
STONAX, o.p.s.
MIKROREGION OBCÍ POVODÍ STONÁVKY----------------------------------------------
Dolní Tošanovice * Horní Tošanovice * Hnojník * Komorní Lhotka * Ropice * Řeka * Smilovice * Střítež * Třanovice * Vělopolí

Výroční zpráva

o činnosti a hospodaření společnosti STONAX, o.p.s. v roce 2017
___________________________________________________________________

Obsah:

1/ Zpráva o činnosti společnosti v roce 2017

2/ Roční účetní závěrka 

3/ Přehled o peněžních příjmech a výdajích

4/ Přehled příjmů a výnosů v členění podle zdrojů

5/ Vývoj a konečný stav fondů společnosti

6/ Stav a pohyb majetku a závazků společnosti

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kontakt: Ing. Halina Zientková – ředitelka bank.spojení: 107-8433970287/0100
739 53 Třanovice 1 IČO:25861972
Czech Republic
tel.: +420 558 694 789 e-mail: zientkova@stonax.cz



STONAX, o.p.s.
MIKROREGION OBCÍ POVODÍ STONÁVKY----------------------------------------------
Dolní Tošanovice * Horní Tošanovice * Hnojník * Komorní Lhotka * Ropice * Řeka * Smilovice * Střítež * Třanovice * Vělopolí

1    Zpráva o činnosti společnosti v roce 2017 

Činnost společnosti v roce 2017 byla opět zaměřena na realizaci projektů. V prvé
řadě byly zpracovány žádosti o dotace, celkem 11 žádosti, z toho bylo 10 podpořeno.
Jedna žádost neprošla z důvodu chybějícího stavebního povolení na danou akci, což
ovšem nebylo v naši kompetenci. Některé projekty se realizují už od loňského roku,
jiné jsme začali realizovat až v průběhu tohoto. K těmto projektům zabezpečujeme
veškerý  potřebný  servis,  to  znamená  realizaci,  koordinaci,  vyúčtování,
fotodokumentaci,  publicitu,  zpracování  závěrečné zprávy apod.  V roce 2017 jsme
opět realizovali projekt „Poradenství a informační systém“, v rámci kterého vychází
společný  zpravodaj  Stonávka,  a  také  pomáháme  obcím  v  administrativě,
vyhledáváme dotační možnosti a věnujeme se přeshraniční spolupráci s Polskem,
Slovenskem, Maďarskem a Srbskem.
Další realizované projekty jsou „Tradice regionu“. Součásti projektu bylo uspořádání
dožínek v Horních Tošanovicích, Třanovicích a v Jaworze (PL), výstupem projektu
byla rovněž brožurka o naších tradicích. Dále s obcí Jaworze realizujeme projekt
„Beskydská e-Trasa“. Tento projekt je zaměřen na nové technologie, které přitáhnou
mladé generace. Vytváříme propagační materiály s fotek pořízených dronem - z letu
ptáka a každá obec má přístupnou mobilní aplikaci, takže veškeré novinky z dění
obcí  teď budou oznamovány mobilem. V Ropici  jsme realizovali  projekt  „Slezské
parky“. Tento byl opět realizován s přeshraniční spolupráce s Jaworzem. 
Agentura regionálního rozvoje v Bielsko - Biała nás požádala o partnerství k projektu
„Život psaný tradicí“. Zpracováváme analýzu potenciálu našich řemeslníků a budeme
propagovat jejich práci, tak aby náš občan nemusel hledat stolaře apod. v Ostravě,
ale  u  nás.  Cílem  je  rovněž  připomenout  mládeži,  že  existují  zajímavé  řemesla,
kterým se mohou vyučit a později je provozovat. 
VŠB - TU v Ostravě nás pro změnu zapojila do projektu „Re-Use park“,  který je
zaměřen  na  znovuvyužití  starých  spotřebičů  či  předmětů.  Primárně  jde  o
předcházení vzniku odpadů, čímž šetříme životní prostředí.
Ke  konci  roku  byl  podpořen  projekt  na  zakoupení  dalších  kompostérů,  realizace
projektu se předpokládá v prvním čtvrtletí příštího roku.
V listopadu jsme pořádali  konferenci  na  téma strategie  mikroregionu.  Celou akci
zajišťoval  Stonax,  a to včetně prezentací.  Konference se konala v KD Hájenka v
Horních  Tošanovicích  a  zúčastnilo  se  kolem 70 osob -  zastupitelů,  ředitelů  škol,
příspěvkových  organizací  apod.  Tématem  bylo  představení  činnosti  Sdružení,
přehled strategických cílů, které se nám v posledních létech povedlo uskutečnit a
také informace o momentálně běžících projektech. 
Turistické informační centrum - již 4. rokem funguje jako virtuální, webové stránky
jsou  momentálně  v  obnově,  měníme  jejich  design,  mailové  dotazy  zodpovídá
zaměstnanec Stonaxu.

Doplňková  činnost  společnosti  v  roce  2017  -  prováděla  jsem  technický  dozor
investora na stavbě další etapy chodníku ve Smilovicích, dále u rekonstrukce MŠ ve
Smilovicích a ještě u opravy hřbitovního kříže ve Stříteži. Tato činnost se provádí dle
časových možností, tudíž TDI jen u menších staveb.
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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. 2017                           +107
KZ v pokladně a na běžném účtu – 31.12.2017                                     +232 

4 Přehled příjmů a výnosů v členění podle zdrojů          

v tis. Kč
Tržby za vlastní výkony a služby                           378
Ostatní výnosy                         0
Celkové výnosy společnosti v roce 2017                                 378

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 2017 byl zisk ve výši 103 288,05 Kč. 
Zisk bude převeden do  rezervního fondu.

Stav jmění, fondu a výsledku hospodaření k 31.12.2017:  

vlastní jmění (vklad) …………………..    31 285,12 Kč
vlastní jmění (převzatý majetek) ……..     29 232,39 Kč
rezervní fond …………………………..    89 346,96 Kč
zisk z roku 2017 ……………………….  103 288,05 Kč
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6   Stav a pohyb majetku a závazků společnosti  

Stav  majetku  a  závazků  společnosti  byl  zachycen  inventurou  k 31.12.2017,  která  je
dokladována v účetní závěrce 2017. 

Společnost v roce 2017 nenabyla žádný DDHM.

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

Náklady na zabezpečování obecně prospěšných služeb    138 556,00 Kč
Náklady vynaložené na doplňkovou činnost              615,00 Kč
Náklady vynaložené na správu společnosti   135 892,54 Kč
   
Náklady v     roce 2017 celkem                                                                        275 063,54 Kč
- z toho vlastní provozní náklady   135 892,54 Kč
  (náklady správy po odečtení přeúčtovaných výnosů správy)
___________________________________________________________________ 
Ø měsíční provozní náklady                cca   11 500 Kč 

STONAX, o.p.s.

Petr Santarius Petr Kičmer
předseda správní rady člen správní rady
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