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1   Zpráva o činnosti společnosti v     roce 2009  

Základní formální náležitostí a věcné podmínky fungování společnosti

V roce 2009 jsme přestěhovali Turistické informační centrum do nových prostor. Tyto jsou o něco 
prostornější, přístupnější a viditelnější. 
Ve Stonaxu bylo v roce 2009 zaměstnáno v přepočteném počtu 2,6  zaměstnance.

Přehled hlavních aktivit společnosti v období leden až prosinec 2009
V roce 2009 se Stonax opět nejvíce věnoval zpracování žádosti o dotace a to z ropočtu 
Moravskoslezského kraje, Ministerstva pro místní rozvoj, ale taky z Evropských fondů, fondů pro 
přeshraniční spolupráci a nadačních fondů. Celkem bylo zpracováno 31 žádosti.
Z Programu obnovy venkova Moravskoslezského kraje pro mikroregiony jsme byli opět úspěšní, 
podávali jsme 2 žádosti a obě byly podpořeny. Jednalo se o "Poradenství a servis v Mikroregionu obcí 
povodí Stonávky" a "Veřejná prostranství Mikroregionu obcí povodí Stonávky". U prvního projektu šlo 
o vydávání zpravodaje "Stonávka", úpravu a obnovu internetových stránek, provozování Turistického 
informačního centra v Komorní Lhotce, poradenskou a servisní činnost. U druhého to byly stavební a 
udržovací práce na obecních budovách a veřejných prostranstvích v Dolních i Horních Tošanovicích, 
Hnojníku, Komorní Lhotce, Stříteži, Třanovicích a ve Vělopolí. 
Byla podána žádost o dotaci z programu Ministerstva pro místní rozvoj, kde byl podpořen projekt 
revitalizace centra obce Hnojník. Tento projekt byl realizován za spoluúčasti našich nejmenších 
občanů. Ke stejnému ministerstvu jsme ještě podávali žádosti na rekonstrukcí sakrálních staveb. 
V roce 2009 jsme rovněž zpracovali dvě žádosti do Regionálního operačního programu pro obec 
Komorní Lhotku a Střítež, žádost do Programu rozvoje venkova pro Dolní Tošanovice a žádost o 
investiční dotaci do Programu přeshraniční spolupráce s Polskem.
Stonax nadále spolupracoval při rozvíjení mezinárodní spolupráce s Polskem a Slovenskem. Z větší 
části při organizování kulturních a sportovních akci. Taktéž jsme spolupracovali při organizaci akci v 
našem mikroregionu. Organizačně i administrativně jsme zajišťovali realizaci projektu Česko - polské 
dny Evropy. Jednalo se o český den v Jaworzu, Ligotský jarmark, dožinky v Horních Tošanovicích a 
dožinky v Třanovicích.
Informační centrum je provozováno celoročně a jeho pracovnice kromě služeb poskytovaných turistům 
či občanům, je nápomocná při realizaci kulturních a sportovních akcí v mikroregionu. Taktéž se 
účastní seminářů, konferencí a školení informačních center a propaguje mikroregion na veletrzích v 
Ostravě, Brně i Praze.
Doplňková činnost společnosti je zaměřena na stavebnictví a provozuje se dle časových možností. 
Jedná se převážně o projekční činnost. Byly to například inženýrská činnost k projektové dokumentaci 
ke sportovišti Komorní Lhotce, projektová dokumentace nového Informačního centra 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 

Hospodářské operace/přehled finančních toků                v tis. Kč
__________________________________________________________________________
PZ v pokladně a na běžném účtu – 1.1. 2009                                   + 644

Příjmy celkem                         + 2 448
 z toho: faktury vydané (zaplacené)            + 2 398 

ostatní příjmy (pokladna příjem, úroky, ...)                              + 50

Výdaje celkem                             - 2 797
z toho: faktury přijaté (zaplacené)           - 1 365 

ostatní výdaje (pokladna výdej, bankovní poplatky, mzdy…)      - 1 432

KZ v pokladně a na běžném účtu – 31.12.2009                                       + 295 

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

Tržby za vlastní výkony a služby                                  2 057
Ostatní výnosy                       3 
Celkové výnosy společnosti v roce 2009                        2 060

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 2009 byla ztráta ve výši  119 815,76 Kč. 
Ztráta z roku 2008 ve výši  2 483,05 Kč byla převedena na vrub rezervního fondu v dubnu 2009.

Stav jmění, fondu a výsledku hospodaření k 31.12.2009:  

vlastní jmění (vklad) …………………..    31 285,12 Kč
rezervní fond …………………………..  286 590,85 Kč
ztráta z roku 2009 ............... …………  119 815,76 Kč

6   Stav a pohyb majetku a závazků společnosti  

Stav majetku a závazků společnosti byl zachycen inventurou k 31.12.2009, která je dokladována v 
účetní závěrce 2009. 

Společnost v roce 2009 nenabyla žádný majetek. 
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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 1 184 617,01 Kč
Náklady vynaložené na doplňkovou činnost          29 273,03 Kč
Náklady vynaložené na správu společnosti    966 186,73 Kč
   
Náklady v     roce 2009 celkem                                                                                2     180     076,77 Kč  
- z toho vlastní provozní náklady    959 899,27 Kč
  (náklady správy po odečtení přeúčtovaných výnosů správy)
_______________________________________________________________________ 
Ø měsíční provozní náklady                            cca   80 000 Kč 

STONAX, o.p.s.

Petr Santarius      Petr Kičmer
     předseda správní rady       člen správní rady
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