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1   Zpráva o činnosti společnosti v roce 2010 

V roce 2010 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 22 žádosti, z toho 8 bylo podpořeno, 3 teprve čekají na 
vyhodnocení. Před koncem roku jsme ještě zpracovávali na leden žádosti do Programu 
obnovy venkova MSK. Žádná žádost nebyla vyloučena pro špatné zpracování, vždy jen pro 
nedostatek financí poskytovatele dotací.
 
Stonax i nadále spolupracoval při rozvíjení mezinárodní spolupráce s Polskem, Slovenskem 
a Maďarskem, částečně též se Srbskem. Z větší části při organizování kulturních a 
sportovních akci. Taktéž jsme spolupracovali při organizaci akci v našem mikroregionu. 
Organizačně i administrativně jsme zajišťovali realizaci podpořených projektů: "Jsme spolu", 
"Soutěžíme rádí" - tento projekt bude pokračovat i v příštím roce, "Agroturistické trhy" v 
Třanovicích, "Česko - polské dny Evropy", "Euro Net", "Komorní Lhotka včera a dnes" a 
jiných.

Turistické informační centrum - v letošním roce se zaměstnanci zúčastnili tří veletrhů - 
lednového Regiontouru v Brně, únorového Holliday Worldu v Praze a v říjnu propagační 
akce Moravskoslezského kraje v Brně.
Byly vytištěny články v MF DNES o památníku Třanovského  a výročí založení ČR na Goduli, 
které psala pracovnice informačního centra. Zúčastnili jsme se schůzky ve Smilovicích s 
tématikou národnostních menšin, na které byl i ministr Kocáb a tradičně v květnu jsme 
prezentovali mikroregion na Majówce v polském Jaworzu.
Jako každý rok i letos pani Fujtíková pomáhala při organizaci mezinárodního Festivalu 
kreslení v Komorní Lhotce a při organizaci cyklistického závodu na Jarmarku v Komorní 
Lhotce. Mikroregion jsme také propagovali na Tourpropagu v Písku, kde jsme do soutěže 
přihlásili naši tiskovinu. Naše informační centrum se aktivně zůčastňuje schůzek 
informačních center Těšínského Slezska, jednání organizovaných Regionální radou města 
Třince nebo Euroregionu v Českém Těšíně. 

Doplňková činnost společnosti je zaměřena na stavebnictví a provozuje se dle časových 
možností. Jedná se převážně o projekční činnost. Z větších projektů je to inženýrská činnost 
k projektu vodovodu a chodníku ve Stříteži, výstavba sportovního objektu ve Stříteži, 
inženýrská činnost k chodníku a veřejnému osvětlení v Komorní Lhotce, také k objektu ISÚ v 
Komorní Lhotce, z menších to jsou vodovodní přípojky, přístavby apod.
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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. 2010     + 295

KZ v pokladně a na běžném účtu – 31.12.2010                              + 394 

4   Přehled příjmů a výnosů v členění podle zdrojů          
v tis. Kč

Tržby za vlastní výkony a služby    2 094
Ostatní výnosy         85 
Celkové výnosy společnosti v roce 2010                        2 179

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 2010  byl  zisk  ve  výši  126 264,91  Kč.  Ztráta 
z roku 2009 ve výši 119 815,76 Kč byla převedena na vrub rezervního fondu v srpnu 2010.

Stav jmění, fondu a výsledku hospodaření k 31.12.2010:  

vlastní jmění (vklad) …………....………..    31 285,12 Kč
rezervní fond ……………………....……..  166 775,09 Kč
zisk z roku 2010 ....................…………...  126 264,91 Kč
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6   Stav a pohyb majetku a závazků společnosti  

Stav  majetku  a  závazků  společnosti  byl  zachycen  inventurou  k 31.12.2010,  která  je 
dokladována v účetní závěrce 2010. 

Společnost v roce 2010 nabyla nový osobní automobil značky Škoda, výměnou za původní, 
téže zmačny, pořízeny v roce 2004.

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

Náklady na zabezpečování obecně prospěšných služeb  1 080 059,59 Kč
Náklady vynaložené na doplňkovou činnost          22 085,59 Kč
Náklady vynaložené na správu společnosti    950 729,28 Kč

   
Náklady v     roce 2010 celkem                                                                   2     052 874,46 Kč  
z toho vlastní provozní náklady    859 237,22 Kč
(náklady správy po odečtení přeúčtovaných výnosů správy)

___________________________________________________________________ 
Ø měsíční provozní náklady               cca   72 000 Kč 

STONAX, o.p.s.

      Petr Santarius      Petr Kičmer
předseda správní rady člen správní rady
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