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Vážení občané,
výroční zpráva města Uherské Hradiště za rok 2015 je veřejně přístupný dokument, kterým vám chceme přiblížit
události ve městě Uherské Hradiště v uplynulém roce. Nabízíme vám ale také náhled či výběr významných činností, událostí, investičních, společenských či kulturních akcí města. Zejména vám ale tato výroční zprávě má
přiblížit ekonomiku města Uherské Hradiště v uplynulém období.
Jsme město s otevřeným přístupem a výroční zpráva je jedním z prostředků, jak vám – občanům, zpřístupnit náš
transparentní náhled na hospodaření města a poskytování informací také.
Stanislav Blaha, starosta města Uherské Hradiště
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Vážení občané,
vážené dámy a pánové, dostáváte do rukou Výroční zprávu Městského úřadu Uherské Hradiště za rok 2015.
Statistickými údaji navazuje na předcházející roky. Získáte tak ucelený srovnávací přehled dat a základních informací o hospodaření města a jednotlivých odborů městského úřadu posledních let v tabulkovém zpracování.
Komentářům a fotografiím patří první část zprávy, tabulkovým přehledům druhá. Doufám, že pro vás obě části
výroční zprávy budou přínosným zdrojem informací.

Josef Botek, tajemník Městského úřadu Uherské Hradiště
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Představení města
Uherské Hradiště je významným historickým městem jihovýchodní Moravy ležící v předhůří Chřibů, v úrodné
nivě řeky Moravy. Je centrem sídelní aglomerace Staré Město – Uherské Hradiště – Kunovice.
Uherské Hradiště bylo založeno roku 1257 králem Přemyslem Otakarem II. za účelem ochrany Moravy před
vpády Uhrů. Historické jádro města bylo prohlášeno městskou památkovou zónou. Město je významným administrativním, obchodním a kulturním centrem regionu.
Město je součástí Zlínského kraje, který společně s Olomouckým krajem vytváří tzv. region soudržnosti NUTS II
Střední Morava. Město Uherské Hradiště získalo k 1. lednu 2003 statut obce s rozšířenou působností (ORP).
Na území, ve kterém od té doby město vykonává činnosti státní správy, se nachází 48 obcí s celkovým počtem
cca 90 tisíc obyvatel a je tak největší ORP ve Zlínském kraji, co se počtu obcí týče.
Město tvoří 6 místních částí – Uherské Hradiště, Mařatice, Jarošov, Míkovice, Sady a Vésky. Nejvyšším orgánem je zastupitelstvo, které se skládá z 27 členů volených v komunálních volbách na čtyřleté funkční období.
Ze svého středu pak zastupitelstvo volí radu města včetně starosty a místostarostů. V minulém volebním období
2010–2014 měla rada města 9 členů a byla tvořena starostou, třemi místostarosty a pěti radními. V aktuálním
období 2014 je rada města opět devítičlenná, ale skládá se ze starosty, dvou místostarostů a šesti radních,
z nichž jeden je pro svou funkci uvolněn.
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Partnerská města Uherského Hradiště v roce 2015

Mayen (Německo), Bridgwater (Velká Británie), Skalica (Slovensko), Sárvár (Maďarsko), Priverno (Itálie)
– v průběhu roku partnerství zaniklo
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Vedení města
Ing. Stanislav Blaha
starosta
Starostu volí do funkce zastupitelstvo města z řad svých členů a je mu za výkon své funkce odpovědný. Starosta
zastupuje město navenek, odpovídá za informování veřejnosti o činnosti města. Svolává a zpravidla řídí zasedání zastupitelstva města a rady města. Společně s místostarosty nebo jiným radním podepisuje právní předpisy
města, usnesení zastupitelstva města a rady města, také podpisuje spolu s ověřovateli zápisy z jednání zastupitelstva města a zápisy z jednání rady města.
Kontakt:		
			

Masarykovo nám. 19, kancelář: 1. patro
tel: +420 572 525 113, e-mail: stanislav.blaha@mesto-uh.cz

Ing. Stanislav Blaha
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Ing. Zdeněk Procházka, místostarosta, dlouhodobě uvolněný pro výkon funkce, plní úkoly vyplývající
z činností v oblasti majetku, investic a dopravy.
Kontakt:		
			

Masarykovo nám. 19, kancelář: přízemí
tel. 572 525 106, e-mail: zdenek.prochazka@mesto-uh.cz

PhDr. Ivo Frolec, místostarosta plní úkoly vyplývající z činností v oblasti kultury, cestovního ruchu, školství
a sportu.
Kontakt:		
			

Masarykovo nám. 19, kancelář: přízemí
tel. 572 525 112, e-mail: ivo.frolec@mesto-uh.cz

František Elfmark, DiS., člen rady města, uvolněný pro výkon funkce, plní úkoly vyplývající z činností
v oblasti životního prostředí, sociálních věcí a zdravotnictví, informatiky a komunikací.
Kontakt:
			

Masarykovo nám. 19, kancelář: 1. patro
tel. 572 525 113, e-mail: frantisek.elfmark@mesto-uh.cz

Ing. Zdeněk Procházka

PhDr. Ivo Frolec

František Elfmark DiS.
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Zastupitelstvo města
Ing. Stanislav Blaha
(ODS+nezávislí)
Ing. Zdeněk Procházka místostarosta,
(KDU-ČSL)
PhDr. Ivo Frolec místostarosta
(KRUH - ZVUK12)
František Elfmark, DiS. člen rady města,
(nezávislý)
MUDr. Petr Bezruč člen zastupitelstva města
(ČSSD)
Ing. Hana Doupovcová členka zastupitelstva města
(ČSSD)
Pavlína Jagošová členka zastupitelstva města
(ODS+nezávislí)
Mgr. Radovan Jančář člen zastupitelstva města
(KRUH - ZVUK12)
MUDr. Ivan Karpeles člen zastupitelstva města
(ČSSD)
Mgr. Michal Kolář člen zastupitelstva města
(ANO 2011)
Ing. Pavel Kroča člen zastupitelstva města
(KSČM)
Mgr. Petr Machala člen zastupitelstva města
(ANO 2011)
ng. Ivan Mařák člen zastupitelstva města
(KSČM)
MUDr. David Ondra člen zastupitelstva města
(ODS+nezávislí)
František Prachman člen zastupitelstva města
(nezávislý)
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PhDr. Rostislav Prchlík člen zastupitelstva města
(KSČM)
MUDr. Petr Raška člen zastupitelstva města
(ODS+nezávislí)
PhDr. Blanka Rašticová členka zastupitelstva města
(KRUH - ZVUK12)
Ing. František Rochovanský člen zastupitelstva města
(KDU-ČSL)
Josef Sátora člen zastupitelstva města
(ČSSD)
Ing. Antonín Seďa člen zastupitelstva města
(ČSSD)
Ing. Jaroslav Tarcala člen zastupitelstva města
(KDU-ČSL)
Květoslav Tichavský člen zastupitelstva města
(ODS+nezávislí)
Mgr. Evžen Uher člen zastupitelstva města
(TOP 09)
MUDr. Anton Vaňo člen zastupitelstva města
(ANO 2011)
Mgr. Jan Zapletal, Ph.D. člen zastupitelstva města
(ANO 2011)
Ing. Jaroslav Zatloukal člen zastupitelstva města
(ODS+nezávislí)

Seznam politických stran a použitých zkratek:
1. ODS + nezávislí = Občanská demokratická strana a nezávislí
2. ČSSD = Česká strana sociálně demokratická
3. ANO 2011 = politické hnutí ANO 2011
3. KRUH – ZVUK12 = Koalice pro rozvoj Uherského Hradiště a nezávislé pol. hnutí
ZVUK12
4. KDU-ČSL = Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová
5. KSČM = Komunistická strana Čech a Moravy
6. ZH = Zdravé Hradiště
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Rada města
Ing. Stanislav Blaha, starosta
Ing. Zdeněk Procházka, místostarosta
PhDr. Ivo Frolec, místostarosta
František Elfmark, DiS. člen rady města
Ing. Jaroslav Zatloukal, člen rady města
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Pavlína Jagošová, členka rady města
Ing. František Rochovanský, člen rady města
PhDr. Blanka Rašticová, členka rady města
Mgr. Evžen Uher, člen rady města

