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Vážení občané,
výroční zpráva za rok 2014 je veřejně přístupný dokument, kterým vám chceme přiblížit události ve městě Uherské Hradiště v uplynulém roce. Nabízíme vám také náhled či výběr významných činností, událostí,
investičních, společenských či kulturních akcí města. Zejména vám ale tato výroční zpráva má přiblížit ekonomiku města Uherské Hradiště v uplynulém období.
Loňský rok byl rokem volebním, a proto se na stránkách výroční zprávy setkáte rovněž s dvojím uspořádáním
orgánů města, do komunálních voleb a po nich. 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.
Stanislav Blaha, starosta města Uherské Hradiště
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Vážení občané,
snažíme se o to, abyste byli naším úřadem vnímáni jako zákazníci a abyste se u nás vždy dočkali vysoce profesionálních a špičkově odvedených služeb. Městský úřad v Uherském Hradišti je po všech stránkách fungující
institucí, která vždy uplatňuje princip rovného a vstřícného přístupu. Občan je pro nás zákazník, který je odborně
a ochotně obsloužen. Vy si volíte své zástupce v orgánech města, naší povinností je těmto vámi zvoleným představitelům města připravovat ty nejlepší podklady pro jejich práci v zastupitelstvu či radě města. Snažíme se též
slyšet a vnímat vaše názory a vycházet z nich při bilancování naší práce. Také z toho důvodu je k výroční zprávě
za uplynulý rok v elektronické verzi přiložen tabulkový přehled všech činností, které městský úřad vykonával jak
v rámci samosprávy, tak i státní správy. Každému občanu se tak naskýtá možnost nahlédnout, jakým směrem
se ubírají jednotlivé činnosti na odborech městského úřadu.
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 2014
Mayen (Německo), Bridgwater (Velká Británie), Priverno (Itálie), Skalica (Slovensko), Sárvár (Maďarsko)
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Vedení města
VOLEBNÍ OBDOBÍ 2014–2018
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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Vedení města
VOLEBNÍ OBDOBÍ 2010–2014
Květoslav Tichavský
starosta města
Ing. Stanislav Blaha
1. místostarosta města,
Mgr. Evžen Uher
2. místostarosta města,
Ing. Zdeněk Procházka
3. místostarosta města

MUDr. Petr Raška (ODS)
PhDr. Blanka Rašticová TOP09 + KRUH)
Ing. Antonín Seďa (ČSSD)
Josef Sátora (CSSD)
Ing. Ladislav Šupka ( TOP09 + KRUH)
Ing. Jaroslav Tarcala (KDU-ČSL)
Květoslav Tichavský (ODS)
Mgr. Evžen Uher (TOP 09 + KRUH)
Mgr. Bronislav Vajdík (ČSSD)
Jitka Víchová (ODS)
Ing. Blanka Vyoralová (ZH) – jmenována do funkce
v průběhu roku
Ing. Jaroslav Zatloukal (ODS)

Zastupitelstvo města
VOLEBNÍ OBDOBÍ 2010–2014
MUDr. Petr Bezruč (ČSSD)
Ing. Stanislav Blaha (ODS)
Ing. Hana Doupovcová (ČSSD)
PhDr. Ivo Frolec (TOP09 + KRUH)
Ludmila Hanáková (ZH)
Ing. Zdeněk Hrdina (KSČM)
MUDr. Jaroslav Knot (KDU ČSL)
Ing. Pavel Kroča (KSČM)
Lubomír Magdálek (ZH)
Ing. Stanislav Mikula (ZH) – odstoupil z funkce
PhDr. Jaroslav Mikulík (ČSSD)
MUDr. David Ondra (ODS)
Vladimír Pavelka (ČSSD)
Ing. Jaroslav Plachý (ODS)
PhDr. Rostislav Prchlík (KSČM)
Ing. Zdeněk Procházka (KDU-ČSL)
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Seznam politických stran a použitých zkratek:
1. ODS = Občanská demokratická strana
2. ČSSD = Česká strana sociálně demokratická
3. TOP 09 a KRUH = TOP 09 a Koalice pro rozvoj Uherského Hradiště
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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Zastupitelstvo města VOLEBNÍ OBDOBÍ 2014–2018
Ing. Stanislav Blaha (ODS + nezávislí)
Ing. Zdeněk Procházka místostarosta, (KDU-ČSL)
PhDr. Ivo Frolec místostarosta (KRUH + ZVUK12)
František Elfmark, DiS. člen rady města, (ZH, od 13. 11. 2014 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 (ZH, od 13. 11. 2014 nezávislý)
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
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4. KDU-ČSL = Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová
5. KSČM = Komunistická strana Čech a Moravy
6. ZH = Zdravé Hradiště

