
výroční zpráva2010
Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona 
248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech a byla 
schválena správní i dozorčí radou Janovská o.p.s.



Janov nad Nisou 520, 468 11
+420 739 057 898

sportovní areál Janovská sokolovna
Janov nad Nisou 504, 468 11
+420 604 659 817

info@janovskaops.net
www.janovskaops.net

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

Zakladatelem Janovská o.p.s. je Obec Janov nad Nisou. 
Založení schválilo zastupitelstvo obce Janov nad Nisou 
14. července 2004 usnesením 51/2004.

Pavel Zange, předseda
Roman Vitvar
Daniel David (do 30. listopadu 2010)

Pavel Šarkovský, předseda (do 30. listopadu 2010)
Petr Mlejnek (do 30. listopadu 2010)
Jan Telenský (do 30. listopadu 2010)

Členství 30. listopadu 2010 skončilo v souladu se 
zákonem o obecně prospěšných společnostech (funkční 
období člena správní a dozorčí rady je maximálně tříleté, 
funkci lze vykonávat maximálně ve dvou po sobě jdoucích 
obdobích).
Správní i dozorčí rada byla doplněna v zákonné lhůtě po 1. 
lednu 2011, kdy vstoupil v platnost nový zákon o obecně 
prospěšných společnostech

David Jelínek, ředitel
Michal Haninger, správce sportovního areálu

Správa parkoviště Hrabětice-kaplička byla částečně 
zajišťována externími spolupracovníky (DPP)

kontakt

základní údaje

personální obsazení                                                                       
                                                                správní rada

                                                                dozorčí rada

                                                                zaměstnanci



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

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

pronájem a půjčování věcí movitých

skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a 
technické činnosti v dopravě

I nadále zůstává hlavní činností Janovská o.p.s. 
provozování sportovního areálu Janovská sokolovna, aby 
měly janováci zázemí pro své volnočasové aktivity za 
finančně přijatelných podmínek. Areál slouží místním 
sportovním oddílům pro tréninky i mistrovské zápasy a 
také základní škole při hodinách tělesné výchovy. 
Návštěvníci Janova pak využívají nejen sportoviště, ale i 
možnost ubytování.

Od poloviny roku 2010 přešlo pod správu Janovská o.p.s. 
parkoviště Kaplička v Hraběticích. Z výnosů financujeme 
naši obecně prospěšnou činnost.

naše cíle                                                                      

Janovských 
11 a 19 km

Sportovní areál Janovská 
sokolovna je již tradičním 
startem, cílem i zázemím 
přespolního běhu a 
turistického pochodu 
Janovských 11 a 19 km, který 
je několik posledních let i 
Mistrovstvím České republiky 
v horském běhu.

Pro rok 2010 převzal záštitu 
na 35. ročníkem předseda 
senátu 
Přemysl Sobotka.

Foto: www.11a19.cz 
 



                                                                leden - březen

                                                                leden - červen

                                                                duben

Pálení 
čarodějnic

Každoročně ožívá v Janově 
nad Nisou tradice pálení 
čarodějnic spojená 
s lampiónovým průvodem. 
Ten vychází v podvečer od 
janovské radnice 
k sokolovně, kde je již týden 
dopředu místními 
dobrovolnými hasiči 
postavena velká vatra a 
několik menších táboráčků na 
opékání buřtů.

Foto: www.rajce.net 
 

S příchodem nového roku se Janovská sokolovna stává 
zařízením nejen sportovním a ubytovacím, ale i 
společenským a hala se změní na taneční sál. Pravidelně 
této možnosti využívají místní volejbalisté a základní škola.

V prvním pololetí roku jsme se připravovali na převzetí 
správy parkoviště Hrabětice – kaplička, kromě 
živnostenského oprávnění a smluvního vztahu 
s majitelem, Obcí Janov nad Nisou, byli připraveny i 
podmínky pro zajištění zkušebního provozu do hlavní 
zimní sezóny.

Každoroční pálení čarodějnic. Lampiónový průvod vychází 
v podvečer od radnice k janovské sokolovně, kde je 
s předstihem místními hasiči postavena veliká vatra.

rok 2010 u nás



Zahájeno územní řízení na rekonstrukci venkovních 
prostor sportovního areálu.

1. července převzala Janovská o.p.s. správu parkoviště 
Hrabětice – kaplička, spuštěna byla nonstop helpline a 
ceník rozdělen na letní a zimní sezónu. Čisté výnosy 
z provozu parkoviště budou využívány na zajištění 
obecněprospěšných činností v obci.

