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Základní údaje
JANOVSKÁ o.p.s. je obecně prospěšná společnost, která provozuje sportovní areál
Janovská sokolovna vč. turistické ubytovny a parkoviště Kaplička v Hraběticích, v Jizerských
horách.
Zakladatelem JANOVSKÁ o.p.s. je obec Janov nad Nisou. Založení schválilo zastupitelstvo
obce Janov nad Nisou 14. července 2004 usnesením 51/2004.
JANOVSKÁ o.p.s. byla zaregistrována Krajským soudem v Ústí nad Labem do rejstříku
obecně prospěšných společností 1. prosince 2004, spisová značka O146, IČ 25498681.


Sídlo společnosti: Janov nad Nisou 520, 468 11



IČ: 25498681



Tel.: +420 739 057 898



Email: janovskaops@seznam.cz, info@janovskaops.net



Web: www.janovskaops.net



Sportovní areál Janovská sokolovna: Janov nad Nisou 504, 468 11

Obory činnosti:


provozování sportovních a společenských zařízení, zejména turistických ubytoven,
tělocvičen, běžeckých tratí a víceúčelových hřišť v obci Janov nad Nisou



koordinační, organizační činnost při zajišťování sportovního a kulturního života v obci
Janov nad Nisou



pronájem a půjčování věcí movitých



poskytování technických služeb

Hlavní činností JANOVSKÉ o.p.s. je provozování sportovního areálu Janovská sokolovna.
Areál slouží zejména místním sportovním oddílům pro tréninky, turnaje a mistrovské zápasy
a také základní škole při hodinách tělesné výchovy. V hale se každoročně konají plesy,
školní akademie, areál je zázemím i pro větší sportovní akce jako např. tradiční běžecký
závod a turistický pochod Janovských 11 a 19 km. Sportovní kluby využívají nejen
sportoviště, ale i možnost ubytování v turistické ubytovně.
Jako doplňkovou činnost JANOVSKÁ o.p.s. provozuje parkoviště Kaplička v Hraběticích
na základě příkazní smlouvy s obcí Janov nad Nisou.
Činnost JANOVSKÉ o.p.s. je financována z příjmů z parkoviště, ubytovny a sportovišť.
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Personální obsazení
Správní rada
Pavel Kittel (předseda), Mgr. Adam Kulich, Milan Krištof

Dozorčí rada
Ing. Radek Jelínek (předseda), Mgr. Daniel David, Mgr. Marie Bürgerová

Statutární zástupce / ředitel
Ing. Petr Mlejnek (smlouva o výkonu funkce)

Ředitel a členové správní a dozorčí rady JANOVSKÉ o.p.s. vykonávají své funkce bezplatně.

Zaměstnanci
Externí spolupracovníci (DPP) – obsluha parkoviště, úklid v sokolovně
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Naše činnost v r. 2016
Naším cílem je rozvíjet sportovní aktivity v Janově nad Nisou a vylepšovat podmínky pro
sportovce ve sportovním areálu, který provozujeme. V roce 2016 se nám podařilo realizovat
následující:

1. Na loňské opravy tělocvičny a šaten jsme
navázali vybudováním boxerského koutku.
K dispozici pro box a další kondiční sporty
jsou zavěšené boxerské pytle a pytel pro
boj na zemi, činky, hrazda a tatami.

2. Na fotbalovém hřišti jsme opravili střídačky, svařili a vyměnili zrezivělé části plotu, aby
jím už nepropadávaly míče.

3. Boční plochu podél sokolovny jsme srovnali a vyseli zde trávu, plánujeme sem časem
umístit venkovní posilovací stroje

4. Instalovali jsme kovové vjezdové brány na hřiště a k budově sokolovny, vybudovali
chybějící venkovní skladové prostory pro techniku na údržbu areálu.
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5. Areál sokolovny je ideální pro sportovní soustředění. Spojení venkovních sportovišť,
tělocvičny a horského terénu láká sportovní oddíly už nyní, rádi bychom ale jejich
řady ještě rozšířili. Plánujeme tedy vylepšit ubytovací prostory v sokolovně, začali
jsme opravou koupelen v ubytovně.

V roce 2016 ve sportovním areálu pokračovaly pravidelné tréninky oddílů TJ Sokol Janov
nad Nisou i sportovců mimo něj, hodiny tělocviku žáků janovské základní školy, škola zde
pořádala školní akademii, konaly se fotbalové, nohejbalové, volejbalové turnaje a soutěže,
v říjnu zde jako každoročně startoval tradiční běžecký závod a turistický pochod Janovských
11 a 19 km.
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Finanční zpráva
1. Rozvaha
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2. Výsledovka – celková
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3. Výsledovka – hlavní činnost

Sportoviště:

Ubytovna:
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4. Výsledovka – doplňková činnost

Klubovna:

Parkoviště:
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Další povinné údaje


odměny správní rada: 0 Kč



odměny dozorčí rada: 0 Kč



odměny ředitel: 0 Kč



vývoj a stav fondů: společnost nemá zřízené žádné fondy

Poděkování
Děkuji všem za spolupráci.

Za společnost JANOVSKÁ o.p.s.
Ing. Petr Mlejnek, ředitel

V Janově nad Nisou, 12.6.2017
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