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1    Zpráva o činnosti společnosti v roce 2011 

V roce 2011 se Stonax nejvíce věnoval zpracování žádostí o dotace a to z ropočtu 
Moravskoslezského kraje, Ministerstva pro Místní Rozvoj, z Evropských fondů a Nadačních 
fondů. Celkem bylo zpracováno 24 žádostí, z toho 10 bylo podpořeno, 7 čeká na 
vyhodnocení. Opět žádná žádost nebyla vyloučena pro špatné zpracování, vždy jen pro 
nedostatek financí v daném programu.
  
Stonax i nadále spolupracoval při rozvíjení mezinárodní spolupráce s Polskem, Slovenskem 
a Maďarskem. 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: "Májová veselice v Řece", "Soutěžíme rádí" - tento 
projekt pokračoval z loňského roku, "Česko - polské dny v Jaworzu", "Euro Net" . 
Stonax vyhrál veřejnou soutěž na koordinační činnost k projektu "Rozvoj kvality služeb ISÚ 
Komorní Lhotka".

Turistické informační centrum (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, veletrh Dovolená a region Ostrava, otevírání Váhu ve Strečně 
či prezentační akce MSK v Hradci Králové. 
Paní Fujtíková také spolupracuje při přípravě novin  Beskydy tourist info a při aktualizaci 
údajů v programu bluetooth pro Těšínské Slezsko.

Doplňková činnost společnosti je zaměřena na stavebnictví a provozuje se dle časových 
možností. Jedná se převážně o drobnou projekční činnost a inženýrskou činnost, kterou 
rovněž vykonáváme pro projekt  "Rozvoj kvality služeb ISÚ Komorní Lhotka".

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. 2011 + 394

KZ v pokladně a na běžném účtu – 31.12.2011                         + 351 

4 Přehled příjmů a výnosů v členění podle zdrojů          

v tis. Kč
Tržby za vlastní výkony a služby                     2 547
Ostatní výnosy    100 
Celkové výnosy společnosti v roce 2011                     2 647

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 2011 byla ztráta ve výši 120 043,13 Kč. 
Zisk z roku 2010 ve výši 126 264,91 Kč byl převeden ve prospěch rezervního fondu v dubnu 
2011.

Stav jmění, fondu a výsledku hospodaření k 31.12.2011:  

vlastní jmění (vklad) …………………..     31 285,12 Kč
vlastní jmění (převzatý majetek) ……..  275 926,15 Kč
rezervní fond …………………………..   293 040,00 Kč
ztráta z roku 2011 ............... …………...120 043,13 Kč

6   Stav a pohyb majetku a závazků společnosti  

Stav majetku a závazků společnosti byl zachycen inventurou k 31.12.2011, která je 
dokladována v účetní závěrce 2011. 
Společnost v roce 2011 nabyla na základě předávacího protokolu majetek ze Sdružení obcí 
povodí Stonávky. Jedná se o hardware a software, který slouží pro provoz mapového GIS 
serveru.
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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  1 850 898,23 Kč
Náklady vynaložené na doplňkovou činnost          17 562,00 Kč
Náklady vynaložené na správu společnosti    898 804,91 Kč
   
Náklady v     roce 2011 celkem                                                                   2     767     265,14 Kč  
- z toho vlastní provozní náklady    894 796,31 Kč
  (náklady správy po odečtení přeúčtovaných výnosů správy)

___________________________________________________________________ 
Ø měsíční provozní náklady               cca   75 000 Kč 

STONAX, o.p.s.

Petr Santarius              Petr Kičmer
předseda správní rady člen správní rady

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kontakt: Ing. Halina Zientková – ředitelka bank.spojení: 168 64 24 389/ 0800
739 53 Třanovice 1 IČO:25861972
Czech Republic
tel.: +420 558 694 789 e-mail: stonax.ops@tiscali.cz


	Výroční zpráva
	1    Zpráva o činnosti společnosti v roce 2011 
	2    Roční účetní závěrka 
	3   Přehled o peněžních příjmech a výdajích
	6   Stav a pohyb majetku a závazků společnosti  
	7   Výkaz celkových nákladů společnosti v členění na náklady
	      obecně prospěšných služeb, správy a doplňkové činnosti

