Zápis z jednání valné hromady SKIP
Moravskoslezského a Olomouckého kraje
dne 16. 3. 2016
v Knihovně Petra Bezruče v Opavě
Přítomno: 42 individuálních členů a 41 institucionálních členů zapsaných na prezenčních
listinách
Host:
Mgr. Roman Giebisch, Ph.D., předseda VV SKIP ČR
Program:
1. Zahájení valné hromady, přivítání hostů, kulturní vystoupení – M. Sabelová,
Z. Bornová
2. Volby komisí
3. Zpráva o činnosti regionální pobočky na období 2013-2015 – Z. Bornová
4. Zpráva o hospodaření za období 2013-2015 – p. Valentová
5. Zpráva dozorčí komise za období 2013-2015 – M. Beyerová
6. Zpráva o činnosti Klubu dětských knihoven SKIP 10 – M. Zadembská
7. Volby do orgánů SKIP na volební období 2016-2018
Přestávka
8. Vystoupení předsedy SKIP Romana Giebische
9. Vyhlášení výsledků voleb do regionálních orgánů a volba předsedy RV SKIP 10
10. Ocenění členů SKIP 10
11. Vyhlášení výsledku volby předsedy RV SKIP 10
12. Diskuse
13. Usnesení valné hromady SKIP 10
14. Závěr

Ad 1.
Program valné hromady zahájila a přítomné členy včetně hosta přivítala Zuzana Bornová,
předsedkyně RV SKIP 10. Moderování první části programu se zároveň se ujala Mirka
Sabelová. Následovalo kulturní vystoupení členek Církevní varhanní konzervatoře v Opavě.
Ad 2.
Volby komisí
Mandátové komise navržena takto: M. Šedá, I. Nemeškalová, D. Nalepová
Volební komise byla navržena ve složení: L. Prucková, M. Střelcová + P. Šimonová
Návrhová komise byla navržena ve složení: L. Fišrová, R. Domoráková, P. Kijová.
O jednotlivých komisích bylo hlasováno o každé zvlášť, komise byly zvoleny jednomyslně.
Ad 3.
Zpráva o činnosti regionální pobočky na období 2013-2015
Zprávu o činnosti SKIP 10 za roky 2013-2015 přednesla předsedkyně Zuzana Bornová. Na
úvod svého vystoupení poděkovala za spolupráci členům odstupujícího výboru. Shrnula
činnost RV SKIP 10 za poslední léta a připomněla významné akce, které regionální
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organizace podporovala. Podrobné informace o činnosti RV SKIP 10 přinášejí výroční zprávy
umístěné na webu SKIP 10, kde je i zpráva o činnosti za poslední volební období.
http://www.skip10.cz/vyrocni-zpravy/
Ad 4.
Zpráva o hospodaření za období 2013-2015
Hospodářka SKIP 10 paní Zuzana Valentová 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, a to jednoduchým účetnictvím. Hospodaření SKIPu 10 bylo
kontrolováno pravidelně Dozorčí komisí RV SKIP 10. V roce 2016 se přechází na podvojné
účetnictví, platby kolektivních členů, respektive faktury s příslušnými členskými poplatky,
budou rozeslány ihned po uvedení nového účetního SW do provozu. Informace
o hospodaření s vyúčtováním rovněž na adrese:
http://www.skip10.cz/vyrocni-zpravy/
Ad 5.
Zpráva dozorčí komise za období 2013-2015
Zprávu o činnosti dozorčí komise za roky 2013-2015 přednesla paní M. Beyerová, dozorčí
komise zasedá 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.
Kontroly DK RV SKIP 10 byly provedeny v uplynulém funkčním období komise pravidelně
dvakrát ročně.
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 6.
Zpráva o činnosti Klubu dětských knihoven SKIP10
Podrobnou, zajímavou, inspirativní a rozsáhlou zprávu o činnosti Klubu dětských knihoven
našich regionů přednesla Marika Zadembská. V zajímavé prezentaci ukázala činnost Klubka
za poslední období. Podrobné informace o aktivitách Klubka SKIP 10 jsou ve výročních
zprávách za příslušná období: http://www.skip10.cz/vyrocni-zpravy/
Další informace o činnosti našeho Klubka na adrese:
http://klubko.knih-trinec.cz/index.php

Ad 7.
Volby nového RV SKIP 10, DK SKIP 10
O provedení voleb přítomné instruovala a kandidáty a kandidátky představila předsedkyně
volební komise Lenka Prucková. Na prezenčních listinách je zapsáno 42 individuálních a 41
institucionálních členů SKIP 10 a je tudíž možné přistoupit k volbě. Každý individuální člen
a každý kolektivní člen SKIP 10 obdržel po jednom hlasovacím lístku se společnou
kandidátkou členů regionálního výboru a dozorčí komise. Z 16 jmen kandidátů do RV bylo
zakroužkováním voleno 13 členů a ze čtyř kandidátů DK byli voleni 3 členové. Zároveň bylo
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možno doplnit oba seznamy o vlastního kandidáta s následným dodržením počtů volených
členů.
Poté následovala samotná tajná volba.
Ad 8.
