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1    Zpráva o činnosti společnosti v roce 2013 

V roce 2013 se Stonax opět nejvíce věnoval zpracování žádosti o dotace a to z programu 
přeshraniční spolupráce z Poskem a Slovenskem, z programů vyhlášených MSK, nadačními 
fondy  nebo  MAS  Pobeskydí.  Moravskoslezský  kraj  letos  nepodpořil  Program  obnovy 
venkova.  Celkem  bylo  zpracováno  12  žádosti,  z  toho  5  bylo  podpořeno,  3  čekají  na 
vyhodnocení, zbývající 4 nebyly podpořeny z důvodu nedostatku financí v daném programu. 
  
Stonax  v  roce  2013  spolupracoval  při  rozvíjení  mezinárodní  spolupráce  s Polskem  a 
Slovenskem. Z větší části se jednalo o organizování kulturních a sportovních akci. Taktéž 
jsme spolupracovali při organizaci akci v našem mikroregionu. Organizačně i administrativně 
jsme zajišťovali  realizaci  podpořených projektů: Infotour 4 - Modernizace cykloturistického 
značení, Poznávejme CHKO Beskydy a NP Malá Fatra, Poradenství a informační systém. 
Dále to byla aktualizace a přeznačení hipostezek (MSK), realizace projektu Informujme sa 
navzájom a příprava a organizace konference Strategie mikroregionu (Řeka).  

Stonax v letošním roce obdržel dotace z Moravskoslezského kraje - "Webová propagace 
Mikroregionu". Jsou vytvořeny nové stránky v jazykových mutacích An a PL, zakoupili jsme 
fotoaparát pro pořízení nové fotobanky a nové PC pro návštěvníky TIC. 

TIC - 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, 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 Bratislavěa 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 a Bike Gorolia. 

Doplňková činnost  společnosti  je  zaměřena na stavebnictví  a provozuje se dle časových 
možností.  Jedná  se  převážně  o  drobnou  projekční  činnost  a  inženýrskou  činnost,  např. 
chodník nebo VO ve Stříteži. 
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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. 2013                          + 146

KZ v pokladně a na běžném účtu – 31.12.2013                                       + 49 

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

Tržby za vlastní výkony a služby                      1 046
Ostatní výnosy                  43 
Celkové výnosy společnosti v roce 2013                            1 089

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 2013 byla ztráta ve výši 157 079,17 Kč. 
Ztráta z roku 2013 ve výši 131 314,87 Kč byla převedena na vrub rezervního fondu v březnu 2013.

Stav jmění, fondu a výsledku hospodaření k 31.12.2013:  

vlastní jmění (vklad) …………………..   31 285,12 Kč
vlastní jmění (převzatý majetek) ……..  275 926,15 Kč
rezervní fond …………………………..   41 682,00 Kč
ztráta z roku 2013 ............... …………... 157 079,17 Kč
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6   Stav a pohyb majetku a závazků společnosti  

Stav majetku a závazků společnosti byl  zachycen inventurou k 31.12.2013, která je dokladována v 
účetní závěrce 2013. 

Společnost v roce 2013 nabyla následující drobný majetek:

PC AC Allegro      9600,-

fototaparát Nikon   9890,-

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

Náklady na zabezpečování obecně prospěšných služeb       428 865,41 Kč
Náklady vynaložené na doplňkovou činnost         11 871,86 Kč
Náklady vynaložené na správu společnosti 806 206,181 Kč
   
Náklady v     roce 2013 celkem                                                                              1 246 943,45 Kč  
- z toho vlastní provozní náklady    805 192,05 Kč
  (náklady správy po odečtení přeúčtovaných výnosů správy)
___________________________________________________________________ 
Ø měsíční provozní náklady                 cca   67 000 Kč 

STONAX, o.p.s.

Petr Santarius               Petr Kičmer
předseda správní rady člen správní rady
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