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1) Úvod, prezence 

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

schůze a zápis účasti do prezenční listiny. Bohumil Komínek (člen rady) se nedostavil. 

Zmínění změny Jindřichohradeckého symfonického orchestru jako z. s. Tím dochází k prodloužení 

volebního období na 5let. 

 

2) Zpráva o vedení účetnictví za rok 2015 

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

nejvyšší položky v účetnictví a navrhla jejich optimalizaci. 

 



3) Zpráva revizní komise za rok 2015 

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 ponechala  

k odstranění.  

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, propagace 

Slovo si vzala Kateřina Zemanová s Matyášem Koppem a přednesli fungování webu JHSO – na stálé 

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

Do loga je nutné přidělat z. s.  Na nejbližším koncertě s plným obsazením – fotografování nové 

společné fotografie. 

 

5) Zpráva o činnosti za rok 2015 

Jednatel JHSO Daniel Smejkal shrnul akce, kterých se JHSO účastnil v roce 2015.  Za tento rok se 

uskutečnilo celkem  6 koncertů: jarní koncert (Rytířský sál, JH); koncert pro Českou inspiraci Hradec 

Králové – Mozartovo Requiem; podzimní koncert s Nezmary v KD Střelnici, JH; dušičkový koncert  

W. A. Mozart – Requiem Hluboká n/Vltavou; dva adventní koncerty v Jindřichově Hradci (kaple  

sv. Máří Magdalény). 

 

6) Plán akcí na rok 2016 

• Jarní koncert – 20. března 2016, 19:00, dir. Radek Šalša, sólistka – klavír - Paola Rapaj – 

Albánie, program: Dvořák, Rytířský sál, zámek JH 

• Letní koncert – 19. června 2016, 19:00, dir. Chuhei Iwasaki (v jednání), (nebo Radek Šalša), 

program: filmová a muzikálová hudba, Rytířský sál, zámek JH 

• 25 . - 26. června soustředění Zvůle, zkouška na Nezmary 

• 1. července 2016, 19:00, dir. Petr Píša, koncert s Nezmary v Třeboni na festivalu “okolo 

Třeboně“, zámek Třeboň 

• Podzimní koncert – 23. října 2016 – dir. Marek Šedivý, Husitská předehra Dvořák, Bruch 

houslový koncert (Ota Weber) + symfonie (dle výběru dirigenta) 

• 29. října 2016, Hluboká n/Vltavou, kostel – Petr Píša, W. A. Mozart – Requiem  

• 30. října 2016, Jindřichův Hradec, kostel – Petr Píša, W. A. Mozart – Requiem – benefiční? 

Návrh – Pro Otevřená Okna z. ú. (je třeba vykomunikovat se sbory) 

http://www.jhso.cz/


• Adventní koncerty – 4. 12. 2016, 17:00, 19:30, dirigent Jiří Habart – Brno, 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 – představení úprav – Daniel Smejkal 

- vyvěšení na webové stránky, hosting – změna na z. s. - provedeno 

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

provedeno) 

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…  

 

8) Předložení výroční zprávy za rok 2015 

K nahlédnutí byla předložena výroční zpráva za rok 2015. Jednatel jménem všech členů poděkoval 

Ludmile Plaché za její vypracování. 

 

9) Získaná nadační podpora za rok 2015 

Hana Miglová seznámila členy orchestru se získanou finanční podporou v roce 2015, která činila 

dohromady 60 000,-. Z toho dotace od města Jindřichův Hradec na celoroční činnost 30 000,-;  

z Jihočeského kraje 30 000,-. 

 

10) Evidence drobného majetku k 31. 12. 2015 

Nákup do položek hmotného majetku: 0,-. 

Celková hodnota hmotného majetku orchestru v počtu položek 14 je 21287,-. Uzavřena nová 

smlouva o bezplatné zápůjčce bicí soupravy s p. Koutem. Pokud bude souprava potřeba na koncert 

JHSO, bude dopravena p. Koutem. 

 

11) Podané žádosti o granty a nadační podporu v roce 2016 

• Sparkasse   

• Jihočeský kraj   

• Nadace Život umělce – (podzimní koncert) 

• Město Jindřichův Hradec – celoroční činnost 



• žádost na mimořádné dotace Město Jindřichův Hradec (osvětlení a pulty) – dokončit  

(B. Komínek – termín na vyřízení do konce března – poté předání dosavadního vyhledávání 

jiné osobě k dokončení) 

 

 

12) Volba Rady orchestru 

 

1. bod – volba Rady orchestru 

 

hlasování o složení nové rady (viz níže) pro následující volební období: 

počet hlasujících – 9 lidí 

navržení nového člena komise – Ondřej Tomša 

 

hlasování: 

Daniel Smejkal – 9 hlasů 

Bohumil Komínek – 8 hlasů 

Ludmila Plachá – 9 hlasů 

Hana Miglová – 5 hlasů (je zároveň hospodářem) 

 

Ondřej Tomša – 5 hlasů 

Kateřina Zemanová – 5 hlasů  

Hana Krejčová – 3 hlasy 

 

2. hlasování – o 5. místo v radě – shodný počet hlasů – Kateřina Zemanová a Ondřej Tomša  

(viz výše) 

Kateřina Zemanová – 4hlasy  

Ondřej Tomša – 5 hlasů 

 

Ondřej Tomša nově zvolen do rady orchestru. 

 

složení rady pro rok 2016: 

jednatel: Daniel Smejkal 

zástupce jednatele: Bohumil Komínek 

hospodář: Hana Miglová 

členové výboru: Ondřej Tomša, Ludmila Plachá, Hana Miglová 

 



výběr členských příspěvků: Ondřej  Tomša 

 

složení revizní rady pro rok 2016: 

Hana Krejčová, Ilona Průšová 

 

13) Dotazy a návrhy členů 

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

vyřešení (do konce března), nákup 

b) KYPR – nabídka Solona Kladase na 5denní soutěžní festival 11.-13. 11. 2016 – koncertní 

program – pozvánka (úhrada orchestru – letenka (7000,-) 

Návrh – přesunutí na rok 2018??? – mailová pozvánka členům orchestru – názor, vyjádření  
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Kateřina Zemanová 
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