Městský úřad Uherské Hradiště
Tajemník

Městský fotbalový stadion
Žádost o informace:
Dobrý den,
dovoluji si požádat o informaci, a to:
1. Jakým způsobem byla financována výstavba / rekonstrukce / nutné úpravy Vašeho městského stadiónu
pro první ligu?
2. Pokud hraje klub svá domácí ligová utkání na stadiónu mimo Vaše město, v jaké výši Vaše město
podporuje (dotuje) tuto činnost?
3. Jakým způsobem je zajišťována údržba a provoz stadiónu? Je údržba/provoz financovaná nebo
dotovaná z veřejných rozpočtů, nebo tuto platí klub; případně provádí úhrady některá Vaše městská firma
nebo přímo město?
4. Má Vaše město vlastnický podíl v prvoligovém klubu, tzn. ve společnosti, která provozuje prvoligový
klub?
5. Kterým právním subjektům je fotbalový stadión pronajímán? A který subjekt stadión využívá nejvíc?
6. Jaká je výše nájmu pro prvoligový klub ve Vašem městě? Od koho si prvoligový klub pronajímá městský
stadión?
7. Máte uzavřenou smlouvu o reklamě či propagaci s prvoligovým klubem nebo fotbalovým spolkem
mládeže, jehož týmy hrají pod „hlavičkou" ligového týmu ve Vašem městě? Jestli ano, jaká je její hodnota?
8. Pokud jsou provozována mládežnická mužstva v jiném subjektu, než je ten, který hraje ligovou soutěž,
v jaké výši přispívá Vaše město:
a) na provoz hřišť/stadiónu pro mládež?
b) na činnost mládežnických družstev?
Odpověď:
Vážený pane,
k Vaší žádosti sděluji k jednotlivým položkám tyto informace:
1. Jakým způsobem byla financována výstavba/rekonstrukce/nutné úpravy Vašeho městského
stadiónu pro první ligu?
Stadion byl zcela nově vybudován v r 2003. Výstavbu financovalo město Uherské Hradiště, taktéž zde byly
mimorozpočtové zdroje, zejména dotace z MŠMT. Pokud byly v letech po výstavbě na fotbalovém stadionu
prováděny nějaké další investiční akce, byly taktéž spolufinancovány městem Uherské Hradiště a za
pomocí dotačních prostředků z MŠMT, případně Zlínského kraje.
2. Pokud hraje klub svá domácí ligová utkání na stadiónu mimo Vaše město, v jaké výši Vaše město
podporuje (dotuje) tuto činnost?
1.FC Slovácko hraje domácí ligová utkání na stadionu v našem městě (ne mimo naše město).
3. Jakým způsobem je zajišťována údržba a provoz stadiónu? Je údržba/provoz financovaná nebo
dotovaná z veřejných rozpočtů, nebo tuto platí klub; případně provádí úhrady některá Vaše městská
firma nebo přímo město?
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Běžnou údržbu a provoz zajišťuje nájemce stadionu. Město jako majitel stadionu financuje velké opravy a
investiční akce s tím, že pokud je to možné, je snaha o získání mimorozpočtových zdrojů – dotací.
4. Má Vaše město vlastnický podíl v prvoligovém klubu, tzn. ve společnosti, která provozuje
prvoligový klub?
Město Uherské Hradiště v prvoligovém klubu/akciové společnosti žádný vlastnický podíl nemá.
5. Kterým právním subjektům je fotbalový stadión pronajímán? A který subjekt stadión využívá
nejvíc?
Stadion je městem pronajímán spolku FC Slovácko z.s, který je hlavním uživatelem stadionu spolu se
společností 1. FC Slovácko a.s.
6. Jaká je výše nájmu pro prvoligový klub ve Vašem městě? Od koho si prvoligový klub pronajímá
městský stadión?
Město pronajímá stadion za 1 Kč/rok spolku FC Slovácko z.s., který má oprávnění podnajímat společnosti
1. FC Slovácko a.s. prostory předmětu nájmu, které souvisí s činností 1. FC Slovácko a.s.
7. Máte uzavřenou smlouvu o reklamě či propagaci s prvoligovým klubem nebo fotbalovým spolkem
mládeže, jehož týmy hrají pod „hlavičkou" ligového týmu ve Vašem městě? Jestli ano, jaká je její
hodnota?
Žádnou smlouvu o reklamě ani propagaci s prvoligovým fotbalovým klubem nebo fotbalovým spolkem
mládeže město Uherské Hradiště uzavřenu nemá.
8. Pokud jsou provozována mládežnická mužstva v jiném subjektu, než je ten, který hraje ligovou
soutěž, v jaké výši přispívá Vaše město:
a) na provoz hřišť/stadiónu pro mládež?
b) na činnost mládežnických družstev?
Město Uherské Hradiště poskytuje účelovou neinvestiční dotaci spolku FC Slovácko, z.s., se sídlem Stonky
566, Uherské Hradiště, na podporu výchovy mládeže v oblasti fotbalu v roce 2022 ve výši 7 000 000 Kč.
Jedná se o souhrnnou částku na provoz i činnost.
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