce/1145-soucasna-literatura-pro-deti-a-jejivliv-na-rozvoj-ctenarstvi-ix
d) Setkání seniorů v Rýmařově bylo zrušeno
e) Den knihovníků 2020 zrušen
f) Vyúčtování projektů s VV SKIP:
1. Vratky za projekty nerealizované díky COVIDu. Po diskuzi s p. Kvasničkovou se
navýšil projekt Jarní Klubko o 3000 Kč ve smlouvách za organizační zajištění
jarního setkání tak, aby byl projekt realizován jak ze strany spoluúčasti, tak
z dotačních peněz. U akci Klubka bude nakonec vratka 3 000 Kč. V našem
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vyúčtování je předkládaná vratka 6000 Kč, která bude ještě snížena v rámci
vyúčtování SKIPU ČR.
2. Za akci Současná literatura pro děti nebudeme vracet žádné finanční prostředky,
bude vyúčtována pomoc při organizačním zajištění online semináře formou
faktury (služby a dohody pro pracovnice, které se podílely na organizaci).
3. Vše je rozepsáno v příloze v tabulkách.
Ad 5) Příprava projektů na rok 2021 – dotace VV SKIP:
a) Klubko jarní a podzimní – projekt zpracovala M. Zadembská
b) RWCT pro začátečníky – projekt zpracovala M. Zadembská
c) Současná literatura pro děti, MěK Přerov, 10. ročník – projekt zpracoval P.
Cimbálník
Projekty byly v řádném termínu odeslány VV SKIP.
Ad 6) Různé:
a) Schválení odměny hospodářce SKIP10 p. Zuzaně Valentové za rok 2020 ve výši
5000,- Kč:
S vyplacením odměny v uvedené výší členové RV souhlasí.
b) Dozorčí komise s ohledem na situaci nemohla provést plánovanou kontrolu. Termín
bude stanoven ihned na počátku roku 2021 a kontrola proběhne neprodleně.

Zapsala: Lenka Fišrová
Zkontrolovala: Zuzana Bornová
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