výroční zpráva2011
Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona
o obecně prospěšných společnostech a byla schválena
správní i dozorčí radou Janovská o.p.s.

kontakt
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

základní údaje
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.

personální obsazení
správní rada
Pavel Zange, předseda (do 7. září 2011 členství i funkce)
Roman Vitvar, předseda (funkce od 12. září 2011)
Daniel David
Jan Tkáč (od 7. září 2011)

dozorčí rada
Pavel Šarkovský, předseda
Petr Mlejnek
Jan Telenský
Správní i dozorčí rada byla doplnována v zákonné lhůtě po
1. lednu 2011, kdy vstoupil v platnost nový zákon o
obecně prospěšných společnostech. Členy správní i
dozorčí rady odsouhlasilo ZO Janov nad Nisou dne 26.
ledna 2011. Volba předsedů proběhla při zasedáních
správní a dozorčí rady dne 28. ledna 2011. Důvody pro
rezignaci předsedy správní rady Pavla Zangeho na funkci i
členství v září 2011 byly rodinné. Nový člen správní rady
byl odsouhlasen ZO Janov nad Nisou dne 7. září 2011.

statutární zástupce
David Jelínek, ředitel

zaměstnanci
Michal Haninger, správce sportovního areálu
Správa parkoviště Hrabětice-Kaplička byla částečně
zajišťována externími spolupracovníky (DPP)

naše cíle
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.
Po celý rok 2011 měla pod správou Janovská o.p.s.
parkoviště Kaplička v Hraběticích. Z výnosů je financována
naše obecně prospěšná činnost. Smlouva byla ukončena
ke konci roku a pro rok 2012 nahrazena smlouvou
příkazní.

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.

rok 2011 u nás
leden
1. ledna 2011 nabyl účinnosti nový zákon o obecně
prospěšných společnostech. Statutárním zástupcem se ze
zákona stal (dosavadní) ředitel společnosti. Obec jako
zakladatel jmenoval správní a dozorčí radu na řádném
zasedání ZO 26. ledna 2011. Členství ve správní i dozorčí
radě zůstavá nadále bez nároku na odměnu. Všechny
změny byla zakladatelem upraveny v zakládací listině u
JUDr. Škorpíka (28. ledna 2011) a následně předány k
zápisu na Krajský soud v Liberci.
Sokolovna jako každoročně hostí ples volejbalistů
místního TJ Sokol.
Janovská o.p.s. získává stavební povolení na modernizaci
venkovních prostor sportovního areálu.
31. ledna je podána žádost o dotaci na projekt „Janov nad
Nisou – výstavba sportovišť pro místní oddíly“ z LEADER
ČR v rámci MAS Podještědí. Projekt počítá s výstavbou
multfunkčního hřiště pro tenis a volejbal, kurtem pro
beachvolejbal a rozběhovou dráhou pro skok daleký.
Multifunkční kurt by podle projektové dokumentace měl být
oplocen, okolo sportovišť nový chodník.

únor
Stavební povolení na rekonstrukci venkovních prostor
sportovního areálu nabylo právní moci.
Projekt „Janov nad Nisou – výstavba sportovišť pro místní
oddíly“ byl v konkurenci dvanácti projektů vybrán MAS
Podještědí jako nejlepší a doporučen SZIF k realizaci.

březen
Sokolovna je dějištěm druhého tradičního plesu, tentokrát
je pořadatelem místní škola a akce je pořádána v závěru
měsíce jako připomenutí dne učitelů

duben
Projekt „Janov nad Nisou – výstavba sportovišť pro místní
oddíly“ prošel kontrolou na SZIF v Hradci Králové. Po
odstranění chyb a vysvětlení některých skutečností je
předán k závěrečnému schvalování na SZIF v Praze.
Kompletní opravou přošlo vnější hrazení parkoviště
Kaplička Hrabětice kvůli havarijnímu stavu dřevěnných
prvků po několika zimních sezonách.

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.

srpen
Projekt „Janov nad Nisou – výstavba sportovišť pro místní
oddíly“ prošel kontrolou SZIF v Praze a Janovská o.p.s.
byla vyzvána k podpisu Dohody o poskytnutí dotace.
Smlouva byla projednání ve správní radě podepsána v
Hradci Králové ředitelem společnosti.
Podána žádost o výjimku z provozu parkoviště Kaplička
Hrabětice v letní sezone na použití zadní části parkovací
plochy, aby bylo možné zvládnout tradiční nápor turistů při
Mariánské pouti na Kristiánově.

září

Mariánská pouť na Kristiánově, jako odstavnou plochu
parkoviště Kaplička Hrabětice využilo přes dvěstě aut.

