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1) Prezence 

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

schůze a zápis účasti do prezenční listiny.  

 

2) Zpráva o činnosti za rok 2012 

Jednatel JHSO Daniel Smejkal shrnul akce, kterých se JHSO účastnil v roce 2013. Za tento rok se 

uskutečnilo celkem pět koncertů: jarní koncert (zámek, JH), letní koncert (KD Střelnice, JH), 

podzimní benefiční koncert (DDM JH), dva adventní koncerty v Jindřichově Hradci (kaple sv. Máří 

Magdalény, JH). 

 

3) Předložení výroční zprávy za rok 2013 

K nahlédnutí byla předložena výroční zpráva za rok 2013. Jednatel jménem všech členů poděkoval 

Ludmile Plaché za její vypracování. 

 

 

 



4) Získaná nadační podpora za rok 2013 

Matyáš Kopp seznámil členy orchestru se získanou finanční podporou v roce 2013. Dotace od města 

na celoroční činnost 25  000,- + 5 000,-, z Jihočeského krajského příspěvkového programu podpory 

v oblasti kultury pro rok 2014 20 000,- a od nadace Život umělce 15 000,-. 

 

5) Zpráva o vedení účetnictví za rok 2013 

Matyáš Kopp dále přednesl celkové hospodaření JHSO.  Zhodnotil vedení účetnictví. Zvýraznil 

nejvyšší položky v účetnictví a navrhl jejich optimalizaci. 

- položka propagace – otázka výlepu – efektivita (1700,-/koncert, výlep)?, KD Střelnice – nebudou 

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

 

6) Zpráva revizní komise za rok 2013 

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

komise a konstatovala, že v účetnictví nenalezla žádné nedostatky.  

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

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

 

7) Plán akcí na rok 2014 

- na jarní koncerty jsou přizvány 3 místní pěvecké sbory – PS Smetana, PS YMCA Jakoubek, 

Chrámový sbor Adama Michny + sólisté Martin Vodrážka, Eva Kývalová, Ondřej Socha a Jarmila 

Kosinová. 

- letní koncert – sólisté 

• Jarní koncert – 6. 4. 2014, Solon Kladas, program: W. A. Mozart, Requiem, Rytířský sál, 

zámek 

• 14. 6. 2014 Kroměříž, Petr Píša, W. A. Mozart – Requiem – festival Vivat Amadeus (50 000,-) 

• 14. 9. 2014 Hluboká n/Vltavou – Petr Píša, W. A. Mozart – Requiem  

• v jednání opakování – listopad Tábor (10 000,-) 

• Letní koncert – 22. 6. 2014, Mario Rapaj, filmové melodie, Rytířský sál, zámek 

• Podzimní koncert – 19. 10.2014, 19:00, v jednání (čeští autoři – rok české hudby) 

• Adventní koncerty – 7. 12. 2014,  Dasha – na popových strunách – v jednání (s městem) 

85 000,- účast – nevhodné – v případě nekonání – klasický program adventního typu 

•  Vladislav Burian – žádost – 22. 8. 2014 Slavnostní den letectva, zahájení ceremoniálu 

orchestrem – prázdninový režim – problematické – v jednání menší obsazení? (spolupráce 

s Jakoubkem – V. A. Michna) 

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



• festival Cyperia 2013 – proběhlo přihlášení JHSO, obsazení – celý orchestr, filmové a 

muzikálové melodie, spoluúčast na letence 20%, dirigent Solon Kladas, kontaktování p. 

Bondy – stále v jednání  

 

8) Evidence drobného majetku 

Nákup do položek hmotného majetku: 0,-. 

Celková hodnota hmotného majetku orchestru je 22455,-. 

Proběhla oprava tympánů – 7260 ,- 

 - otázka uskladnění bicí soupravy, zabezpečení – vyzvednutí od p. Kouta, nalezení vhodného místa 

k uskladnění (v JH) 

 

9) Podané žádosti o granty a nadační podporu v roce 2014 

Spaarkasse – 10 000,- letos 20. výročí, letní koncert 2014 ve spolupráci se Spaarkasse – nákup 20-30 

míst pro VIP, umístění banneru na webové stránky   

Jihočeský kraj – 105 000,- (jarní, letní, podzimní koncert)  

Nadace život umělce – 30 000,- (jarní koncert – Requiem) 

Městský úřad 50 000,- 

v jednání – Bukovská voda – žádost o grant cca 15 000,- (podzimní koncert) 

 

10) Dotazy a návrhy členů 

Nový web JHSO 

Ke konci schůze si vzala slovo Kateřina Zemanová s Matyášem Koppem a přednesli návrh  

a uvedení nového webu JHSO. Do týdne dodá Bohumil Komínek podklady z archivu JHSO. Do 

měsíce dojde k uveřejnění nového webu JHSO. 

Stálá spolupráce s fotografem Michalem Krninským. 

Projekt Rampa – dokončení. 

 

11) Volba Rady orchestru 

 

1. bod – volba Rady orchestru 

- Hana Miglová – přebírá účetnictví po Matyáši Koppovi – žádný protinávrh 

hlasování o složení rady (viz níže): 

jednomyslně odsouhlaseno složení rady 

 

složení rady pro rok 2014: 

jednatel: Daniel Smejkal 



zástupce jednatele: Bohumil Komínek 

hospodář: Hana Miglová 

členové výboru: Kateřina Zemanová, Ludmila Plachá, Matyáš Kopp 

koncertní mistr: Jaroslav Šanda 

výběr členských příspěvků: Ondřej  Tomša 

 

Podle nového občanského zákoníku jsme povinni řešit přechod na novou organizační strukturu. 

Tento bod budeme řešit v průběhu roku. Seznámení rady s aktuální situací – Hana Krejčová a Daniel 

Smejkal. 
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