
Zápis z Valné schůze  

Jindřichohradecký symfonický orchestr 

1. 2. 2015 

 
obsah Valné schůze: 

1. Úvod, prezence 

2. Zpráva o vedení účetnictví za rok 2014 

3. Zpráva revizní komise za rok 2014 

4. Prezentace webových stránek, propagace 

5. Zpráva o činnosti za rok 2014 

6. Plán akcí na rok 2015 

7. Nové stanovy – změna občanského zákoníku 

8. Předložení výroční zprávy za rok 2014 

9. Získaná nadační podpora za rok 2014 

10. Evidence drobného majetku k 31. 12. 2014 

11. Podané žádosti o granty a nadační podporu v roce 2015 

12. Volba Rady orchestru 

13. Dotazy a návrhy členů 

 

 

1) Prezence 

Na začátku schůze proběhlo zahájení Hanou Krejčovou a Danielem Smejkalem, přivítání účastníků 

schůze a zápis účasti do prezenční listiny.  

 

2) Zpráva o vedení účetnictví za rok 2014 

Hana Miglová přednesla celkové hospodaření JHSO. Zhodnotila vedení účetnictví. Zvýraznila 

nejvyšší položky v účetnictví a navrhl jejich optimalizaci. 

položka propagace – otázka výlepu – 16 nových výlepových ploch města, KD Střelnice – nebudou již 

bannery, bude LCD displej zdarma (2m x 90 cm) u fontány na horním náměstí JH – Bohumil 

Komínek domluví způsob 

 

 

 



3) Zpráva revizní komise za rok 2014 

Revizní komise ve složení Hana Krejčová a Ilona Průšová valné schůzi předložila zprávu revizní 

komise a konstatovala, že v účetnictví nalezla drobné nedostatky, které vzápětí odstranila.  

Byla provedena kontrola peněžního deníku, smluv, dokladů o vyúčtování, atd. 

Revizní komise potvrdila správné hospodaření JHSO a pochválila provoz a funkci celé rady. 

 

4) Prezentace webových stránek 

Slovo si vzala Kateřina Zemanová s Matyášem Koppem a přednesli uvedení nového webu JHSO – na 

stejné adrese www.jhso.cz. Připomenula se výborná spolupráce s fotografem Michalem Krninským. 

 

5) Zpráva o činnosti za rok 2014 

Jednatel JHSO Daniel Smejkal shrnul akce, kterých se JHSO účastnil v roce 2014. Za tento rok se 

uskutečnilo celkem  9 koncertů: jarní koncert (Rytířský sál, JH); letní koncert (Rytířský sál, JH); 

koncerty Mozartova Requiem – Uherské Hradiště, Kroměříž, Hluboká nad Vltavou; podzimní 

koncerty Mozartova Requiem (kostel Nanebevzetí Panny Marie, JH a Divadlo Oskara Nedbala, 

Tábor); dva adventní koncerty v Jindřichově Hradci (kaple sv. Máří Magdalény, JH). 

 

6) Plán akcí na rok 2015 

• Jarní koncert – 29. 3. 2015, Radek Šalša, program: Dvořák, Rytířský sál, zámek 

• Letní koncert – 21. 6. 2015 JH, Marek Šedivý, program: Bruch – houslový koncert, Rytířský 

sál, zámek 

• Česká inspirace – předsednictvo města, květen 2015, 10. leté výročí, Hradec Králové, 

uzávěrka Requiem –(50 000,-)  zbytek výdajů z Nadace města 

• Podzimní koncert – 17. 10. 2015, dirigent??, kapela Nezmaři, Střelnice (možnost dvojího 

opakování – Sedlčany, Tábor) – schvalování rozpočtu, v jednání (25000,- za koncert + 

zvukař) 

• 31. 10. 2015, Hluboká n/Vltavou, kostel – Petr Píša, W. A. Mozart – Requiem  

• Adventní koncerty – 6. 12. 2014 17:00, 19:30, dirigent?? klasický program adventního typu 

