Zápis z Valné schůze
Jindřichohradecký symfonický orchestr
3. 2. 2013
body k projednání:
1. Prezence
2. Zpráva o činnosti za rok 2012
3. Předložení výroční zprávy za rok 2012
4. Získaná nadační podpora za rok 2012
5. Zpráva o vedení účetnictví za rok 2012
6. Zpráva revizní komise za rok 2012
7. Plán akcí na rok 2013
8. JHSO Zámecký ples
9. Podané žádosti o granty a nadační podporu
10. Evidence drobného majetku
11. Volba Rady orchestru
12. Dotazy a návrhy členů
1) Prezence
Na začátku schůze proběhlo zahájení 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 2012. Za tento rok se
uskutečnilo celkem sedm koncertů: jarní koncert v Jindřichově Hradci, letní koncert ve spolupráci
s Chrudimskou komorní filharmonií v Jindřichově Hradci, podzimní koncert v Jindřichově Hradci,
adventní koncerty v Kroměříži a Hodoníně a dva adventní koncerty v Jindřichově Hradci.
3) Předložení výroční zprávy za rok 2012
K nahlédnutí byla předložena výroční zpráva za rok 2012. Jednatel jménem všech členů poděkoval
Ludmile Plaché za její vypracování.

4) Získaná nadační podpora za rok 2012
Matyáš Kopp seznámil členy orchestru se získanou finanční podporou v roce 2012. Dotace od města
na celoroční činnost 25 000,-, z Jihočeského krajského příspěvkového programu podpory v oblasti
kultury pro rok 2012 20 000,- a od nadace Život umělce 15 000,-.
5) Zpráva o vedení účetnictví za rok 2012
Matyáš Kopp dále přednesl zprávu o celkovém hospodaření JHSO. Zhodnotil vedení účetnictví.
Zvýraznil nejvyšší položky v účetnictví a navrhl jejich optimalizaci.
6) Zpráva revizní komise za rok 2012
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 2013
•

Jarní koncert – 24. 3. 2013, Lukáš Kovařík, program: A. Dvořák, Deo gratias – Tomáš Krejča

•

Zámecký ples – 20. 4. 2013, Petr Píša, nájem – 35 000,-: shánění peněz

•

Letní koncert – 23. 6. 2013, Marek Šedivý, operní program: Jakobín, předehry k operám –
se sborem Smetana a dětským sborem Novadomáček

•

Podzimní koncert k 15 letům výročí, benefiční koncert pro Okna, 27. 10. 2013, 19:00,
dirigent Petr Píša, sólisté Václav Hudeček a Petr Malásek

•

Adventní koncerty – 8. 12. 2013, Giorgios Gallanis, Bach, pořádané městem Jindřichův
Hradec

•

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

návrh 2014
2014 Solon Kladas – jarní koncert, spojit dva sbory, program – César Franck
8) JHSO Zámecký ples
Bohumil Komínek si vzal za úkol přednést radě možnosti konání Zámeckého plesu JHSO.
Nebyl přítomen na radě, tento bod byl tedy odložen.
9) Evidence drobného majetku
Nákup do položek hmotného majetku: stojánek pro dirigenta 590,-.

Celková hodnota hmotného majetku orchestru je 22450,-.
Byla navrhnuta oprava tympánů – cca 15000,-

10) Podané žádosti o granty a nadační podporu
Spaarkasse 10 000,-,
Jihočeský kraj,
Nadace život umělce,
Nadace OKD,
Nadace Divoké husy – zdvojuje výtěžek výnosu – pro podzimní Benefiční koncert 2013
11) Volba Rady orchestru
1. bod – trvání období členů rady
a) návrh na prodloužení období členů rady na tři roky, volba by mohla proběhnout mimořádně při
nečekané události
b) protinávrh – každý rok, tak jak dosud
hlasování:
1 pro a)
12 pro návrh původní b)
výsledek: Volba rady bude probíhat každoročně podle dosavadních stanov.
2. bod – volba Rady orchestru
- Lenka Liškařová – návrh na odstup z rady, ostatní členové rady chtějí pokračovat,
jediná nominace na člena rady – Kateřina Zemanová
- žádný protinávrh
hlasování:
0 proti
13 pro zvolení Kateřiny Zemanové

složení rady pro rok 2013:
jednatel: Daniel Smejkal
zástupce jednatele: Bohumil Komínek
hospodář: Matyáš Kopp

členové výboru: Kateřina Zemanová, Ludmila Plachá
Koncertní mistr:
Jaroslav Šanda
12) Dotazy a návrhy členů
Nový web JHSO
Ke konci schůze si vzala slovo Kateřina Zemanová s Matyášem Koppem a přednesli návrh
a vizi nového webu JHSO. Dále se projednávali možní spolupracující fotografové.
Bylo navrženo vytvoření aktuálního seznamu členů JHSO.
Navržena účast v pořadu Rampa, což je projekt stanice Český rozhlas 3 – Vltava určený amatérským
hudebním souborům z České republiky, tedy takovým, které vznikají z čirého nadšení a existují ne
kvůli výdělku, ale pro radost. Žánrové zaměření odpovídá hudbě, kterou stanice Vltava vysílá.
Převážně jde tedy o klasiku, případně jazz. Když soubor – ať už jde o rodinné trio, lékařské kvarteto,
literátské bratrstvo, komorní orchestr při základní umělecké škole, nebo o smíšený sbor, amatérský
symfonický orchestr apod. - dodá fotografie, audio, video a další informace o svojí činnosti, portál
představí jeho činnost a průběžně zprostředkovává i další aktuality.
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