KOMISE RADY MĚSTA
Komise architektury a regenerace MPZ
Komise pro bydlení
Komise cestovního ruchu a prezentace města
Komise finanční
Komise kulturní
Komise pro nakládání s majetkem města
Komise pro rozvoj města a strategické plánování

Komise sociální a zdravotní
Komise sportovní
Komise pro vzdělávání
Komise životního prostředí
Komise pro dopravu
Komise pro informační a komunikační technologie

MÍSTNÍ KOMISE
Místní komise Jarošov
Místní komise Mařatice
Místní komise Míkovice
Místní komise Sady

Místní komise Vésky
Místní komise Štěpnice
Místní komise Rybárny
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Odbory Městského úřadu Uherské Hradiště
do 30. června 2015
Název odboru / Vedoucí odboru
Tajemník – Mgr. Josef Botek
Odbor kanceláře starosty – Ing. Iva Mošťková
Ekonomický odbor – Ing. Vladimír Moštěk
Odbor architektury, plánování a rozvoje – Ing. arch. Aleš Holý
Odbor správy majetku města – Ing. Karel Lecián
Právní odbor – JUDr. Dana Šilhavíková
Odbor informatiky a komunikace – Ing. Jiří Paluřík
Odbor investic – Ing. Bronislava Struhelková
Stavební odbor – Ing. Rostislav Novosad
Útvar interního auditu a kontroly – Ing. Libuše Habartová
Odbor životního prostředí – Ing. Květoslav Fryšták
Odbor správních agend – Ing. Blanka Bartasová
Odbor sociálních služeb a zdravotnictví – PhDr. Květoslava Zlatušková
Odbor školství a sportu – Ing. Dana Stojnová
Odbor kultury a cestovního ruchu – Ing. Josef Hříbek
Živnostenský odbor – Ing. Bc. Marek Rybnikář
Odbor dopravy – Ing. Jindřich Havelka
Městská policie – Bc. Vlastimil Pauřík
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Odbory Městského úřadu Uherské Hradiště
od 1. července 2015
Název odboru / Vedoucí odboru
Tajemník městského úřadu – Mgr. Josef Botek
Ekonomický odbor – Ing. Vladimír Moštěk
Odbor dopravních a správních agend – Ing. Jindřich Havelka
Odbor investic – Ing. Bronislava Struhelková
Odbor kultury, školství a sportu – Ing. Dana Stojnová
Odbor organizační správy a informatiky – Ing. Radomíra Šipková
Odbor sociálních služeb – Ing. Petra Karlíková
Odbor správy majetku města – Ing. Karel Lecián
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí – Ing. Rostislav Novosad
Právní odbor – Ing. Dana Šilhavíková
Útvar interního auditu – Ing. Libuše Habartová
Útvar kanceláře starosty – Ing. Rostislav Němec
Útvar městského architekta – Ing, arch. Aleš Holý
Živnostenský odbor – Ing. Marek Rybnikář
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Společnosti s podílem města
Obchodní společnosti s rozhodujícím majetkovým podílem města
Název						
EDUHA, s.r.o.						
CTZ s.r.o.						

podíl v %
100,00
49,04

Obchodní společnosti s významnou účastí města
HRATES a.s.						
Slovácké vodárny a kanalizace, a.s.
		
OTR, s.r.o.
		

34,01
30,46
35,00

Společnosti s podílem města – příspěvkové organizace (podíl města 100%)
Klub kultury Uherské Hradiště 				
Slovácké divadlo Uherské Hradiště 			
Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana 			
Městská kina Uherské Hradiště

Aquapark Uherské Hradiště
Sportoviště města Uherské Hradiště
Senior centrum UH
DDM Šikula

Základní škola UNESCO					
Základní škola Sportovní					
Základní škola Za Alejí					
Základní škola a Mateřská škola, Větrná

Základní škola a Mateřská škola, Jarošov
Základní škola T. G. Masaryka, Mařatice
Mateřská škola, Svatováclavská

Ostatní organizace s podílem města
Název
PETRKLÍČ, o. p. s.
Park Rochus, o.p.s.

podíl v %
100
50

16

Vybrané investiční akce roku 2015
Dokončené
•
•
•
•

Zateplení MŠ Lomená – náklad 5,7 mil. Kč, z toho dotace 2,5 mil. Kč
Rekonstrukce komunikace v ul. Jana Žižky – náklad 10,5 mil. Kč
Rekonstrukce ul. Malostranská, Ztracená, Spálená, Sady – náklad 3,9 mil. Kč
Revitalizace veřejných prostranství nám. Komenského až jezuitská zahrada
– náklad 23,7 mil. Kč, z toho dotace 17,3 mil. Kč
Revitalizace veřejných prostranství Pod Svahy a 28. října – 16,7 mil. Kč, z toho dotace 10,6 mil. Kč
Bezbariérový chodník ul. Husova – náklad 9 mil. Kč, z toho dotace 5,7 mil. Kč
Rekonstrukce levostranného chodníku na ul. 1. Máje – náklad 6,7 mil. Kč
Převedení odpadních vod z místní části Vésky a Míkovice na ČOV Uherské Hradiště
– náklad 25,9 mil. Kč, z toho dotace 16,3 mil. Kč
Park Rochus – revitalizace a zpřístupnění – náklad 29,7 mil. Kč, z toho dotace 17,4 mil. Kč
Přírodní amfiteátr Parku Rochus – náklad 8,5 mil. Kč
Smetanovy sady – obnova zeleně – náklad 5 mil. Kč, z toho dotace 4,2 mil. Kč

•
•
•
•
•
•
•

Další: revitalizace zahrad mateřských škol (MŠ speciální, Štěpnická, Svatováclavská, Komenského), rekonstrukce hřiště Na Hliníku a ve Štěpnicích.

Započaté
•
•
•
•
•

Rekonstrukce parkoviště u hřbitova – příprava projektové dokumentace
Rekonstrukce ZUŠ Uherské Hradiště – příprava projektové dokumentace
Budova č. p. 293, nám Palackého – bezbariérový přístup
Výšina sv. Metoděje – mobiliář
Výměna osobního výtahu přístavby radnice MěÚ
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Neinvestiční akce
•
•
•
•
•

Rekonstrukce schodů ke kostelu, Sady
ZŠ UNESCO – rekonstrukce terasy
ZŠ UNESCO – rekonstrukce venkovní kanalizace a úprava dispozičního rozmístění kuchyně
ZŠ Za Alejí – oprava závad vnitřní kanalizace a rekonstrukce kuchyně
Regenerace urbanizované krajiny – revitalizace významné sídelní zeleně města Uherské Hradiště

Revitalizace veř. prostranství náměstí Komenského
až Jezuitská kolej

Zateplení MŠ Lomená
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Bezbariérový chodník ulice Husova

Rekonstrukce komunikace ulice Jana Žižky

Převedení odpadních vod z místní části Vésky
a Míkovice na COV Uherské Hradiště

Přírodní amfiteátr Parku Rochus
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Společenské události
Cena města Uherské Hradiště
Cenu města Uherské Hradiště získal v roce 2015 bývalý dlouholetý ředitel, režisér a herec Slováckého divadla
Igor Stránský. Stal se již jednadvacátým držitelem nejvyššího ocenění města Uherské Hradiště.

Cena Vladimíra Boučka
Cenu Vladimíra Boučka za zachování a rozvoj lidové umělecké výroby za rok 2015 získala Taťána Malinová,
která vyrábí slámové kraslice a manželé Renata a Jaroslav Crlovi, kteří provozují keramickou dílnu. Čestné
uznání převzal hrnčíř Antonín Moštěk.

Cenu města získal ředitel, režisér a herec Slováckého divadla
Igor Stránský.