Rada města
VOLEBNÍ OBDOBÍ 2010–2014

Rada města
VOLEBNÍ OBDOBÍ 2014–2018

Květoslav Tichavský, starosta
Ing. Stanislav Blaha, místostarosta
Evžen Uher, místostarosta
Ing. Zdeněk Procházka, místostarosta
MUDr. David Ondra
PhDr. Ivo Frolec
Ing. Jaroslav Tarcala
Jitka Víchová
Ing. Ladislav Šupka

Ing. Stanislav Blaha, starosta
Ing. Zdeněk Procházka, místostarosta
PhDr. Ivo Frolec, místostarosta
František Elfmark, DiS. člen rady města
Ing. Jaroslav Zatloukal, člen rady města
Pavlína Jagošová, členka rady města
Ing. František Rochovanský, člen rady města
PhDr. Blanka Rašticová, členka rady města
Mgr. Evžen Uher, člen rady města
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KOMISE RADY MĚSTA
VOLEBNÍ OBDOBÍ 2010–2014

KOMISE RADY MĚSTA
VOLEBNÍ OBDOBÍ 2014–2018

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 společenská
Komise sportovní
Komise pro vzdělávání
Komise životního prostředí
Komise pro dopravu

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
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MÍSTNÍ KOMISE
VOLEBNÍ OBDOBÍ 2010–2014

MÍSTNÍ KOMISE
VOLEBNÍ OBDOBÍ 2014–2018

Místní komise Jarošov
Místní komise Mařatice
Místní komise Míkovice
Místní komise Sady
Místní komise Vésky
Místní komise Štěpnice

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
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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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
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Vybrané investiční akce roku 2014
Dokončené
• Revitalizace veřejných prostranství Na Rybníku – náklad 11,8 mil. Kč, z toho dotace 9,1 mil. Kč
• Cyklostezka Kunovský les, II. etapa – náklady 7,9 mil. Kč, z toho dotace 6,1 mil. Kč
• Rekonstrukce ul. Na Návsi, Jarošov – náklady 3,9 mil. Kč
• Zateplení tělocvičny ZŠ UNESCO – náklady 4,5 mil. Kč, z toho dotace 2,6 mil. Kč.
• Zateplení objektu MŠ Markov, Jarošov – náklady 4,2 mil. Kč, z toho dotace 1,6 mil. Kč
• Modernizace přírodovědných učeben v ZŠ – náklady 7,6 mil., z toho dotace je 5,9 mil. Kč   
• Rekonstrukce lávky přes řeku Moravu – náklady 2,1 mil. Kč, dotace 1,7 mil. Kč
• Bezbariérové úpravy Klubu kultury – náklady 2,5 mil. Kč, z toho dotace 1,7 mil. Kč
Další: revitalizace zahrad mateřských škol (Jarošov, Husova, Lomená, Míkovice), dokončení rekonstrukce
komunikace silnice II/497 UH, Jarošov – OK Kaufland.
Započaté
• Revitalizace veřejných prostranství nám. Komenského, jezuitská zahrada, ul. Svatováclavská
• Převedení odpadních vod z místní části Vésky a Míkovice na ČOV Uherské Hradiště
• Revitalizace veřejných prostor Pod Svahy a 28. října
• Odkanalizování rodinných domů v ulici Sokolovská
• Revitalizace a zpřístupnění bývalého vojenského prostoru Rochus
Neinvestiční akce
• ZŠ UNESCO – oprava fasády, výměna oken
• ZŠ UNESCO – rekonstrukce kanalizace
• Slovácké divadlo – výměna zdroje tepla
• Palackého nám. – obnova fasády domu čp. 293
• Kaple sv. Šebestiána – obnova
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Společenské události
Cena města
Cenu města Uherské Hradiště získala v roce 2014 folkloristka Anna Maděričová. Nejvyšší ocenění města Uherské Hradiště jí bylo uděleno za celoživotní udržování lidových tradic a za práci s dětmi.