První zářijová sobota byla první větší zkouškou ostrého 
provozu na Hraběticích, kdy je parkovací plocha hojně 
využívána návštěvníky Mariánské pouti na Kristiánově.

Na konci měsíce byla podána žádost na rekonstrukci a 
výstavbu venkovních sportovišť (multifunkční hřiště a 
beachvolejbal) do LEADER ČR v rámci MAS Podještědí. 
Projekt byl vybrán jako náhradník k realizaci.

                                                                květen

                                                                září

                                                                červenec

Plesová sezóna

Již několik let pořádají 
volejbalisté TJ Sokol a místní 
základní škola své 
reprezentační plesy. A jediné 
místo, kde se dá v Janově nad 
Nisou plesat, je hala 
sokolovny. Ta se tak 
několikrát od ledna do března 
promění ze sportovní 
palubovky na taneční parket.

Foto: www.zsjanovjbc.com 
 



Podána investiční žádost o dotaci na Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy.

Janovských 11a19, tradiční sportovní akce se startem a 
cílem na tradičním místě, ve sportovním areálu Janovská 
sokolovna. Start 35. ročníku přespolního běhu a 
turistického pochodu zařazeného do seriálu Mistrovstvím 
České republiky v horském běhu připadl na 30. října.

1. prosince zahájena sezóna podle zimního ceníku, hlavní 
sezóna odstartovala 19. prosince.

Příprava podkladů pro stavební řízení na rekonstrukci 
venkovních prostor.

Příprava úprav zakládací listiny (včetně odborného 
semináře s autory nového zákona) podle nového zákona o 
obecně prospěšných společnostech.

                                                                říjen

                                                                prosinec

Parkoviště 

Dostatek sněhu, obloha bez 
mráčku, na parkovišti 
zaplněno do posledního 
volného místa… víkendový 
obrázek na Hraběticích.

Foto: www.janovskaops.net 
 



náklady

položka
501100 spotřeba materiálu - koks 245.421,00
501101 spotřeba materiálu - koks 19.140,00
501200 spotřeba materiálu - čistící 7.671,00
501300 spotřeba materiálu – DHIM 5.280,00
501400 spotřeba materiálu – kancelář 131,00
501510 spotřeba materiálu – drobná údržba, hala 3.789,00
501520 spotřeba materiálu – drobná údržba, ubytovna 285,00
501530 spotřeba materiálu – drobná údržba, hřiště 1.086,00
501 ∗    spotřeba materiálu 282.803,00
502100 elektrická energie 109.125,00
502 ∗    spotřeba energie 109.125,00
511100 oprava a údržba hala 12.037,00
511200 oprava a údržba ubytovna 0,00
511400 oprava a údržba hřiště 0,00
511 ∗    oprava a údržba 12.037,00
512       cestovné 10.925,00
518100 služby – poštovné, telefonní poplatky 10.837,00
518200 služby – prádelna 9.953,00
518300 služby – reklama 3.471,00
518400 služby – odpad, úklid sněhu 6.888,00
518500 služby – ostatní 65.996,00
518510 služby - ubytování 1.841,00
518600 revize sokolovny 2.420,00
518700 nájem 1,00
518900 služby - parkoviště 7.800,00
518 ∗     ostatní služby 109.207,00
521        mzdové náklady 203.580,00
522        mzdové náklady - parkoviště 15.000,00
524100 zákonné sociální pojištění – OSSZ 50.904,00
524200 zákonné sociální pojištění – VZP 8.640,00
524300 zákonné sociální pojištění – VoZP 9.684,00
524 ∗    zákonné sociální pojištění 69.228,00
528       ostatní sociální náklady 1.144,00
549       jiné ostatní náklady 3.743,00
582       poskytnuté příspěvky 500,00
celkem náklady 817.292,00

výnosy

položka
602100 tržby služby – hala 217.171,00
602100 tržby služby – klubovna 37.000,00
602300 tržby služby – ubytovna 115.600,00
602400 tržby služby – byt 11.580,00
602500 tržby služby – hřiště 13.725,00
602700 provoz parkoviště Hrabětice 90.000,00
602 ∗     tržby z prodeje služeb 485.076,00
644        úroky 7,82
649        jiné ostatní výnosy 0,00
691        provozní dotace 330.280,00
celkem výnosy 815.363,82 
zisk (- ztráta) -1.928,18 

Hospodaření za rok 2010 výroku auditora nepodléhá.