Cena V. Boučka: Antonín Moštěk, Taťána Malinová,
manželé Renata a Jaroslav Crlovi (zleva).
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Ocenění pedagogů
Pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení zřízených městem Uherské Hradiště
– výrazná pedagogická osobnost
Vítězslava Dudová, učitelka - MŠ Komenského nám.
Mgr. Alena Kahánková, učitelka 1. st. ZŠ Sportovní
Mgr. Yveta Opravilová, učitelka 2. st. ZŠ Sportovní

Marie Poláková, učitelka - MŠ Svatováclavská
Mgr. Romana Přikrylová, učitelka 2. st. ZŠ UNESCO
Mgr. Jana Venclová, učitelka 1. st. ZŠ Za Alejí

Pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení zřízených městem Uherské Hradiště
– vynikající začínající pedagogický pracovník:
Mgr. Klára Močičková, učitelka 2. st. - ZŠ Za Alejí
Mgr. Kateřina Vrbová, učitelka 2. st. ZŠ a MŠ Větrná
Pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení zřízených městem Uherské Hradiště
– za dlouhodobý přínos v pedagogické praxi:
Mgr. Ludmila Pohůnková, učitelka 2. st. ZŠ UNESCO
Pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení ostatních zřizovatelů
na území města Uherské Hradiště
Mgr. Jan Dušek, učitel Gymnázium
Jana Hanáčková, učitelka ZŠ a MŠ speciální
Ludmila Höhnová, učitelka ZUŠ
Mgr. Leona Hrabcová, učitelka OA, VOŠ a JŠ
PhDr. Věra Karafiátová, učitelka OA, VOŠ a JŠ
PhDr. Hana Mlejnská, učitelka Gymnázium
Silvie Zavřelová, učitelka Plavecká škola

21

Ocenění pedagogů v roce 2015
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Slavnostní vyhlášení nejlepších sportovců města
Nejlepší sportovci města Uherské Hradiště za rok 2015
Výsledky dle jednotlivých kategorií.
Kategorie mládež nad 15 let a dospělí:
Nejlepší sportovec:
Zdeněk Stromšík (atletika)
Ostatní ocenění sportovci:
Tereza Brázdilová (atletika), Marek Havlík (fotbal), Michal Sadílek (fotbal), Kateřina Vávrová (atletika).
Kategorie mládež do 15 let včetně:
Nejlepší sportovec:
Filip Řimák (veslování)
Ostatní ocenění sportovci:
Šimon Franta (bikros), Karolína Klišíková (atletika), Nikolay Romanchenkov (atletika)
Kategorie mládež a dospělí (sportovci s trv. bydlištěm v Uh. Hradišti reprezentující jinou TJ, SK):
Ocenění sportovci:
Magdalena Červinková (golf), Denisa Húsková (softbal), David Janík (kanoistika), Jiří Zalubil (kanoistika).
Sportovní kolektiv
Nejlepší sportovní kolektiv:
1.FC Slovácko - dívky U19
Ostatní oceněné sportovní kolektivy:
dorostenky v atletice, tým juniorů v bridži.
Trenér:
Ing. Miloš Hlaváček (fotbal)
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Ocenění Sportovce roku 2015. Filip Řimák – veslování (uprostřed).
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Vybrané události roku 2015
První narozené dítě v roce 2015, které se stalo občanem města Uherské Hradiště, se narodilo v Uherskohradišťské nemocnici 1. ledna 2015. Stal se jím Tomášek Indra, který se narodil rodičům Evě a Tomáši Indrovým.
Revitalizace veřejných prostranství v centru města: v roce 2015 skončil po pěti letech Integrovaný plán
rozvoje města. Za 167 milionů korun přinesl vylepšená veřejná prostranství zejména starších sídlišť, desítky
kilometrů opravených chodníků, nová parkovací stání, opravená dětská i sportovní hřiště, nová či upravená
městská zeleň. Možnosti dotací využili i vlastníci bytových jednotek, a to na rekonstrukce bytových domů. Program přinesl 7 projektů revitalizace veřejných prostranství a 28 projektů regenerace bytových domů.
Mistrovství Evropy ve fotbale hráčů do 21 let. Uherské Hradiště se v červnu 2015 stalo spolupořádajícím
městem evropského fotbalového šampionátu jednadvacítek.
Letní filmová škola – 41. ročník největší nesoutěžní filmové přehlídky v ČR se konal 24. července až 1. srpna
2015.
Slovácké slavnosti vína a otevřených památek – největší uherskohradišťský kulturní svátek v roce se konal
12. a 13. září už potřinácté v řadě.
Konec roku 2015 – tradiční Mikulášský rej s rozsvěcením vánočního stromu vloni na Masarykově náměstí obohatilo velké překvapení – video maping, promítaný na fasádu kostela sv. Františka Xaverského.
Asistenti prevence kriminality – v Uherském Hradišti začali pracovat noví spolupracovníci městské policie.
Asistenti prevence kriminality jsou speciálně proškolení civilisté z úřadu práce, nad 50 let věku a veškerá jejich
činnost přispívá k zajišťování místních záležitosti veřejného pořádku a k ochraně bezpečnosti osob a majetku.
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První narozené dítě v roce 2015

Mistrovství Evropy ve fotbale hráčů do 21 let.

41. Letní filmová škola

Mikulášský rej
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Ekonomika v roce 2015
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1. Rozpočet
Rozpočet města Uherské Hradiště na rok 2015 byl schválen dne 08.12.2014 Zastupitelstvem města v souladu
s § 84 odst. 2 písm. b), § 85 písm. c) a j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů jako
schodkový s tím, že ztráta 43 000 tis. Kč bude uhrazena z prostředků města vytvořených v hospodaření předcházejících období. Dále budou z vlastních zdrojů uhrazeny jistiny splatných úvěrů ve výši 39 492,6 tis. Kč.
V průběhu roku 2015 došlo v souladu s § 16, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném
znění, k těmto změnám rozpočtu:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Rozpočet 2015
Základní
1. 1. 2015

Příjmy
600 343,6

Výdaje
-643 343,6

Výsledek
-43 000,0

opatření
RM 27. 1. 2015
opatření
ZM 9. 2. 2015
opatření
RM 31. 3. 2015
opatření
ZM 13. 4. 2015
opatření
ZM 5. 5. 2015
opatření
RM 26. 5. 2015
opatření
ZM 15. 6. 2015
opatření
RM 30. 6. 2015
opatření
RM 25. 8. 2015
opatření
ZM 7. 9. 2015
opatření
RM 26. 10. 2015
RM 24. 11. 2015
opatření
ZM 7. 12. 2015
opatření
RM k 31. 12. 2015
opatření
Provedená opatření celkem

2 506,3
-3 229,4
3 121,3
19 824,0
0,0
1 214,5
-200,0
0,0
18 610,8
900,0
0,0
- 3120,5
-19 021,8
1 263,9
21 869,1

-2 506,3
-7 100,0
-3 121,3
-104 161,6
0,0
-1 214,5
3 250,1
0,0
-18 610,8
- 4746,2
0,0
3120,5
108 319,9
- 1 263,9
-28 034,1

0,0
-10 329,4
0,0
-84 337,6
0,0
0,0
3 050,1
0,0
0,0
-3 846,2
0,0
0,0
89 298,1
0,0
-6 165,0

622 212,7

-671 377,7

-49 165,0

Rozpočet celkem

Rozpočtová opatření v pravomoci Rady a Zastupitelstva města Uherské Hradiště tedy znamenala, že rozpočet
města ke konci roku 2015 očekával ztrátu ve výši 49 165 Kč (splátky jistin úvěrů zůstaly beze změny).
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2. Rozpočtové hospodaření
Bilance příjmů a výdajů Města Uherské Hradiště za sledované období, vč. porovnání s předcházejícím účetním
obdobím, je následující:
Rozpočtová třída [tis. Kč]