Cena Vladimíra Boučka
Cenu Vladimíra Boučka za zachování a rozvoj lidové umělecké výroby za rok 2014 získala Zdeňka Rajsiglová,
která vyrábí slámové kraslice a manželé Zlatuše a Petr Hejdovi, obuvníci, brašnáři a řemenáři. Čestné uznání
převzala Jana Kubínová.

Anna Maděričová

Jana Kubínová, Zdeňka Rajsiglová, manželé Zlatuše a Petr
Hejdovi (zleva)
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Ocenění pedagogů
Pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení zřízených městem Uherské Hradiště
– výrazná pedagogická osobnost
1. Zdenka Andrýsková, učitelka MŠ			
2. Mgr. Marie Bednaříková, učitelka 2. st.			
3. Bc. Martina Dörrová, pedagog voln. času, zást. řed.

4. Bc. Veronika Němečková, učitelka MŠ Husova
5. Mgr. Tomáš Pírek, učitel 2. st.

Pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení zřízených městem Uherské Hradiště
– vynikající začínající pedagogický pracovník
1. Markéta Jahodová, učitelka MŠ Pod Svahy		
2. Mgr. Pavla Juráňová, učitelka 1. st.			
3. Lenka Lancová, vychovatelka ŠD			

4. Mgr. Šárka Pekařová, učitelka 2. st.
5. Mgr. Jiří Švehlík, učitel 2. st.

Pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení zřízených městem Uherské Hradiště
– za dlouhodobý přínos v pedagogické praxi
1. Mgr. Alena Kašparová, učitelka 2. st.
2. Danuše Kutálková, vychovatelka ŠD, ved. vych.
Pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení ostatních zřizovatelů
na území města Uherské Hradiště
1. Mgr. Vladimíra Janečková, učitelka			
2. Mgr. Jitka Polišenská, učitelka				
3. Mgr. Miroslava Rokytová, učitelka 			
4. Irena Skrášková, učitelka odborného výcviku

19

5. Ing. Bc. Martin Šimůnek, učitel
6. Magdalena Uhrová, učitelka, zást. ředitele
7. Mgr. Soňa Zemánková, učitelka 1. a 2. st.

Slavnostní vyhlášení nejlepších sportovců města
Nejlepší sportovci města Uherské Hradiště za rok 2014
Kategorie mládež do 15 let včetně:
Nejlepší sportovec: Štěpánka Kolářová (atletika)
Kategorie mládež nad 15 let a dospělí:
Nejlepší sportovec: Libor Došek (fotbal)
Sportovní kolektiv: 1. FC Slovácko – muži „A“
Trenér: Jaroslav Vlček (atletika)
Zvláštní cena: Petr Franta
Helena Chytková
Mimořádné ocenění:
František Králík
Jakub Vojtík
Jiří Zalubil