Roční uzávěrku zpracovala účetní Eva Horčičková

finanční zpráva



daňová
náklady

položka
501100 spotřeba materiálu - koks 245.421,00
501200 spotřeba materiálu - čistící 7.671,00
501300 spotřeba materiálu – DHIM 5.280,00
501400 spotřeba materiálu – kancelář 131,00
501510 spotřeba materiálu – drobná údržba, hala 3.789,00
501520 spotřeba materiálu – drobná údržba, ubytovna 285,00
501530 spotřeba materiálu – drobná údržba, hřiště 1.086,00
501 ∗    spotřeba materiálu 263.663,00
502100 elektrická energie 109.125,00
502 ∗    spotřeba energie 109.125,00
511100 oprava a údržba hala 12.037,00
511 ∗    oprava a údržba 12.037,00
512       cestovné 10.925,00
518100 služby – poštovné, telefonní poplatky 10.837,00
518200 služby – prádelna 9.953,00
518300 služby – reklama 3.471,00
518400 služby – odpad, úklid sněhu 6.888,00
518500 služby – ostatní 65.996,00
518510 služby - ubytování 1.841,00
518600 revize sokolovny 2.420,00
518700 nájem 1,00
518 ∗     ostatní služby 101.407,00
521        mzdové náklady 203.580,00
524100 zákonné sociální pojištění – OSSZ 50.904,00
524200 zákonné sociální pojištění – VZP 8.640,00
524300 zákonné sociální pojištění – VoZP 9.684,00
524 ∗    zákonné sociální pojištění 69.228,00
528       ostatní sociální náklady 1.144,00
549       jiné ostatní náklady 3.743,00
celkem náklady 774.852,00

výnosy

položka
602100 tržby služby – hala 217.171,00
602300 tržby služby – ubytovna 115.600,00
602500 tržby služby – hřiště 13.725,00
602 ∗     tržby z prodeje služeb 346.496,00
691        provozní dotace 330.280,00
celkem výnosy 676.776,00 
zisk (- ztráta) -98.076,00 

nedaňová
náklady

položka
501101 spotřeba materiálu - koks 19.140,00
501 ∗    spotřeba materiálu 19.140,00
518900 služby - parkoviště 7.800,00
518 ∗     ostatní služby 7.800,00
522        mzdové náklady - parkoviště 15.000,00
582       poskytnuté příspěvky 500,00
celkem náklady 42.440,00

výnosy

položka
602200 tržby služby – klubovna 37.000,00
602400 tržby služby – byt 11.580,00
602700 provoz parkoviště Hrabětice 90.000,00
602 ∗     tržby z prodeje služeb 138.580,00
644        úroky 7,82
celkem výnosy 138.587,82 
zisk (- ztráta) 96.147,82 



stav a pohyb majetku

Účet Název počátek má dáti dal konec

Aktiva
211 pokladna 20.973,00 271.945,00 288.219,00 4.699,00
221 bankovní účty 37.185,86 729.586,82 734.454,00 32.318,68
261 peníze na cestě 191.000,00 191.000,00
311 odběratelé 29.219,00 394.471,00 384.094,00 39.596,00
314 poskytnuté provozní zálohy 50.500,00 -330,00 50.170,00
335 pohledávky za zaměstnanci 3.700,00 3.700,00
348 nár.na dot.a ost.zúč.s rozp.o.ú.s.c. 330.280,00 288.600,00 41.680,00
378 jiné pohledávky 16.360,00 16.360,00
381 náklady příštích období 803,00 803,00

celkem aktiva 138.680,86 1.937.012,82 1.903.530,00 172.163,68

Pasiva
321 dodavatelé 110.836,00 397.102,00 384.836,00 98.570,00
324 přijaté zálohy 16.080,00 20.875,00 23.712,00 18.917,00
331 zaměstnanci 21.698,00 172.830,00 218.580,00 67.448,00
336 zúčtování soc.zab. a zdr.poj. 6.406,00 91.546,00 92.776,00 7.636,00
342 ostatní přímé daně 3.435,00 43.470,00 43.470,00 3.435,00
383 výdaje příštích období 3.981,00 3.981,00 1.841,00 1.841,00
389 dohadné účty pasivní 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
901 vlastní jmění 49.667,18 -123.432,32 -73.755,14
931 hospod. výsledek ve schval. řízení -123.432,32 -123.432,32

celkem pasiva 169.667,18 868.864,99 961.310,89 262.113,18

Rozdíl 1.280.641,14 1.211.747,32 -1.928,18