Příjmy celkem
Výdaje celkem
Výsledek

Rozpočet

Rok 2015
Skutečnost

Rok 2014
Změna

Po změnách

Prosinec

Plnění

15 / 14

622 212,7
-671 377,7
-49 165,0

636 725,7
-618 263,4
18 462,3

102,3%
92,1%
-37,6%

106,6%
110,6%
48,2%

Financování bude vypořádáno těmito položkami:						
a) snížením stavu dlouhodobých půjček města		
-39 492,6
-39 492,6
				
b) snížením finančních prostředků města o částku
88 657,6
-21 030,3					
c) portfolio u správců cenných papírů nepoužito									
d) nedošlo k čerpání úvěru

Prosinec

597 472,2
-559 187,2
38 284,9

-39 492,6
 1 207,7

		

Skutečné hospodaření města Uherské Hradiště vykázalo k 31.12.2015 přebytek ve výši 18 462,3 tis. Kč s tím,
že byly uhrazeny jistiny splatných úvěrů v plánované výši 39 492,6 tis. Kč. Tím došlo ke snížení stavu finančních
prostředků města pouze o 21 030,3 tis. Kč a nebylo nutné realizovat zamýšlený prodej cenných papírů.
Bilance příjmů a výdajů je graficky vyjádřena takto:
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Příjmy

Výdaje

3. Majetek města
V souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, byla zpracována roční účetní závěrka
města Uherské Hradiště k 31. 12. 2015. Ve stanovených termínech byly zpracovány i veškeré požadované
účetní výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního
kapitálu) a finanční výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, které jsou uvedeny v příloze.
Podle rozvahy města Uherské Hradiště, sestavené k 31. 12. 2015, byl stav aktiv zahrnující stálá a oběžná aktiva
a stav pasiv zahrnující vlastní kapitál a cizí zdroje na počátku a konci sledovaného období následující:
Aktiva a pasiva [tis. Kč]
Stálá aktiva (dlouhodobý nehm., hm. a fin. maj. + dlouhod. pohledávky)
Oběžná aktiva (zásoby, krátkod. fin. majetek + krátkod. pohledávky)

Stav k 1. 1. 2015
3 376 633,8
333 868,4

Stav k 31. 12. 2015
3 455 362,6
302 572,4

Aktiva celkem
Vlastní kapitál (vlastní jmění, fondy a výsledek hospodaření)
Cizí zdroje (rezervy + dlouhodobé a krátkodobé závazky)

3 710 502,2
3 321 997,2
388 505,0

3 757 935,1
3 446 574,9
311 360,1

Pasiva celkem

3 710 502,2

3 757 935,1

Stálá aktiva tvoří dlouhodobý nehmotný majetek, dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý finanční majetek
a dlouhodobé pohledávky. Oběžná aktiva jsou zásoby, krátkodobé pohledávky a krátkodobý finanční majetek
(finanční prostředky na bankovních účtech a ceniny). Vlastním kapitálem se rozumí jmění účetní jednotky, fondy
a výsledek hospodaření. Cizí zdroje představují rezervy na plnění z žalob, dlouhodobé a krátkodobé závazky.
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4. Financování
Financování se týká finančních operací na běžných bankovních účtech, přijímání a splácení úvěrů a řízení likvidity formou nákupu a prodeje cenných papírů. V bilanci příjmů a výdajů představuje okruh peněžních operací,
ve kterém se v případě rozpočtového schodku zapojují do hospodaření cizí návratné zdroje financování nebo
finanční prostředky z minulých let a v případě přebytkového rozpočtu dochází k navýšení stavu prostředků na
bankovních účtech.
Rozpočet města Uherské Hradiště na rok 2015 byl sestaven jako deficitní ve výši 49 165 tis. Kč. Skutečné hospodaření k 31.12.2015 vykázalo přebytek ve výši 18 462,3 tis. Kč.
Ve sledovaném období město uhradilo veškeré své závazky, vyplývající z přijatých úvěrů. Splátky jistin za čtyři
úvěry (přijaté v letech 2004 až 2010) činily 39,5 mil. Kč a ke konci sledovaného účetního období činil zůstatek
nesplacených jistin 223,9 mil. Kč a jeho členění je následující:
				Splátka v r. 2015	Zůstatek k 31. 12. 2015		Poslední splátka
Česká spořitelna, a.s. (2006)
8 600 tis. Kč 		
- 6 450 tis. Kč 			
30. 09. 2016
Česká spořitelna, a.s. (2008)
18 182 tis. Kč		
- 72 726 tis. Kč 			
30. 12. 2019
Komerční banka, a.s. (2004)
1 240 tis. Kč 		
- 9 980 tis. Kč 			
31. 01. 2024
UniCredit Bank CR, a.s. (2010) 11 471 tis. Kč		
-134 779 tis. Kč 			
30. 09. 2027
Nové úvěry nebyly přijaty.
Záruky
Na začátku sledovaného období nemělo město žádné ručitelské závazky za jiný právní subjekt a v průběhu roku
nebyly žádné nové poskytnuty.
Běžné účty
Vzhledem k výrazně lepšímu výsledku hospodaření za rok 2014 než očekával plán, mělo město k dispozici
dostatek volných prostředků na běžných a spořících účtech. Peněžní prostředky mělo město převážně uloženy na spořících účtech u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. a Sberbank CZ a.s., odkud byly
průběžně spotřebovávány na aktuální platby města, případně naopak volné zdroje zde umísťovány (na začátku
sledované období byl zůstatek 62 mil. Kč, ke konci sledovaného období činil zůstatek 116 mil. Kč). Dále mělo
město finanční prostředky na běžných účtech u České spořitelny, a.s., Komerční banky, a.s. a Československé
obchodní banky, a.s.
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Cenné papíry
Strategie zhodnocování portfolia cenných papírů, určených k řízení likvidity města, byla od roku 2012 v souladu
s požadavkem města přehodnocena tak, že se stala více konzervativní. V pololetí roku 2015 město, s ohledem
na ekonomický vývoj státu, schválilo změnu investiční strategie zhodnocování portfolia tak, že dosud platný maximální podíl akciové složky ve výši 50 % na objemu portfolia nebude s platností od 1.7.2015 stanoven. Plánovaný prodej cenných papírů nebylo nutné realizovat. I přes značný pokles úrokových sazeb v celém bankovním
i kapitálovém trhu se správci podařilo objem portfolia meziročně zvýšit o 1,4 % na celkovou hodnotu 111,4 mil.
Kč (pozn.: „míra inflace proti stejnému měsíci předchozího roku“, tj. index propočtu reálné úrokové míry či reálného zvýšení ceny majetku, činila 0,1 %). Na základě doporučení správce umožnilo město koncem roku správci
využívat instrumenty a hotovost v zahraničních měnách. Dopad tohoto opatření se projeví až v dalším období.
Okamžitá likvidita
Okamžitá likvidita města, která by v případě potřeby umožnila řešit dluhovou službu města, se zlepšila o 19,8
mil. Kč, neboť finanční majetek (tj. hotovost v pokladnách, na běžných účtech společnosti a hotovost uložená
v krátkodobě obchodovatelných cenných papírech) se snížil pouze o 19,7 mil. Kč, přičemž jistiny úvěrů byly
sníženy o 39,5 mil. Kč.
5. DOTACE A NÁVRATNÁ FINANČNÍ VÝPOMOC Z ROZPOČTU MĚSTA
Město s platností od roku 2009 zřídilo peněžní fondy určené na podporu činností v zájmu města. Příjemci dotací jsou fyzické osoby, fyzické osoby podnikající a právnické osoby se sídlem na území i mimo území města
Uherské Hradiště, avšak v souladu se zájmy města vyvíjející činnosti na jeho území. V průběhu roku 2015 byl
s ohledem na změnu legislativy změněn princip poskytování účelových dotací tak, že město vyhlašuje tzv. „Programy“, které jsou platné pro daný rok a jež jsou financovány z peněžních fondů města.
Od roku 1997 poskytuje město úvěry z Fondu rozvoje bydlení, který je určen na poskytování dotovaných úvěrů,
určených na opravu, rekonstrukci a modernizaci nemovitostí určených zcela nebo v převážném objemu k bydlení včetně vnějších přípojek týkajících se zahrad a rekreačních objektů nesloužících k podnikání.
Za dobu existence fondu bylo poskytnuto celkem 682 úvěrů v hodnotě 148 629,4 tis. Kč (z toho bylo v roce 2015
schváleno 38 úvěrů v hodnotě 7 289 tis. Kč). Většinou se jednalo o výměnu oken a dveří, zateplení a nové fasády, opravy střech, výměnu podlah, nové elektroinstalace, topení, rozvody vody a rekonstrukce bytových jader.
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V roce 2015 bylo hospodaření peněžních fondů města, určených pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí následující:
Hospodaření fondů roku 2015			
tis. Kč		Příjmy		
1. Fond obnovy historické architektury				
315,5		
2. Fond životního prostředí					
115,1		
3. Fond mládeže a vzdělávání					
105,7		
4. Fond sportu							
3 316,7		
5. Fond kultury							
477,4		
6. Fond cestovního ruchu					
97,8		
7. Fond sociální pomoci a prevence				
1 486,3		
8. Fond Slavností vína a otevřených památek			
13,8		
Celkem								
5 928,4		