 

• uvedení některého z koncertů na dalším místě – cenově výhodné pro orchestr 

 

7) Nové stanovy – změna občanského zákoníku 

dochází ke změně občanského zákoníku – návrh úprav – Daniel Smejkal 

- nesmějí odporovat, připomínky přeposlané před setkáním valné hromady celé radě, úpravy – 

červeně zvýrazněné ve vytištěné formě k nahlédnutí a připomínkování 

z.  s. = Zapsaný spolek – JHSO z. s.  – Změna názvu (úprava loga, změna razítka) 

http://www.jhso.cz/�


Přečtené pozměněné body stanov:  

členství, změna povinností člena, valná schůze, pozvánka – elektronicky, rada – volba 1 x za 5 let, 

revizní komisi také 1 x za 5 let, jednatel – odvolání, jednání a podepisování jménem JHSO…  

 

hlasování o změně názvu –  

13 pro, 0 proti, nikdo se nezdržel hlasování 

 

8) Předložení výroční zprávy za rok 2014 

K nahlédnutí byla předložena výroční zpráva za rok 2014. Jednatel jménem všech členů poděkoval 

Ludmile Plaché za její vypracování. 

 

9) Získaná nadační podpora za rok 2014 

Hana Miglová seznámila členy orchestru se získanou finanční podporou v roce 2014, která činila 

dohromady 104 000,-. Z toho dotace od města Jindřichův Hradec na celoroční činnost 30 000 + 

27 000,-; z Jihočeského kraje 20 000,-; od nadace Život umělce 12 000,- a Bukovské vody 15 000,-. 

 

10) Evidence drobného majetku k 31. 12. 2014 

Nákup do položek hmotného majetku: 0,-. 

Celková hodnota hmotného majetku orchestru v počtu položek 16 je 22455,-. 

 

11) Podané žádosti o granty a nadační podporu v roce 2015 

Sparkasse   

Jihočeský kraj – (jarní, letní, podzimní koncert)  

Nadace Život umělce – (jarní koncert) 

Město Jindřichův Hradec – celoroční činnost 

Bukovská voda – požádáme v průběhu roku 

 

12) Volba Rady orchestru 

 

1. bod – volba Rady orchestru 

- Matyáš Kopp – ohlášený odchod z rady, Hana Miglová – nově členkou výboru 

 

hlasování o složení nové rady (viz níže) na nadcházející rok: 

jednomyslně odsouhlaseno složení rady 

 

 



složení rady pro rok 2015: 

jednatel: Daniel Smejkal 

zástupce jednatele: Bohumil Komínek 

hospodář: Hana Miglová 

členové výboru: Kateřina Zemanová, Ludmila Plachá, Hana Miglová 

 

koncertní mistr: Jaroslav Šanda 

výběr členských příspěvků: Ondřej  Tomša 

 

složení revizní rady pro rok 2015: 

Hana Krejčová, Ilona Průšová 

 

13) Dotazy a návrhy členů 

a) nákup stojánků (deskové) a světel pro orchestr cca 25ks (Bohumil Komínek) 

 

b) Návrh odměny pro jednatele orchestru – 6 000,-  

hlasování – 7 pro, 3 proti – odsouhlasena částka 6 000,- (návrh 8 000 nebyl schválen) 

c) Návrh odměny pro bývalého a stávajícího hospodáře – 1500,- každému (Matyáš Kopp, Hana 

Miglová) 

hlasování – jednohlasně schválena odměna 1500,- pro oba hospodáře 

 

body b) a c) zařídí Dan Smejkal 

 

 

 

 

 

 

 

 

zapisovatel:  

Kateřina Zemanová 

 

 

verifikátor: 

Daniel Smejkal    Hana Krejčová   Ludmila Plachá 



 


	1. bod – volba Rady orchestru