7. září 2011 vzalo ZO Janov nad Nisou na vědomí
rezignaci na funkci i členství předsedy správní rady Pavla
Zangeho z rodinných důvod a odsouhlasilo jako nového
člena Jana Tkáče. Předsedou správní rady byl 12. září
zvolen Roman Vitvar.

říjen
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 přespolního běhu a turistického pochodu
zařazeného do seriálu Mistrovstvím České republiky
v horském běhu připadl na 29. října.

prosinec
Zahájeny přípavné práce na změnu smluvního vztahu s
obcí tak, aby od 1. ledna 2012 Janovská o.p.s. nebyla
správcem parkoviště Kaplička Hrabětice, ale
provozovatelem na základě příkazní smlouvy.

Parkoviště
V hlavní zimní sezoně musí být
parkovací plocha připravena na
minimálně 150 aut ráno před osmou
hodinou. Při vydatné sněhové nadílce je
upravována i několikrát denně.

finanční zpráva
Roční uzávěrku zpracovala účetní Eva Horčičková

náklady
položka
501100 spotřeba materiálu - koks
501200 spotřeba materiálu - čistící
501300 spotřeba materiálu – DHIM
501400 spotřeba materiálu – kancelář
501510 spotřeba materiálu – drobná údržba, hala
501520 spotřeba materiálu – drobná údržba, ubytovna
501530 spotřeba materiálu – drobná údržba, hřiště
501 ∗ spotřeba materiálu
502100 elektrická energie
502 ∗ spotřeba energie
511100 oprava a údržba hala
511200 oprava a údržba ubytovna
511500 oprava zařízení
511 ∗ oprava a údržba
512100 cestovné o.p.s.
512200 cestovné parkoviště
512 ∗
cestovné
518100 služby – poštovné, telefonní poplatky
518200 služby – prádelna
518300 služby – reklama
518400 služby – odpad, úklid sněhu
518500 služby – ostatní
518510 služby - ubytování
518700 nájem
518 ∗ ostatní služby
521100 mzdové náklady - o.p.s.
521200 mzdové náklady - parkoviště
521 ∗ mzdové náklady
524100 zákonné sociální pojištění – OSSZ
524200 zákonné sociální pojištění – VZP
524300 zákonné sociální pojištění – VoZP
524 ∗ zákonné sociální pojištění
528
ostatní sociální náklady
541
smluvní pokuty a úroky z prodlení
549
jiné ostatní náklady
582
poskytnuté příspěvky
celkem náklady

242.347,00
4.842,00
10.480,00
59,00
12.075,00
309,00
1.332,00
271.444,00
89.635,00
89.635,00
2.953,00
2.550,00
220,00
5.723,00
6.330,00
12.460,00
18.790,00
11.950,00
9.227,00
40,00
27.600,00
61.556,00
2.335,00
1,00
112.709,00
205.180,00
67.650,00
272.830,00
50.004,00
8.640,00
9.360,00
68.004,00
1.130,00
95,00
3.601,00
500,00
844.461,00

výnosy
položka
602100 tržby služby – hala
602200 tržby služby – klubovna
602300 tržby služby – ubytovna
602400 tržby služby – byt
602500 tržby služby – hřiště
602700 provoz parkoviště Hrabětice
602 ∗ tržby z prodeje služeb
644
úroky
691
provozní dotace
celkem výnosy
zisk (- ztráta)

169.863,50
43.500,00
84.750,00
11.580,00
18.400,00
180.000,00
508.093,50
4,17
275.883,00
783.980,67
-60.480,33

nedaňová
náklady
položka
501100 spotřeba materiálu - koks
501200 spotřeba materiálu - čistící
501300 spotřeba materiálu – DHIM
501400 spotřeba materiálu – kancelář
501510 spotřeba materiálu – drobná údržba, hala
501520 spotřeba materiálu – drobná údržba, ubytovna
501530 spotřeba materiálu – drobná údržba, hřiště
501 ∗ spotřeba materiálu
502100 elektrická energie
502 ∗ spotřeba energie
511100 oprava a údržba hala
511200 oprava a údržba ubytovna
511 ∗ oprava a údržba
512100 cestovné – o.p.s.
512 ∗ cestovné
518100 služby – poštovné, telefonní poplatky
518200 služby – prádelna
518300 služby – reklama
518400 služby – odpad, úklid sněhu
518500 služby – ostatní
518510 služby - ubytování
518700 nájem
518 ∗ ostatní služby
521100 mzdové náklady – o.p.s.
521 ∗ mzdové náklady
524100 zákonné sociální pojištění – OSSZ
524200 zákonné sociální pojištění – VZP
524300 zákonné sociální pojištění – VoZP
524 ∗ zákonné sociální pojištění
528
ostatní sociální náklady
549
jiné ostatní náklady
celkem náklady