Výdaje
360,5
99,1
106,7
3 329,8
528,8
94,6
1 487,1
155,4
6 162,0

Dále orgány města (rada města či zastupitelstvo města) schválily také několik příspěvků přímo z rozpočtu města
a v průběhu roku byly uzavřeny smlouvy o dlouhodobé spolupráci s vybranými právnickými osobami na zajištění
činností v zájmu města:
Podpora vybraných činnosti ve městě (vč. následujících smluv o spolupráci)
Region Slovácko - na MIC a ICM							
Park Rochus, o.p.s. - údržba areálu						
Petrklíč, o.p.s - provoz azylového domu pro matky s dětmi			
Oblastní charita - azylové bydlení Cusanus „Průmyslová“				
TJ Slavoj Jarošov								
SDH Vésky - hasičská akce „O pohár starosty města“				
SDH Jarošov - hasičské soutěže
SDH Mařatice - hasičské soutěže
Slovácké muzeum - Cena V. Boučka (sbírková činnost)				
AČFK - dotace na LFŠ běžného roku (2010-2019)				
Univerzita T. Bati - cena Salvator (integr. záchranný systém)			
Univerzita T. Bati - provoz RVC							
FC Slovácko z.s. - činnost mládeže v oblasti fotbalu				
Staroměští šohajíci o.s. - Slovácé léto v UH					
Celkem										
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tis. Kč
2 757,0
877,8
903,4
549,8
76,1
21,0
10,0
1 750,0
19,7
878,9
4 493,3
205,6
12 542,6

6. RATING MĚSTA
Město Uherské Hradiště si nechává posoudit minulé a současné hospodaření města a jeho schopnost a ochotu
dostát řádně a včas svým závazkům již od roku 1999. Hodnocení provádí společnost Moody´s Investors Service. Hodnocení bylo provedeno také ve sledovaném období.
Po posouzení dosažených hospodářských výsledků města v minulosti a současnosti i výše celkového zadlužení, dosavadní předpokládané investiční aktivity města i hospodářské situace v mikroregionu, společnost v létě
2015 udělila městu tento Výrok:
Národní rating subjektu: 		
Výhled:				

Aa1.cz
Stabilní

K provedenému hodnocení byla společností vydána zpráva, v níž se ke zdůvodnění uděleného ratingu uvádí:
„Národní rating města Uherské Hradiště Aa1.cz se opírá o řadu faktorů, především o stabilní výsledky provozního hospodaření, klesající zadluženost a vysoké hotovostní rezervy, které budou i nadále krýt většinu dluhu
města.
Rating města je, ve srovnání s ostatními hodnocenými městy, naopak omezen jeho vyšším dluhovým břemenem, se kterým je spojená vyšší dluhová služba. V hodnocení se také odráží značná volatilita kapitálových
výdajů a z toho vyplývající výkyvy celkových rozpočtových výsledků.“
Uvedené předpoklady (stabilizace zadluženosti a neplánování přijetí dalších úvěrů) následně v prosinci potvrdilo
zastupitelstvo města při schválení rozpočtu města na rok 2016 a rozpočtového výhledu do roku 2021.
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Činnost příspěvkových organizací
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KLUB KULTURY
Klub kultury se od ostatních příspěvkových organizací města působících v kultuře liší. Ve vlastní programové oblasti se Klub kultury věnuje především programům pro děti, seniory, programům s nízkým nebo žádným tržním
potenciálem (koncerty vážné hudby, jazzové koncerty,
výstavní činnost, mezinárodní ekologický festival Týká
se to také tebe a další).
Důležitou součástí činností Klubu kultury je poskytování služeb, respektive nepřímá podpora spolkům a
neziskovým organizacím na Uherskohradišťsku se
sídlem v Uherském Hradišti, které se zabývají celou
šíří volnočasových aktivit, charitou, prací s dětmi a seniory apod. Klub kultury je správcem movitého a nemovitého majetku města. Zaměstnanci Klubu kultury
se starají o kulturní zařízení ve všech městských částech a dále o Klub kultury, areál Reduty a Jezuitské
koleje a Slováckou búdu. Kromě toho má instituce ve
správě značný movitý majetek (2 zastřešená pódia,
osvětlovací a ozvučovací aparatury, nábytek pro vnitřní a venkovní použití atd.). Klub kultury je schopen
díky svému zázemí pořádat velké a nadregionální
akce.
Veřejnost si uherskohradišťský Klub kultury spojí nejlépe se Slováckými slavnostmi vína a otevřených památek, ale například i s Kopaničářskými slavnostmi ve Starém
Hrozenkově nebo se Slavnostmi Čechů a Slováků na Velké Javořině. Vesměs se jedná o akce určené pro tisíce
až desetitisíce návštěvníků. Mezi tradiční partnery Klubu kultury patří Správa Pražského hradu a Trenčianské
osvetové stredisko. Obě instituce patří ke spolupořadatelům řady programů Klubu kultury a naopak Klub kultury
spolupořádá řadu programů svých partnerů. Mezi ty velice prestižní patří především Vinobraní na Pražském hradě,
které navštěvují desetitisíce návštěvníků.
V roce 2015 Klub kultury spravoval celkový majetek v hodnotě přes 235 milionů Kč a hospodařil s rozpočtem 24,79
milionů Kč. Celkově bylo na Klubu kultury k 31. prosinci 2015 zaměstnáno 30 osob na HPP a dalších 35 osob
formou dohod o pracovní činnosti. 

