Zápis z valné hromady SKIP regionální organizace Plzeňského kraje
konané dne 19. února 2019 v Knihovně města Plzně

Od 9:30 hod. prezence účastníků
10:00 hod. – přivítání, schválení programu VH
1. Volba návrhové, mandátové a volební komise
2. Zpráva o činnosti a hospodaření RV SKIP, zpráva dozorčí komise
3. Udělení ocenění knihovníkům Plzeňského regionu
4. Představení kandidátky členů RV SKIP, info o způsobu provedení voleb
5. Volba členů regionálního výboru SKIP, dozorčí komise a předsedy RV SKIP
volba členů VV SKIP a dozorčí komise VV SKIP
6. Přestávka na občerstvení
7. Projednání návrhu na předsedu VV SKIP
8. Diskuzní blok
Vystoupení zástupce VV SKIP
9. Prezentace výsledků voleb – volební komise
10. Usnesení a závěr

Na úvod předsedkyně regionální organizace SKIP kolegyně Hendrychová přivítala všechny
přítomné účastníky a hosta za VV SKIP PhDr. Víta Richtera. VH moderovala kolegyně
Kožíšek Ouřadová – nejprve seznámila účastníky VH s navrhovaným programem VH –
jednohlasně schváleno
1. Volba návrhové, mandátové a volební komise
 mandátová komise: Petrovičová, Polívková, Primusová – schváleno jednohlasně
 volební komise: Pfeiferová, Halířová, Fotrová – schváleno jednohlasně
 návrhová komise: Faitová, Solová, Kratochvílová – schváleno jednohlasně
Předsedkyně návrhové komise účastníkům VH sdělila skutečnost, že VH není usnášeníschopná. Na jednání VH bylo dle zápisu v prezenčních listinách přítomno 15 zástupců
kolektivních členů SKIP a 55 individuálních členů SKIP – celkem se účastnilo 70 členů.
Do nadpoloviční většiny členů, potřebné pro uznání usnášeníschopnosti VH scházelo
6 účastníků (členská základna ke dni konání VH činila: 39 institucionálních a 112 individuálních členů)
Vzhledem ke zjištěné skutečnosti požádala předsedkyně regionální organizace zástupce
VV SKIP PhDr. Víta Richtera o přednesení jeho plánovaného vystoupení.
PhDr. Vít Richter přednesl prezentaci výsledků provedeného celostátního průzkumu
čtenářství obyvatel ČR v roce 2017 - Trendy čtenářství dětí, mládeže a dospělých.
Po ukončení vystoupení PhDr. Richtera zároveň uplynula doba 30 minut po stanoveném
termínu zahájení VH. Předsedkyně ukončila v souladu se Stanovami SKIP řádnou VH
a zahájila zasedání náhradní VH. Náhradní VH je schopná se usnášet hlasy členů
přítomných, kteří rozhodují nadpoloviční většinou přítomných hlasů, je-li přítomno alespoň
5 % hlasů všech členů SKIP. Tato podmínka byla splněna. Jednání NVH se řídilo již
schváleným návrhem programu VH.

2. Zpráva o činnosti a hospodaření RV SKIP, zpráva dozorčí komise
Kolegyně Hendrychová přednesla hodnotící zprávu o činnosti za období 2016 –
2018. Kolegyně Hájková přednesla zprávu o hospodaření regionální organizace
a kolegyně Petrovičová přednesla zprávu dozorčí komise o provedené kontrolní
činnosti.
3. Udělení ocenění knihovníkům Plzeňského regionu
Předsedkyně regionální organizace SKIP kolegyně Hendrychová předala květinu
a čestné uznání s poděkováním za dlouholetou činnost v knihovnické profesi a rozvoj
oboru v plzeňském regionu kolegyním V. Hauserové a L. Šimonové a dále jako
poděkování za dlouholetou aktivní angažovanost v práci regionálního výboru
kolegyním D. Fotrové, M. Halířové, A. Kratochvílové, B. Solové a P. Suché.
4. Členka volební komise kolegyně Pfeiferová představila přítomným navrhované členy
do regionálního výboru SKIP, navrhované členy do dozorčí komise regionálního
výboru SKIP, návrh na předsedu regionálního výboru SKIP. Instruovala účastníky VH
o provedení volby v prostorách foyeru Polanovy síně KMP v průběhu nadcházející
přestávky a zároveň pozvala účastníky k malému pohoštění.
5. Volba členů regionálního výboru SKIP, dozorčí komise a předsedy RV SKIP
6. Přestávka
7. Kožíšek Ouřadová předložila VH k projednání a schválení návrh regionálního výboru
z jednání poslední schůze, kdy projednal a doporučil valné hromadě podpořit
kandidaturu na předsedu VV SKIP Mgr. Romana Giebische – jednohlasně schváleno
Proběhla volba navrhovaných členů – zástupců do VV SKIP a dozorčí komise
VV SKIP - jednohlasně schváleno
8. Diskusní blok.
kolegyně Hendrychová – pozvala všechny přítomné účastníky VH na další
dlouhodobě plánované aktivity RO SKIP: např. na zájezd na knižní veletrh Svět
knihy 2019, 23. ročník Literární Šumavy v Srní. Vyzvala rovněž členy SKIP
k účasti na celostátní valné hromadě SKIP, která se uskuteční dne 13. června
v Obecním domě v Praze.
- PhDr. Vít Richter podpořil pozvání k účasti na celostátní valné hromadě –
zhodnocení celostátní akce pořádání kulatých stolů v krajích – celostátní diskuse.
Vyzval knihovny k účasti na soutěži Biblioweb a soutěži Městská knihovna roku.
9. Členka volební komise kolegyně Pfeiferová vyhlásila výsledky voleb:
 Po sečtení všech hlasovacích lístků bylo konstatováno, že všechny vydané
hlasovací lístky byly použity a všechny hlasy byly platné:
členové regionálního výboru SKIP – zvoleni jednohlasně
členové dozorčí komise regionálního výboru SKIP – zvoleni jednohlasně
předsedkyně regionálního výboru SKIP – zvolena jednohlasně
10. Členka návrhové komise kolegyně Faitová přednesla návrh usnesení valné hromady
– schváleno jednohlasně
Předsedkyně RV Mgr. Hendrychová poděkovala všem účastníkům za hojnou účast,
poděkovala všem dosavadním členům regionálního výboru za odvedenou práci a nově
zvoleným členům popřála hodně úspěchů do další činnosti.

Zapsala: Nováková Hana

Plzeň 25. 2. 2019

