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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



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/hospodářskou 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 – do 10.12.2017
Mgr. Marie Bürgerová (předseda), Pavel Kittel, Milan Krištof – od 13.12.2017

Dozorčí rada
Ing. Radek Jelínek (předseda), Mgr. Daniel David, Mgr. Marie Bürgerová – do 10.12.2017
Ing. Radek Jelínek (předseda), Mgr. Daniel David, Mgr. Adam Kulich – od 13.12.2017

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. 2017
Naším cílem je rozvíjet sportovní aktivity v Janově nad Nisou a vylepšovat podmínky pro
sportovce ve sportovním areálu, který provozujeme.
Kromě běžné údržby areálu jsme za uplynulé období opravili sociálky v přízemí, které slouží
sportovcům a klubovně. Zároveň byly vyměněny dosluhující hlavní vchodové dveře a zbytek
oken v průčelí, dále navazovala výmalba vstupní chodby a schodiště. Také jsme zprovoznili
původní centrální ohřev teplé užitkové vody kotlem. V pokojích v ubytovně proběhla výměna
oken, dveří a koberců, oprava zdí a výmalba.

V roce 2017 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,
probíhala sportovní soustředění. V říjnu zde jako každoročně startoval tradiční běžecký
závod a turistický pochod Janovských 11 a 19 km.

Na parkovišti Kaplička v Hraběticích jsme realizovali výměnu automatického parkovacího
systému. Stará technologie se ukázala jako nevhodná pro naše klimatické podmínky, byla
velmi poruchová a pro návštěvníky i nás frustrující. Neustálé opravy znamenaly zbytečné
náklady a hrozil kolaps celého zastaralého systému.
Nový systém parkování zjednodušil, snížil provozní
náklady a přispěl také ke spokojenosti návštěvníků.
Systém je majetkem obce, která jej ze svého rozpočtu
financovala, JANOVSKÁ o.p.s. ho jako uživatel obci
postupně zaplatí. Celou akci navrhl a realizoval ředitel
JANOVSKÉ o.p.s. Petr Mlejnek ve spolupráci
s dodavatelskou firmou.
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Finanční zpráva
1. Rozvaha
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2. Výsledovka
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V doplňkové činnosti jsme se stali od 1.3.2017 plátcem DPH.
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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, dne 8.6.2018
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