Mgr. A. Antonín Mach, Klub kultury Uherské Hradiště
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Městská kina
Městská kina Uherské Hradiště nabídla i v roce 2015 divákům a spolupracujícím subjektům velké množství programových příležitostí a dále pracovala na zvýšení atraktivity nabídky. Přestože je jasně patrný celosvětový pokles návštěvnosti kin, kino Hvězda si dlouhodobě udržuje silnou pozici návštěvnosti v kategorii jednosálových kin za celou Českou
republiku (6. místo v návštěvnosti a tržbách). Činnost kina Hvězda vzrůstá a využívá nové trendy a možnosti (např.
operní a baletní představení v přímém přenosu či ze záznamu, přenosy vážné hudby, popových koncertů, přenosy velkých výstavních událostí, Baby bio, Senior bio apod.) Vedle filmového promítání rozšiřujeme portfolium programových
nabídek jako jsou konference, besedy, komponované vernisáže, dále firemní rauty, vyhlašování sportovních anket,
benefiční dny a významné společenské či sportovní události města a regionu.
Udržení naší dobré pozici je výsledkem promyšlené strategie a přístupu k činnosti městského kina, založenému
na dobré dramaturgii a pestré nabídce zahrnující jak většinového diváka (klasická filmová nabídka), tak poučeného
kinofila (Dny britského filmu a kultury, Jeden svět, Art kino). Důraz je kladen také na projekty týkající se předškolního
diváka (Baby bio, Filmovásek / Dětský filmový atelier, Pecka film, Dětská neděle, Bijásek a Malovásek, Silvestrovský
Malovásek a zimní kino, Loučení s prázdninami, Film a škola, …) či seniory a seniora (Bio senior, Zlatý fond kinematografie, speciální nabídka abonmá a slev pro studenty Akademie třetího věku ad.). I nadále posilujeme vazby diváků
na kulturní prostor a atmosféru našeho ARThousu. Rodiny s dětmi, studenti a senioři mohou využít naši nabídku slev,
výhody nabízíme také pro pravidelné návštěvníky našich představení. V loňském roce jsme dále rozběhli nové webové i rezervační stránky a novinkou od podzimu 2015 je také možnost nákupu vstupenek přes internet nebo do chytrých
telefonů. Spolupracujeme s českými i zahraničními partnery jako jsou Asociace provozovatelů kin, Asociace českých
filmových klubů, Asociace slovenských filmových klubů, Národní filmový archiv, Europa Cinemas aj.).
V roce 2015 jsme obnovili tradici pravidelného pořádání celostátního setkání UKUH: Dny britského filmu a kultury
a to ve dnech 26. – 29.11. (dříve Seminář britského filmu), další nadregionální počin je zahájení úzké spolupráce
s Člověkem v tísni a festivalem Jeden svět – naše kino se stalo jedním z asi třiceti míst v ČR, které nabízí v jarním
období regionální část tohoto význačného festivalu filmů o lidských právech s celou řadou hostů a doprovodných aktivit
a cíleným prostorem pro debatu a školní projekce. V prostorách Smetanových sadů stále nabízíme zdarma projekce
v rámci Hradišťského kulturního léta, ty dále doplňujeme i hudebními večery jak v parku, tak i v atraktivním a unikátním
prostoru atria kina Hvězda.
Ve spolupráci se zřizovatelem se podařilo zlepšit funkce vstupního prostoru (další dobudované zádveří) i zadního služebního vchodu. Stále se připravuje zásadnější modernizace prostoru letní scény ve Smetanových sadech do podoby
přírodního amfiteátru a z dalších investičních akcí probíhají jednání o redigitalizaci kina Hvězda a opravách zatékání
do prostoru ochozů a sklepů.
Mgr. Josef Korvas, ředitel Městských kin Uherské Hradiště
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Slovácké divadlo
Rok 2015 byl pro Slovácké divadlo v mnoha ohledech zlomový. Proběhla dlouho dopředu avizovaná změna na pozici ředitele a také na pozici manažerky divadla. Celý vrcholový management po dlouhých pětadvaceti letech řízení
Mgr. Igorem Stránským v týmu s ing. Naděždou Slachovou tedy opustil divadlo současně, a přes veškerou součinnost
s novým vedením, se ukázalo převzetí instituce fungující často na neformálních vazbách velmi komplikovaným procesem.
Další zásadní událostí uplynulého roku byla oslava 70. výročí založení Slováckého divadla. Celá jubilejní sezóna vyvrcholila malým slavnostním festivalem v týdnu od 5. - 10. října, korunovaným vzpomínkovým galavečerem za účasti
významných hostů a bývalých zasloužilých členů uměleckého souboru. Přes značné organizační komplikace a poměrně vysoké finanční náklady se celá akce setkala s nebývalým zájmem diváků, odborné veřejnosti i médií na celostátní úrovni. K celému výročí také vyšla mnohostránková speciální příloha Deníku (nejen Slováckého), a to v nákladu
několika desítek tisíc výtisků, a pochopitelně Almanach k 70. výročí SD mapující posledních 10 let od vydání publikace
k výročí šedesátému.
Velmi zvláštní situace nastala také v dámské části hereckého souboru, úkaz v České republice naprosto nebývalý,
a sice současné těhotenství nebo mateřská dovolená u šesti hereček ve stejném období. Tato radostná událost však
divadlu přinesla velmi zásadní organizační a umělecké komplikace. Jednak bylo nutné přezkoušet více než tři desítky
rolí, angažovat nové kolegyně a to vše v již naprosto neúnosném harmonogramu provozu SD.
Nejvýrazněji se tyto problémy zhmotnily u plánované muzikálové inscenace Chicago, jež měla být bombastickým
vrcholem jubilejní sezóny. Inscenace, která měla stát právě na výtečných členkách dámského souboru SD, musela
být z výše zmíněných důvodů přes veškeré prázdninové úsilí nastupujícího managementu zrušena. Avšak hlad publika po novém kvalitním velkém muzikálu byl tedy nakonec vyslyšen a opět za nemalých organizačních a finančních
komplikací divadlo nastudovalo velkolepý kus z pera Willyho Russella “Pokrevní bratři”, ve kterém těhotné kolegyně
více než důstojně nahradila dlouholetá hvězda českého muzikálu - hostující Yvetta Blanarovičová, která mimo Prahu
hostuje velmi výjimečně a její účinkování v SD pouze potvrzuje vynikající zvuk divadla v celé republice.
Slovácké divadlo má ale i velmi pevnou existenční základnu. Jednak se může opřít o naprosto mimořádnou diváckou
a zejména předplatitelskou obec (již pět let za sebou drží SD rekord v počtu předplatitelů jednosouborových divadel
v ČR, více než 8000) a jednak o zřizovatele v podobě Města Uherské Hradiště, které je přes značné finanční obtíže
způsobené změnou rozpočtového určení daní stabilním a konstruktivním partnerem pro činnost Slováckého divadla.
Věřím, že společnými silami se podaří udržet naprosto mimořádnou uměleckou i ekonomickou výkonnost příspěvkové
organizace.

MgA. Michal Zetel, Ph. D., ředitel SD
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Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana
Knihovna BBB plnila i v roce 2015 nejenom roli městské knihovny, ale na základě smlouvy s Krajskou knihovnou ve Zlíně zajišťovala i výkon regionálních funkcí pro 87 regionálních knihoven. Plně automatizovaný provoz
knihovny a poboček, vybavených technikou a odborností pracovníků, poskytuje návštěvníkům kompletní servis:
tradiční knihovnické služby, audiovizuální techniku, různé zdroje informací, možnosti účasti na kulturních a společenských aktivitách, které k pojmu knihovna neodmyslitelně patří. Knihovna BBB soustavně sleduje moderní
trendy v oblasti knihovnictví a informačních služeb a na základě nových poznatků se snaží doplňovat a rozšiřovat nabídku stávajících služeb uživatelům. Novinkou je např. instalace přebalovacího pultu pro maminky. V roce
2015 knihovna připomenula dvě významná výročí: 130. výročí narození BBB a 140. výročí postavení budovy
bývalé židovské synagogy.
V roce 2015 získala Knihovna BBB pět grantů: z Ministerstva kultury ČR na projekt Česká knihovna, na projekt
Židovský rok v Knihovně BBB byly poskytnuty granty z Nadace Synot, Ministerstva kultury, Zlínského kraje a
Nadace ŽOP.
Z významných pořadů a akcí organizovaných knihovnou, popřípadě v rámci spolupráce s
jinými organizacemi vybíráme např. celoroční projekt Židovský rok v Knihovně BBB. V rámci projektu proběhlo
celkem 12 kulturních akcí, které navštívilo celkem 1 169 lidí, což dokazuje zájem veřejnosti o tuto tematiku.
Mimo jiné proběhl venkovní klezmerový koncert RabiGabi a G., v rámci Slováckých slavností vína taneční vystoupení prostějovské skupiny Rút Židovská svatba nebo ochutnávka košer kuchyně.
Dále pravidelný cyklus besed, přednášek, autorských čtení a hudebních vystoupení, např. adventní koncert
Magna mysteria, beseda s I. Březinovou, Čtení v knihovně (v rámci dnů britského filmu), Čarovný kraj s J.
Pilátovou, Člověk Gabriel s K. Dubskou, Kytarový koncert v rámci Dnů umění nevidomých, Pan komponovaný
pořad Pan BBB se představuje, Odpoledne s deskovými hrami aj., dva velmi úspěšné knižní bazary (v létě a
na podzim) či pravidelný cyklus výstav, např. Poetické obrazy Lenky Karhanové, Malovaná poezie (výstava
amatérských prací), Mařatice v proudu času VII. (výstava dobových fotografií), výstava grafik a exlibris Bedřicha
Beneše Buchlovana aj.
V loňském roce jsme kladli poměrně velký důraz na nejrůznější vzdělávací a zájmové kurzy, které byly hojně
využívány a navštěvovány. Např. kurzy Počítačové gramotnosti, Trénování paměti, Kreslení pravou mozkovou
hemisférou, Kreslení Zentangle pro začátečníky, kurzy genealogie nebo kurzy bridže.
Dlouhodobá a promyšlená práce Knihovny BBB v oblasti podpory čtenářství je postavena na několika významných akcích. Předmětem širokého zájmu médií je již tradičně největší a nejatraktivnější akce knihoven v České
republice Noc s Andersenem. V letošním roce se jí zúčastnilo 1 522 knihoven, škol a dalších organizací nejenom
z České republiky, ale také z dalších 21 zemí světa. Aktivně se do ní zapojilo 93 526 dětí a dospělých. Byla jí