242.347,00
4.842,00
10.480,00
59,00
12.075,00
309,00
1.332,00
271.444,00
89.635,00
89.635,00
2.953,00
2.550,00
5.503,00
6.330,00
6.330,00
11.950,00
9.227,00
40,00
27.600,00
61.556,00
2.335,00
1,00
112.709,00
205.180,00
205.180,00
50.004,00
8.640,00
9.360,00
68.004,00
1.130,00
3.601,00
763.536,00

výnosy
položka
602100 tržby služby – hala
602300 tržby služby – ubytovna
602500 tržby služby – hřiště
602 ∗ tržby z prodeje služeb
691
provozní dotace
celkem výnosy
zisk (- ztráta)

169.863,50
84.750,00
18.400,00
273.013,50
275.883,00
548.896,50
-214.639,50

daňová
náklady
položka
511500 oprava zařízení
511 ∗ opravy a udržování
512200 cestovné - parkoviště
512 ∗ cestovné
521200 mzdové náklady - parkoviště
521 ∗ mzdové náklady
541
smluvní pokuty a úroky z prodlení
582
poskytnuté příspěvky
celkem náklady

220,00
220,00
12.460,00
12.460,00
67.650,00
67.650,00
95,00
500,00
80.925,00

výnosy
položka
602200 tržby služby – klubovna
602400 tržby služby – byt
602700 provoz parkoviště Hrabětice
602
tržby z prodeje služeb
644
úroky
celkem výnosy
zisk (- ztráta)

další údaje stanovené zákonem
odměny správní rada
odměny dozorčí rada
mzdové náklady statutární zástupce - ředitel
vývoj a stav fondů
výrok auditora

stav a pohyb majetku

43.500,00
11.580,00
180.000,00
235.080,00
4,17
235.084,17
154.159,17

0,00
0,00
96.000,00
společnost nemá zřízené žádné fondy
hospodaření společnosti nepodléhalo výroku auditora

Účet

Název

211
221
261
311
314100
314300
314 ∗
335
348
378

Aktiva
pokladna
bankovní účty
peníze na cestě
odběratelé
záloha elektrická energie
zálohy ostatní
poskytnuté provozní zálohy
pohledávky za zaměstnanci
nár.na dot.a ost.zúč.s rozp.o.ú.s.c.
jiné pohledávky
celkem aktiva

321
324100
324200
324 ∗
331
336100
336200
336300
336400
336 ∗
342100
342200
342 ∗
383
389
901100
901 ∗
931

Pasiva
dodavatelé
zálohy klubovna energie
zálohy odběratelé dle smlouvy
přijaté zálohy
zaměstnanci
zúčtování s ossz
zúčtování s vzp čr
zúčtování s kooperativou
zúčtování s vozp
zúčtování soc.zab. a zdr.poj.
daň z příjmu závislá činnost
daň z příjmu DPP – srážková daň
ostatní přímé daně
výdaje příštích období
dohadné účty pasivní
základní jmění
vlastní jmění
hospod. výsledek ve schval. řízení
celkem pasiva
Rozdíl

počátek

má dáti

dal

konec

4.699,00
32.318,68

227.889,00
667.151,67
72.000,00
429.182,50
-5.350,00

215.871,00
689.505,00
72.000,00
417.231,50
26.591,00

16.717,00
9.965,35

-5.350,00

26.591,00
3.700,00
289.008,00
17.958,00
1.731.864,50

39.596,00
49.670,00
500,00
50.170,00
3.700,00
41.680,00
172.163,68
98.570,00
18.917,00
18.917,00
67.448,00
5.345,00
1.080,00
1.211,00
7.636,00
3.435,00
3.435,00
1.841,00
50.000,00
-73.755,14
-73.755,14
1.928,18
172.163,68

275.883,00
17.958,00
1.684.714,17
357.532,00
29.723,00
29.723,00
213.055,00
63.132,00
12,960,00
1.130,00
14.100,00
91.332,00
42.405,00
7.537,00
49.942,00
1.841,00
50.000,00
1.928,18
1.928,18

342.504,00
29.723,00
-862,00
28.861,00
272.830,00
63.006,00
12,960,00
1.130,00
14.046,00
91.142,00
42.315,00
9.029,00
51.344,00
2.335,00
17.729,00

51.547,00
17.729,00
500,00
18.229,00
28.555,00
125.013,35
83.542,00
18.055,00
18.055,00
127.223,00
5.219,00
1.080,00
1.157,00
7.456,00
3.435,00
1.492,00
4.837,00
2.335,00
17.729,00

795.343,18

-123.432,32
1.928,18
808.673,18

-75.683,32
-75.683,32
185.493,68

889.370,99

923.191,32

-60.480,33