Vystoupení předsedy SKIP Romana Giebische
R. Giebisch na úvod svého vystoupení pozval všechny přítomné na celostátní Valnou
hromadu SKIP, která se bude konat 14. -16. 6. v Hradci Králové, připomněl její význam, mj.
se budou schvalovat nové stanovy SKIP, jejichž návrh je k nahlédnutí na adrese:
V další části svého vystoupení tematicky navázal na připravovanou konferenci Architektura
a výstavba knihoven, která bude VH v Hradci Králové předcházet a odprezentoval bohaté
zkušenosti z návštěv evropských knihoven (Francie, Dánsko, Švýcarsko, Německo
a Rakousko).
Ve druhé prezentaci ukázal další fáze revitalizace Klementina, jednak prostory, které již
revitalizací prošly a jednak ukázal vizualizace interiérů a exteriérů, které se náročných oprav
dočkají v nejbližším čase.
Ad 9.
Výsledky voleb RV SKIP 10 a DK SKIP 10 na léta 2016-2018
Po přestávce předsedkyně volební komise Lenka Prucková vyhlásila výsledky voleb. Nový
regionální výbor SKIP10 bude pracovat ve složení: Zuzana Bornová, Pavel Cimbálník,
Zdeňka Daňková, Renáta Domoráková, Lenka Fišrová, Jana Galášová, Dana Nalepová,
Lenka Prucková, Miroslava Sabelová, Miroslava Střelcová, Marie Šedá a Marika
Zadembská, Hana Haltmarová. Náhradníky jsou Libuše Foberová, Olga Chmelíčková
a Marie Jemelková. DK bude pracovat ve složení M. Beyerová, P. Kijová a L. Žmolíková.
Náhradnicí je I. Nemeškalová. Členky DK si mezi sebou určí předsedkyni tohoto kontrolního
orgánu.
Volba předsedkyně RV SKIP 10.
Každý přítomný člen obdržel hlasovací lístek se jménem Zuzany Bornové, navržené na
novou předsedkyni jako jedinou kandidátku na tuto funkci. Uvedený lístek bylo možno doplnit
o vlastní návrh na předsedu RV SKIP 10. Poté proběhla tajná volba předsedkyně.
Následovala volba aklamací, a to volba kandidátů do VV SKIP, DK VV SKIP a kandidáta na
předsedu VV 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 SKIP10 byl zvolen Roman Giebisch.
Ad 10.
Ocenění členů SKIP10
Za přínos knihovnictví a práci ve SKIP v našem regionu byly oceněny kolegyně Zdeňka
Daňková, dlouholetá ředitelka MěK Šumperk, nyní vedoucí seniorské sekce našich regionů
a členka RV, Jana Galášová, která stále aktivně pracuje ve funkci ředitelky knihovny
v Českém Těšíně a nadále pracuje v RV, jehož byla donedávna dlouholetou předsedkyní,
Mirka Střelcová, ředitelka knihovny v Lipníku n. B., rovněž dlouholetá aktivní členka RV.
Další oceněnou je „Živá kniha“ Helenka Szymeczková z knihovny Nýdek, která je duší této
knihovny neuvěřitelných 55 let. Ocenění získaly i Květa Kohoutková, pracovnice oddělení pro
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děti z knihovny v Lipníku, a kolegyně Renata Nevelösová a Dana Zipserová z knihovny
v Českém Těšíně, které se podílejí na zajímavých akcích těšínské knihovny. Za práci ve
SKIPu všem kolegyním poděkovaly a pamětní listy s kytičkou předaly M. Sabelová
a Z. Bornová.
Ad 11.
Výsledky voleb předsedkyně RV SKIP10.
Předsedkyně volební komise Lenka Prucková oznámila výsledky voleb předsedkyně RV
SKIP 10. Zuzana Bornová byla zvolena v tajné volbě na období 2016-2018 předsedkyní
regionálního výboru hlasy všech přítomných (81 hlasů).
Ad 12.
Diskuse
Do diskuse se z pléna nikdo nepřihlásil.
Ad 13.
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 2013-2015
2. Zprávu o hospodaření regionální pobočky SKIP za období 2013-2015
3. Zprávu dozorčí komise regionální pobočky SKIP za období 2013-2015
4. Výsledky voleb do RV SKIP 10 na roky 2016-2018 a to:
a) třináctičlenný regionální výbor ve složení: Zuzana Bornová, Pavel Cimbálník,
Zdeňka Daňková, Renáta Domoráková, Lenka Fišrová, Jana Galášová, Hana
Haltmarová, Dana Nalepová, Lenka Prucková, Miroslava Sabelová, Miroslava
Střelcová, Marie Šedá, Marika Zadembská;
b) tříčlennou dozorčí komisi ve složení: Markéta Beyerová, 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 2013-2015
2. Kandidátky na členky výkonného výboru SKIP na volební období 2016-2018 :
Miroslavu Sabelovou a Renátu Domorákovou
3. Kandidátku na členku dozorčí komise výkonného výboru SKIP Jitku Štiborovou
4. Kandidáta na předsedu SKIP Romana Giebische
5. Doporučení schválit navržené stanovy SKIP na VH v Hradci Králové
Usnesení Regionální valné hromady SKIP Moravskoslezského a Olomouckého kraje bylo
přítomnými jednomyslně přijato.
Ad 14.
Předsedkyně Zuzana Bornová popřála mnoho zdaru novému RV a zároveň poděkovala za
vykonanou práci odstupující člence RV – M. Wolne a dlouholeté člence DK p. Iloně
Nemeškalové. Závěr VH RV SKIP 10 patřil společné fotografii.
Zapsala: L.Fišrová
30.3.2016
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