41

věnována značná pozornost všech médií, zejména České televize, která odvysílala několik přímých vstupů a TV
Noe. Knihovnu osobně navštívila manželka prezidenta republiky Ivana Zemanová.
V rámci Hradišťského kulturního léta proběhl další ročník festivalu Hradišťské sluníčko se sérií čtených večerníčků, uskutečnilo se pasování prvňáčků (385 dětí), beseda s básníkem P. Cmíralem aj. Tradičně se uskutečnila
i celá řada dalších akcí, např. sedmnáctý ročník literární soutěže Píšu povídky, píšu básně, Den pro dětskou
knihu a další.
Knihovna BBB i v uplynulém roce dokázala, že patří mezi přirozená a důležitá centra kulturního a společenského života občanů města, a to všech věkových kategorií i sociálních vrstev, což ostatně dokazuje i vysoký počet
registrovaných čtenářů knihovny.
Mgr. Radovan Jančář, ředitel Knihovny BBB
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Dům dětí a mládeže Šikula
Dům dětí a mládeže Šikula sídlí v budově v ulici J. E. Purkyně 494. Pro svou činnost má pronajaté další prostory.
Přírodovědné centrum Trnka sídlí v Základní škole Za Alejí, v dlouhodobém pronájmu jsme v Diakonii ČCE Stará
Tenice, dále ve sportovní hale, v Jarošově na sídlišti Louky, dále využíváme prostory MŠ a ZŠ v UH a okolí. Dům dětí
a mládeže Uherské Hradiště je příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je od 1.1.2007 Město Uherské Hradiště.
Cílem zájmového vzdělávání je naučit účastníky aktivně využívat svůj volný čas, rozvíjet svůj zájem (oblíbenou aktivitu) i talent, získávat nové poznatky, zkušenosti, dovednosti i návyky, realizovat se v kolektivu ostatních účastníků, popřípadě se umět adaptovat v různém typu kolektivu
a prostředí.
Dům dětí a mládeže pracuje podle Školního vzdělávacího
programu pro zájmové vzdělávání.
Zaměřujeme se především na pravidelnou zájmovou aktivitu. Zájmové útvary, tj. kroužky a kurzy, které navštěvovalo v roce 2014/15 celkem 1356 členů ve 134 zájmových
útvarech a ve školním roce 2015/16 celkem 1350 členů
ve 150 zájmových útvarech nárůst o 12%.
Dům dětí a mládeže úspěšně oslovuje svými projekty různé organizace, např.: Zlínský kraj, Fondy města Uherské
Hradiště, Ministerstvo kultury, Lesy České republiky s.p.,Nadace Synot aj. Bylo vypracováno 12 velkých projektů, z toho bylo 9 úspěšných.
V rámci projektu „Tajemný svět včel“ podpořený Lesy ČR jsme vydali metodickou publikaci pod názvem „Hravě
o včelách v mateřských školách“, která obsahuje náměty na aktivity motivované pohádkami a doplněné o CD. Tato
publikace lmá své ISBN.
Oslovujeme i drobné dárce, Amon, LafeaSafety, HOPE Sport, Studio 5, Dřevovýroba RaP, WIKI UH a další. Za rok
2015 jsme získali touto cestou ( mimo prostředky ze Zlínského kraje, fondů města Uherského Hradiště a Ministerstva
kultury) finanční dary v hodnotě 85,9 tis. Kč a nepeněžní dary v hodnotě 10 tis. Kč.
Přijetí všech darů bylo schváleno zřizovatelem.
Spolupracujeme s odbory města Uherské Hradiště (kulturou, školství, ŽP) a jinými organizacemi Rochus, Aquapark,
Kina, ZŠ, MŠ, SŠ. Vedeme Otevřený klub pro mládež v prostorách Gymnázia Uh. Hradiště.
DDM je poskytovatelem místa stáží v rámci projektů ÚP a Akropolis.
Mgr. Ivana Zůbková, ředitelka DDM Šikula
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Sportoviště města
Organizace Sportoviště města Uherské Hradiště v roce 2015 započala druhé desetiletí a start do druhého
desetiletí stál za to. Organizačně spolupodílela na jednoznačně největší sportovní události, která se v Uherském Hradišti konala, Mistrovství Evropy hráčů do 21 let. Takzvané malé euro proběhlo koncem června a na
městském fotbalovém stadionu Miroslava Valenty byla sehrána tři utkání, přičemž domovský stan zde rozbili
reprezentanti Portugalska. Ti mimochodem dokráčeli až do finále, v němž podlehli překvapení turnaje Švédsku po penaltovém rozstřelu, když v normální hrací době branka nepadla.
Co se týče provozu samotného, má organizace široké spektrum aktivit a spravuje rozsáhlý komplex sportovních areálů. Ekonomicky nejvýznamnějším střediskem je městský zimní stadion. Jeho severní část byla
v roce 2013 zrekonstruována a nabízí nejrůznější možnosti vyžití ve sféře sportovních, ubytovacích, oddychových i gastronomických služeb, které provozuje soukromý subjekt. Pod správu organizace spadají víceúčelová sportoviště za sportovní halou, asfaltové hřiště s umělou trávou v sousedství sídliště Východ na ulici
Větrná, fotbalové hřiště se zázemím v Sadech a víceúčelová hřiště v dalších příměstských částech Mařatice,
Míkovice, Vésky a Jarošov a nesmíme zapomenout na zatím poslední přírůstek, víceúčelové hřiště na ulici
Šafaříkova. Součástí majetku organizace je také městská sportovní hala i Městský fotbalový stadion Miroslava Valenty. Z vyjmenovaných sportovišť prošlo významnou rekonstrukcí hřiště v Mařaticích na ulici Konečná,
které dostalo jak nový povrch, tak i oplocení. Sportoviště za sportovní halou i zrekonstruovaný atletický ovál,
zaznamenala v letošním roce mírný nárůst návštěvníků i přes extrémně horké léto, které přálo spíše beachvolejbalu, kde jsme to pocítili v efektivitě využití nejvíce. Částečnou regenerací prošla tréninková travnatá
plocha na atletickém stadionu, která slouží v letních měsících především žáčkům fotbalové akademie 1.FC
Slovácko. Nicméně významnou měrou ji využívají i žáci středních a základních škol.
Kromě správy městského majetku se také spolupodílíme na organizaci významných sportovních akcích našeho města, jako je například závod horských kol MTB cross country, který se dočkal sedmého opakování.
Dále pak jsou velmi oblíbené městské sportovní dny mateřských a základních škol
Ani zimní stadion v letních měsících nespí. Kromě prvomájového koštu vína, jej využívají in-line hokejisté
Reflex Uherské Hradiště. Rovněž se snažíme stadion využít v letní přestávce k pořádání i jiných akcí, jako
jsou koncerty populárních hudebních skupin.
V loňském roce zahájila hokejovou sezónu hokejová škola Luďka Bukače začátkem měsíce července a po
ní následovala brankářská škola Ondřeje Pavelce. Poté převzali štafetu krasobruslaři, kteří si na prodloužení
sezony začínají pomalu zvykat. Koncem července a srpna na zimním stadionu absolvovali soustředění, jehož
se účastnilo více než padesát malých adeptů tohoto sportu.
Mgr. Evžen Slavík, ředitel Sportovišť města Uherské Hradiště
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Senior centrum
Příspěvková organizace Senior centrum UH poskytuje ubytování seniorům a osobám se zdravotním postižením,
kteří jsou schopni částečně samostatného života, ve třech domech s pečovatelskou službou a v jednom domě s
chráněnými byty s celkovým počtem 124 bytů. V souladu se zákonem o sociálních službách poskytuje pečovatelskou službu nejenom v těchto domech, ale i klientům na území města Uherské Hradiště.
Hospodaření příspěvkové organizace Senior centrum UH v roce 2015 vykazuje kladný hospodářský výsledek ve
výši 43 147,- Kč.
Organizace v roce 2015 pokračovala v plánované údržbě
objektů, které má ve výpůjčce. V první polovině roku byly
provedeny malířské práce společných prostor v domě s
chráněnými byty, Štefánikova ulice 1282 – 1284, v celkové
výši 151 846,- Kč. Jednalo se o poslední objekt, který bylo
nutné vymalovat. Nyní jsou již společné prostory všech
čtyř domů vymalovány.
V roce 2015 organizace řešila i havarijní situace a to zatečení z důvodu přívalového deště a porušení střešní krytiny
do tří bytů ve čtvrtém podlaží DPS Kollárova 1243 a poškození kanalizace pod objektem DPS Rostislavova 488.
V objektu DChB Štefánikova byla v měsíci květnu ze strany nájemce ukončena nájemní smlouva nebytového prostoru, ve kterém probíhalo plavání kojenců. Tento nebytový prostor se organizace rozhodla dále nepronajímat a
vytvořila zde klubovnu, která slouží obyvatelům k trávení volného času a pořádání různých společenských setkání.
Organizace Senior centrum UH úzce spolupracuje s Úřadem práce na realizaci projektu Operačního programu
zaměstnanosti. Na dobu jednoho roku bylo vytvořeno pracovní místo na pozici uklízečka, které bylo 6 měsíců plně
financováno Úřadem práce, druhá polovina roku byla financována z rozpočtu organizace. Druhé pracovní místo koordinátora volnočasových aktivit seniorů vzniklo v měsíci prosinci 2015 a bude plně po dobu 8 měsíců financováno
ÚP. Pracovní smlouva je dle podmínek uzavřena na dobu jednoho roku. V obou případech se jedná o společensky
účelné pracovní místo zaměstnance ve věku nad 50 let.
V roce 2015 proběhlo i několik společenských akcí. Jedná se především o tradiční Ples seniorů, oslavu Svátku matek
a vánočních posezení v DPS a DChB. Na vytváření doprovodných programů se podílely děti z místních základních
škol, pěvecký sbor Klubu důchodců a Old Stars Hradišťanu, kteří patří neodmyslitelně k přátelským setkáním. Velmi
úzce organizace spolupracuje i s Klubem kultury.

