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1    Zpráva o činnosti společnosti v roce 2012 

V  roce  2012  se  Stonax  nejvíce  věnoval  zpracování  žádosti  o  dotace  a  to  z  ropočtu 
Moravskoslezského kraje, Ministerstva pro místní rozvoj, z Evropských fondů a Nadačních 
fondů.  Celkem  bylo  zpracováno  18  žádosti,  z  toho  4  bylo  podpořeno,  1  čeká  na 
vyhodnocení.  Opět  žádná žádost  nebyla  vyloučena  pro špatné zpracování,  vždy jen  pro 
nedostatek financí v daném programu.
  
Stonax i nadále spolupracoval při rozvíjení mezinárodní spolupráce s Polskem a Slovenskem 
a také částečně se Srbskem. Z větší části při organizování  kulturních a sportovních akci. 
Taktéž jsme spolupracovali při organizaci akci v našem mikroregionu. Jsou to např.: Jarmark 
v  Komorní  Lhotce,  dožinky  v  Třanovicích  a  Horních  Tošanovicích,  v  Polsku  Majówka  v 
Jaworzu,  na  slovensku  Slavnosti  v  Lutiši.  Organizačně  i  administrativně  jsme zajišťovali 
realizaci  podpořených  projektů  "Naše  děti  mají  talent"  a  "Dožinky  -  návrat  ke  kulturním 
tradicím a čistému životnímu prostředí". V rámci realizace projektu Naše děti mají talent se 
konaly  čtyři  akce  -  pěvecká  soutěž  pro  děti  "Rozvíjej  se  poupátko"  ve  Stříteží,  festival 
kreslení  "Krajina  kolem  nás"  v  Komorní  Lhotce,  přehlídka  dětských  divadel  "Děti  před 
oponou" v Třanovicích a taneční soutěž na "Českém dni" v Jaworzu. 
Projekt "Dožinky - návrat ke kulturním tradicím a čistému životnímu prostředí" se skládal z 
řady aktivit,  které posilovaly nejen kulturu v našem regionu,  ale i  soudržnost sousedících 
regionů a ekologické cítění.  Mezi největší aktivity patří  dožinky v Horních Tošanovicích a 
Třanovicích, hodové slavnosti v Lutiši, výstava Brownfields a místní kuchařka.

Z roku 2011 pokračoval projekt "Rekonstrukce ISÚ v Komorní Lhotce", kde jsme prováděli 
koordinační činnost i stavební dozor. Tento projekt byl realizován cca do září 2012.

Stonax  v  roce  2012  obdržel  dotace  z  Moravskoslezského  kraje  na  projekt  "S  TIC  za 
poznáním Mikroregionu". Vydali jsme malé mapky, pořádali exkurze pro děti ZŠ, kde jim byly 
vysvětleny  základní  pojmy  k  legendě  map,  seznamilo  se  je  s  prostředím  Turistického 
informačního  centra,  děti  se  dověděly  něco  o  Mikroregionu  obcí  povodí  Stonávky  a  o 
Komorní Lhotce, o naučných stezkách na Prašivé a Goduli a o historii regionu. Dále v rámci 
projektu byl pořízen nábytek - regály a police do skladu i na provozovnu TIC.

Turistické informační centrum (TIC) v Komorní Lhotce - Pracovnice se pravidelně zůčastňuje 
schůzek  informačních  center  těšínského  kraje,  jednání  organizovaných  Regionální  radou 
města  Třince  a  Euroregionu  Těšínské  Slezsko.  Pracovně  a  organizačně  pomáhala  na 
Ligotském jarmarku,  kde připravila  cyklozávod  pro  dětí  mikroregionu  a prezentovala  naš 
region na Českém dni v Jaworzu.
Dále zástupkyně TIC reprezentovala náš mikroregion na veletrzích a workshopech. Jsou to 
např.  veletrh Regiontour Brno, Slovakiatour v Bratislavě a prezentační akce MSK v Brně. 
Paní Fujtíková také spolupracuje při přípravě novin "Beskydy tourist info" a při aktualizaci 
údajů v programu bluetooth pro Těšínské Slezsko. Aktivně pracovalae na přípravě a realizaci 
projektu "S TIC za poznáním Mikroregionu".

Doplňková činnost  společnosti  je  zaměřena na stavebnictví  a provozuje se dle časových 
možností.  Jedná se převážně o drobnou projekční  činnost  a inženýrskou činnost,  kterou 
rovněž vykonáváme pro projekt  "Rekonstrukce ISÚ v Komorní Lhotce".
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2    Roční účetní závěrka 
příloha č. 1 – Rozvaha
příloha č. 2 – Výkaz zisku a ztráty
příloha č. 3 – Příloha k účetní závěrce   

3   Přehled o peněžních příjmech a výdajích

       stav účtu 
Stav peněžních prostředků                                  v tis. Kč
__________________________________________________________________________
PZ v pokladně a na běžném účtu – 1.1. 2012     + 351

KZ v pokladně a na běžném účtu – 31.12.2012     + 146 

4   Přehled příjmů a výnosů v členění podle zdrojů  
        

v tis. Kč
Tržby za vlastní výkony a služby 1 296 Kč
Ostatní výnosy    110 Kč
Celkové výnosy společnosti v roce 2012                     1 406 Kč

5   Vývoj a konečný stav fondů společnosti 

Společnost STONAX, o.p.s. má zřízen pouze rezervní fond, do kterého je převáděn 
hospodářský výsledek po zdanění, vykázaný ke konci účetního období. Rezervní fond se 
využívá ke krytí ztráty. 
Výsledkem hospodaření společnosti v roce 2012 byla ztráta ve výši 131 314,87 Kč. 
Ztráta z roku 2011 ve výši 120 043,13 Kč byla převedena na vrub rezervního fondu v březnu 
2012.

Stav jmění, fondu a výsledku hospodaření k 31.12.2012:  

vlastní jmění (vklad) …………………..     31 285,12 Kč
vlastní jmění (převzatý majetek) ……..  275 926,15 Kč
rezervní fond …………………………..   172 996,87 Kč
ztráta z roku 2012 ............... …………...131 314,87 Kč
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6   Stav a pohyb majetku a závazků společnosti  

Stav  majetku  a  závazků  společnosti  byl  zachycen  inventurou  k 31.12.2012,  která  je 
dokladována v účetní závěrce 2012. 

Stonax v roce 2012 zakoupil regály do skladu Turistického informačního centra a police na 
provozovnu TIC. Tento nábytek byl pořízen z dotací Moravskoslezského kraje. 

7   Výkaz celkových nákladů společnosti v členění na náklady
      obecně prospěšných služeb, správy a doplňkové činnosti

Náklady na zabezpečování obecně prospěšných služeb     634 482,22 Kč
Náklady vynaložené na doplňkovou činnost          11 960,68 Kč
Náklady vynaložené na správu společnosti    891 143,11 Kč
   
Náklady v     roce 2012 celkem                                                                   1 537 586,01 Kč  
- z toho vlastní provozní náklady    840 276,52 Kč
  (náklady správy po odečtení přeúčtovaných výnosů správy)

___________________________________________________________________ 
Ø měsíční provozní náklady               cca   70 000 Kč 

STONAX, o.p.s.

Petr Santarius Petr Kičmer
předseda správní rady člen správní rady
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