Libor Došek
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Vybrané události roku 2014
Město má nové vedení. Po komunálních volbách 2014 se starostou města Uherské Hradiště stal Stanislav
Blaha. Prvním místostarostou byl zvolen Zdeněk Procházka, post neuvolněného místostarosty zaujal Ivo Frolec,
na místo uvolněného člena rady města zasedl František Elfmark.
Města Uherské Hradiště a Mayen oslavila dvacet let partnerství. Historické německé město Mayen pojí s Uherským Hradištěm nejužší spolupráce a kontakt ze všech jeho šesti partnerských měst.
V Uherském Hradišti se konal XII. ročník Slováckých slavností vína a otevřených památek. Folklorem a lidovým veselím, ochutnávkami vína, ale i otevřenými historickými památkami ožilo město ve dnech 13. a 14. září
2014.
Dům roku a Stavba roku: ocenění Dům roku a Stavba roku (za předchozí rok) dostaly novostavba polyfunkčního domu Galerie Zelný trh (Dům roku) a projekt obnovy kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mařaticích (Stavba
roku). Čestné ocenění kvality architektonického díla, které přispívá ke zvelebení obrazu města, je udělováno
pravidelně již od roku 1992.
McDonald´s Cup – Uherské Hradiště hostilo Svátek fotbalu, celostátní finále 17. ročníku největšího fotbalového
turnaje pro žáky základních škol McDonald´s Cup.
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Města Uherské Hradiště a Mayen oslavila dvacet let partnerství

XII. ročník Slováckých slavností vína a otevřených památek

Novostavba polyfunkčního domu Galerie Zelný trh

McDonald´s Cup – Uherské Hradiště hostilo Svátek fotbalu

22

Významná ocenění města Uherské Hradiště 2010–2014
Rok Název ocenění

Umístění/cena

2010 Bazén roku – Aquapark
2010 Nominace na Historické město roku 2007 – výběr 3 měst z vítězů krajských kol
2011 Konverze kasáren
2011 Město stromů
2011 Nejkrásnější nádraží ČR
2011 Stavba roku 2010 Zlínského kraje – rekonstrukce bytového domu č.p. 46 U Sovy
2011 Stavba roku 2010 Zlínského kraje – Sportovně relaxační centrum – Aquapark
2012 Stavba roku 2011 Zlínského kraje – Zavodňování Kněžpolského lesa
2012 Park Rochus – revitalizace bývalého vojenského cvičiště v Uherském Hradišti
2012 ENTENTE FLORALE EUROPE – mezinárodní soutěž Kvetoucí města Evropy
		
2012 Historické město roku 2011
2012 Stavba roku 2011 Zlínského kraje – Rekonstrukce jezuitské koleje
2012 Místní agenda 21 (organizace zvyšující kvalitu veřejné správy)
2012 eAnalýza bezpečnosti
2012 Zlatý erb - nejlepší elektronická služba
2013 Obec s nejlépe hodnocenými vzorky
2013 Stavba roku 2012 Zl. kraje – Úpravy křižovatky I/55 a zkapacitnění silnice II/497
2013 Agendy odboru správy majetku města v prostředí internetu (intranetu)
2013 eAnalýza bezpečnosti
2013 Aplikace programu místní Agenda 21 (organizace zvyšující kvalitu veřejné správy)
2013 Zlatý erb – nejlepší elektronická služba
2013 Zlatý erb – nejlepší webová stránka města
2014 Památka roku 2013 – obnova kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mařaticích
2014 Hlavní město cyklistů
2014 Město pro byznys

1. místo v ČR
1. místo v kraji
2. místo v ČR
1. místo v ČR
1. místo v ČR
čestné uznání
čestné uznání
hlavní cena
1. místo v ČR
stříbrná plaketa,
1. místo v ČR
1. místo v ČR
čestné uznání
bronzový stupeň
3. místo v ČR
1. místo v kraji
1. místo
hlavní cena
cena za inovaci
cena za inovaci
bronzový stupeň
1. místo v kraji
3. místo v kraji
1. místo v kraji
3. místo v ČR
3. místo v kraji
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Ekonomika v roce 2014
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1. Rozpočet
Rozpočet města Uherské Hradiště na rok 2014 byl schválen dne 9. 12. 2013 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 99 605,2 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 2014 došlo k těmto úpravám rozpočtu:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Rozpočet 2014
Základní
1. 1. 2014

