výroční zpráva2012
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
Roman Vitvar, předseda
Daniel David
Jan Tkáč

dozorčí rada
Pavel Šarkovský, předseda
Petr Mlejnek
Jan Telenský

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.
Od roku 2012 je Janovská o.p.s. provozovatelem
parkoviště Kaplička v Hraběticích na základě příkazní
smlouvy s Obcí Janov nad Nisou. Z výnosů je financována
naše obecně prospěšná činnost.

rok 2012 u nás
leden
1. ledna 2012 se stáváme provozovateli parkoviště
Hrabětice – Kaplička, které jsme do konce roku 2011 měli
ve správě. Využití výnosu zůstává stejné – financování
obecně prospěšných aktivit společnosti v souladu se
zakládací listinou.
Proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby „Janov nad
Nisou – výstavba sportovišť pro místní oddíly“
spolufinancované z prostředků EU z programu LEADER
ČR prostřednictvím MAS Podještědí.
Vítězem výběrového řízení byla po splnění všech
předepsaných podmínek na základě nejnižší ceny komisí
vybrána jablonecká společnost Stamonta s.r.o..

únor
Oslovování bankovních ústavů s žádostí o nabídky
předfinancování projektu „Janov nad Nisou – výstavba
sportovišť pro místní oddíly“ a následného úvěru na
pokrytí vlastního podílu.

březen
Podepsána smlouva o úvěru (včetně dalších smluv
požadovaných bankou pro poskytnutí úvěru) s Českou
spořitelnou a.s..
Termín splatnosti části úvěru ve výši dotace je do 31.
května 2013, zbytek ve výši vlastního podílu
v pravidelných splátkách po dobu 2 let s možností
mimořádných splátek.
Podepsána smlouva o dílo s vítězem výběrového řízení na
dodavatele stavby.
Sokolovna je dějištěm druhé tradiční společenské akce,
tentokrát je pořadatelem místní škola a akce je pořádána
jako připomenutí dne učitelů

duben
Každoroční pálení čarodějnic. Lampiónový průvod vychází
v podvečer od radnice k janovské sokolovně, kde je
s předstihem místními hasiči postavena veliká vatra.
Příprava předání staveniště dodavateli stavby nových
sportovišť.

květen
Předáno staveniště dodavateli stavby

červen
Jako součást Janovského jarmarku probíhají ve
sportovním areálu Janovská sokolovna oslavy 15. výročí
založení SK Viktorie Janov, pro níž je místní areál domácí
půdou

srpen
Sportovní areál hostí pravidelnou valnou hromadu MAS
Podještědí, při této příležitosti probíhá také kontrolní den
člen na stavbě realizované prostřednictvím MAS

září
Dokončeny stavební práce na výstavbě nových sportovišť,
dokončeny jsou multifunkční kurt na tenis/2x volejbal i
s oplocením, beach a rozběhová dráha a chodník.
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
Mariánská pouť na Kristiánově, jako odstavnou plochu
parkoviště Kaplička Hrabětice využilo přes stodvacet aut
(účast byla výrazně nižší vzhledem k špatnému počasí).

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.

prosinec
Kolaudační řízení nových sportovišť, bez připomínek,
stavba převzata od dodavatele a doplacena smluvní jistina
ve výši 10%.

finanční zpráva
Roční uzávěrku zpracovala účetní Eva Horčičková

celková

daňová

nedaňová

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

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

stav a pohyb majetku