Jitka Víchová, ředitelka Senior centra UH
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Aquapark Uherské Hradiště
Vodní a saunový svět Aquaparku Uh. Hradiště patří k jednomu z nejvíce navštěvovaných míst nejen samotného města
Uherského Hradiště, ale dokonce celého Zlínského kraje. Necelých 380.000 osob vykazují statistiky návštěvnosti v
roce 2015 včetně rekordní návštěvnosti z měsíce srpna, kdy turnikety prošlo přes 50.000 osob. Právě letní sezóna a
extrémně horké dny, které třicetkrát přesáhly třicet stupňů Celsia, přilákaly k zábavě a koupání u vody přes 126.000
návštěvníků.Za nárůstem návštěvníků především stojí také neustále se rozšiřující nabídka programů. K těm pravidelným a dnes již standardním patří bezesporu podpora zdraví u nejmenších dětí v programu DĚTSKÉ SAUNOVÁNÍ
nebo přispění ke zkvalitnění života seniorů v pohybových a regeneračních aktivitách VODNÍHO CVIČENÍ a při SAUNOVÁNÍ.
Novým programem, zaměřeným na nastávající maminky CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ, profesionálně vedeme k přirozenému zvyšování fyzické kondice v průběhu těhotenství, odstraňování stresu a fyzického i psychického uvolnění
těla. Aktivní a relaxační formou pořádáme oblíbené lekce aquaerobiku, wellness pro ženy, saunové ceremoniály nebo
aquaškolku. Z jednorázových či tematických akcí organizujeme každoročně speciální program pro školy u příležitosti
světového Dne vody, který zahrnuje komentované prohlídky technického zázemí – strojovny a výukového pořadu ve
spolupráci s Přírodovědným centrem Trnka při DDM Šikula UH. Hradiště.Zábavné akce zahrnují zejména animační
programy v letním areálu (stavění hradů z písku, pirátskou stezku, setkání s žabákem Coqui nebo s Brumíkem, soutěž
o skvělé ceny),
jež pravidelně patří ke koloritu letní sezóny.
Individuální pozornost věnujeme školení instruktorů vodního aerobiku. Naše akreditované školicí středisko v roce
2015 zrealizovalo dvě víkendová základní školení a jedno nástavbové, s rozšiřující metodikou cvičení s vodními pomůckami. Důkazem kvality školení jsou účastníci sjíždějící se z celé republiky a 35 proškolených absolventů z řad
pracovníků bazénových a sportovních center, pedagogů, pracovníků zdravotnických zařízení a lektorů volnočasových
aktivit. Jako součást preventivní ochrany návštěvníků a řešení krizových situací proběhlo taktické cvičení s ostrou
evakuací všech přítomných osob. I přes to, že se jednalo o předem plánovanou akci a návštěvníci dopředu věděli, že
se zúčastní cvičení nanečisto, určitě neměli ani tušení, co na ně čeká a jak taková akce probíhá. Propagačně jsme
ji nazvali „Hledáme kompars na nácvik evakuace“. Uspokojivým výsledkem byl rychlý zásah IZS složek, především
však zaměstnanců, kdy se podařilo přesunout do bezpečí prostor v ZŠ Sportovní na sedmdesát lidí.Důležitou změnou,
která proběhla v rámci budování značky Aquaparku Uh. Hradiště, bylo spuštění nových webových stránek. Nutnost
přizpůsobit se moderním trendům vedlo ke zlepšení komunikace s návštěvníky. Tomu přispělo i spuštění ESHOPU,
který umožňuje online nakupování našich produktů. Ač byl pátý rok provozu Aquaparku Uh. Hradiště návštěvností rekordní, z hlediska bezpečnosti byl stejně úspěšný jako roky předchozí. Udržet si kvalitu celkových služeb, ať už se týká
hygienických standardů nebo například nabídky občerstvení nebylo při vzrůstající návštěvnosti zrovna jednoduché.
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Zvládnout nejvytíženější období (např. svátky a prázdniny, letní sezónu ad.) se povedlo díky vysokému pracovnímu nasazení všech zaměstnanců.Náročná sezóna 2015 je nám však impulsem k udržení standardní úrovně našich služeb
a vnímáme ji jako příležitost k dalšímu rozvoji.

Ing. Jiří Durďák, ředitel Aquaparku Uherské Hradiště
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Město Uherské Hradiště
Adresa:
Masarykovo nám. 19,
686 01 Uherské Hradiště
Telefonní ústředna: 572 525 111
Elektronická podatelna: epodatelna@mesto-uh.cz
URL: http://www.mesto-uh.cz
Detašovaná pracoviště:
Revoluční 1023, Uherské Hradiště, 686 01
Protzkarova 33, Uherské Hradiště, 686 01
Zeměpisné souřadnice města
(Městský úřad Uherské Hradiště – hlavní budova)
Zeměpisná šířka
490 06‘ severní šířky
Zeměpisná délka
170 46‘ východní délky
Nejnižší bod 		
Nejvyšší bod		

180 metrů nad mořem
330 metrů nad mořem
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