Příjmy
657 461,6

Výdaje
-757 066,8

Výsledek
-99 605,2

opatření
opatření
opatření
opatření
opatření
opatření
opatření
opatření
opatření
opatření

8,3
4 335,1
22 052,9
-75 719,3
-1 734,7
-16 465,4
12 060,9
-57 814,1
7 710,8
9 995,6

-8,3
-2 335,1
-22 052,9
41 551,3
1 734,7
-1 009,0
-12 060,9
94 084,0
-7 710,8
-9 995,6

0,0
2000,0
0,0
-34 168,0
0,0
-17 474,4
0,0
36 269,9
0,0
0,0

-95 569,9

82 197,4

-13 372,5

561 891,7

-674 869,4

-112 977,7

RM 21. 1. 2014
ZM 10. 2. 2014
RM 25. 3. a 9. 4. 2014
ZM 22. 4. 2014
RM 29. 5. 2014
ZM 16. 6. 2014
RM 26. 8. 2014
ZM 8. 9. 2014
RM 29. 10. 2014
RM k 31. 12. 2014

Provedená opatření celkem

Rozpočet celkem

Rozpočtová opatření v pravomoci Rady a Zastupitelstva města Uherské Hradiště tedy znamenala, že rozpočet
města ke konci roku 2014 by měl být deficitní ve výši 112 977,7 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]

tř. 1 - Daňové příjmy
tř. 2 - Nedaňové příjmy
tř. 3 - Kapitálové příjmy
tř. 4 - Přijaté dotace
Příjmy celkem
tř. 5 - Běžné výdaje
tř. 6 - Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
tř. 8 - Financování

Rozpočet
Po změnách
331 431,3
113 372,6
4 614,0
112 473,8
561 891,7
498 761,3
176 108,1
674 869,4
112 977,7

Rok 2014
Skutečnost
Prosinec
346 473,9
123 230,9
15 169,6
112 597,8
597 472,2
445 068,6
114 118,7
559 187,2
-38 284,9

Rok 2013
Změna

Prosinec

Plnění
104,5%
108,7%
328,8%
100,1%
106,3%
89,2%
64,8%
82,9%
-33,9%

104,8%
97,7%
50,9%
97,7%
99,3%
100,0%
180,5%
110,0%
41,0%

Vypořádání financování:						
a) změna stavu dlouhodobých půjček města		
-39 492,6
-39 492,6
				
b) změna finančních prostředků města o částku		
107 470,3
-1 207,7					
c) změna portfolia správců cenných papírů		
45 000,0							
d) nedošlo k čerpání úvěru

330 451,1
126 188,6
29 825,9
115 273,6
601 739,2
445 155,0
63 222,7
508 377,8
-93 361,4



-39 492,6
53 868,8

			

Skutečné hospodaření města Uherské Hradiště vykázalo k 31. 12. 2014 přebytek ve výši 38 284,9 tis. Kč, s tím,
že byly uhrazeny jistiny splatných úvěrů v plánované výši 39 492,6 tis. Kč a současně došlo ke snížení stavu
finančních prostředků města o 1 207,7 tis. Kč. Plánovaný prodej cenných papírů nebylo nutné realizovat.
Bilance příjmů a výdajů je graficky vyjádřena takto:
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Příjmy

Výdaje

tř. 4 - Přijaté dotace
20 %

tř. 6 - Kapitálové výdaje
26 %

tř. 3 - Kapitálové příjmy
1%
tř. 2 - Nedaňové příjmy
20 %

tř. 1 - Daňové příjmy
59 %
tř. 5 - Běžné výdaje
74 %

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. 2014. 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. 2014, 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. 2014
3 336 590,7
320 712,3

