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1    Zpráva o činnosti společnosti v roce 2016 

Společnost Stonax o.p.s. byla založena za účelem poskytování služeb obcím mikroregionu
povodí  Stonávky v oblasti  regionálního rozvoje venkovských obcí.   Připravuje a realizuje
projekty týkající se kultury, školství, sociálních a zdravotních služeb, životního prostředí či
rozvoje turismu. 
V roce 2016 jsme byli nápomocní při zpracování 20 žádosti pro obce mikroregionu,  z toho
bylo 13 podpořeno, 2 ještě čekají na vyhodnocení. Žádosti byly podány na Moravskoslezský
kraj, Ministerstvo pro místní rozvoj, do fondů Euroregionu Těšínské Slezsko a Beskydy nebo
do nadačních fondů.
Většina  podpořených  projektů  se  bude  realizovat  v  roce  2017.  V  roce  2016  se  začal
realizovat  projekt  „Tradice  regionu“.  Tento  projekt  byl  podpořen  Euroregionem  Těšínské
Slezsko a partnerem v projektu je OPGJ Jaworze. Součásti projektu byla organizace dožínek
v Horních Tošanovicích,  Třanovicích a v  Jaworze.  V současnosti  se připravuje  brožurka
pojednávající o našich tradicích.
Stejně jako v jiných létech jsme nápomocní při rozvíjení mezinárodní spolupráce s Polskem,
Slovenskem,  Maďarskem  a  od  loňského  roku  i  ze  Srbskem.  Z větší  části  se  jednalo  o
organizování kulturních a sportovních akci. Největší mezinárodní akcí našeho mikroregionu a
partnerů z Jaworze, Terchovské doliny, Jászboldogházy a okresu Kovačica byl dětský tábor
v Maďarsku. Z České republiky jelo na tábor 20 dětí. V listopadu se pak konala konference
spolupracujících partnerů, tentokráte v Komorní Lhotce, tudíž organizace konference byla
záležitosti české strany. Na konferenci se nejen sumarizovalo práci v roce 2016, ale rovněž
se naplánovaly aktivity na rok 2017. 
V roce 2016 jsme opět vydali 6 čísel zpravodaje Stonávka, byl to již 13. ročník. Turistické
informační centrum funguje již třetím rokem jako virtuální, odpovídáme na mailové, případně
telefonické dotazy. 
Doplňková činnost společnosti byla v roce 2016 vykonávaná v malém rozsahu. Prováděli
jsme technický dozor obci Vělopolí při rekonstrukci veřejného osvětlení a obci Smilovice při
výstavbě chodníku. 

2    Roční účetní závěrka 

příloha č. 1 – Rozvaha
příloha č. 2 – Výkaz zisku a ztráty
příloha č. 3 – Příloha k účetní závěrce   
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3   Přehled o peněžních příjmech a výdajích

stav účtu
Stav peněžních prostředků                                                v tis. Kč
__________________________________________________________________________
PZ v pokladně a na běžném účtu – 1.1. 2016                           +146
KZ v pokladně a na běžném účtu – 31.12.2016                                     +107 

4 Přehled příjmů a výnosů v členění podle zdrojů          

v tis. Kč
Tržby za vlastní výkony a služby                           250
Ostatní výnosy                         0
Celkové výnosy společnosti v roce 2016                                 250

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 2016 byla ztráta ve výši 44 153,68 Kč. 
Ztráta z roku 2016 bude pokryta z rezervního fondu.

Stav jmění, fondu a výsledku hospodaření k 31.12.2016:  

vlastní jmění (vklad) …………………..    31 285,12 Kč
vlastní jmění (převzatý majetek) ……..     29 232,39 Kč
rezervní fond …………………………..  133 500,64 Kč
ztráta z roku 2016 ……………………….    44 143,68 Kč

6   Stav a pohyb majetku a závazků společnosti  

Stav  majetku  a  závazků  společnosti  byl  zachycen  inventurou  k 31.12.2016,  která  je
dokladována v účetní závěrce 2016. 

Společnost v roce 2016 nabyla DDHM v částce 7 893,00 Kč.
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7   Výkaz celkových nákladů společnosti v členění na náklady
     obecně prospěšných služeb, správy a doplňkové činnosti

Náklady na zabezpečování obecně prospěšných služeb    145 011,27 Kč
Náklady vynaložené na doplňkovou činnost                  0,00 Kč
Náklady vynaložené na správu společnosti   149 275,87 Kč
   
Náklady v     roce 2016 celkem                                                                        294     287,14 Kč
- z toho vlastní provozní náklady   149 275,87 Kč
  (náklady správy po odečtení přeúčtovaných výnosů správy)
___________________________________________________________________ 
Ø měsíční provozní náklady                cca   12 500 Kč 

STONAX, o.p.s.

Petr Santarius Petr Kičmer
předseda správní rady člen správní rady
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