Stav k 31. 12. 2014
3 376 633,8
333 868,4

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

3 657 303,0
3 243 603,1
413 699,8

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

Pasiva celkem

3 657 302,9

3 710 502,2

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 2014 byl sestaven jako deficitní ve výši 112 977,7 tis. Kč. Skutečné
hospodaření k 31.12.2014 vykázalo přebytek ve výši 38 284,9 tis. Kč.
Úvěry
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 263,4 mil. Kč. 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 2013, než očekával plán, mělo město k dispozici
dostatek volných prostředků na běžných a spořících účtech. Peněžní prostředky mělo město převážně uloženy
na spořícím účtu u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., odkud byly průběžně spotřebovávány
na aktuální platby města (v průběhu roku až 90,2 mil. Kč, ke konci roku 60,3 mil. Kč). Dále má finanční prostředky na běžných účtech u České spořitelny, a.s., Komerční banky, a.s., a v menší míře u Sberbank CZ, a.s..
Město dále své finance zhodnocuje prostřednictvím Termínovaného vkladového účtu u banky J&T Banka, a.s.
ve výši 25,6 mil. Kč s úrokovou sazbou 1,9 % p.a. Ukončení termínovaného vkladu je v roce 2015 s možností
prodloužení o další rok.
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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 průběhu roku 2014 město mělo v portfoliu akcie jen ve velmi omezené míře (jednotky procent celkového objemu) a většina prostředků je zhodnocována formou dluhopisů. Přesto, že burzovní index se ve sledovaném období snížil o 4,3 %, hodnota portfolia města
se naopak zvýšila o 5,0 % na 109,8 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 roce 2014 město poskytovalo příspěvky, dotace a dary z těchto peněžních fondů:
Fond obnovy historické architektury
Fond životního prostředí
Fond mládeže a vzdělávání
Fond sportu
Fond kultury
Fond cestovního ruchu
Fond sociální pomoci a prevence

250,0 tis. Kč		
127,9 tis. Kč 		
118,0 tis. Kč 		
3 647,0 tis. Kč 		
543,5 tis. Kč		
108,0 tis. Kč 		
1 507,0 tis. Kč 		

Dále rada či zastupitelstvo města schválilo také několik příspěvků přímo z rozpočtu města a byly poskytovány
dotované návratné finanční výpomoci z Fondu rozvoje bydlení ve výši 9 8320,4 tis. Kč.
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 644 úvěrů v hodnotě 141 340,4 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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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
2013 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 a nezanedbatelné hotovostní rezervy, které pokrývají více než polovinu stávajícího zadlužení
města.
Rating města je ve srovnání s ostatními hodnocenými městy, naopak omezen jeho vyšším dluhovým břemenem,
které zvyšuje nároky na dluhovou službu a omezuje flexibilitu rozpočtu města. Rating bere v potaz také jistou
volatilitu celkových výsledků rozpočtů (před financováním) v posledních letech, která je způsobena jak rozkolísaností kapitálových výdajů města, tak i omezenou flexibilitou běžných příjmů a výdajů českých municipalit,
kterou poskytuje v současnosti platný institucionální rámec.“
Uvedené předpoklady (stabilizace zadluženosti a neplánování přijetí dalších úvěrů) následně v prosinci potvrdilo
zastupitelstvo města schválením rozpočtu města na rok 2015 a rozpočtového výhledu do roku 2020.
7. ÚVĚRY MĚSTA
Město v roce 2014 nepřijalo žádné nové úvěry. Ke konci roku byly zůstatky jistin z úvěrů města následující:
				
Splátka v r. 2014
Zůstatek k 31. 12. 2014
Posl. splátka
Česká spořitelna, a.s. (2006)
8 600 tis. Kč
- 15 050 tis. Kč
30. 9. 2016
Česká spořitelna, a.s. (2008)
18 182 tis. Kč
-90 908 tis. Kč
30. 12. 2019
Komerční banka, a.s. (2004)
1 240 tis. Kč
-11 220 tis. Kč
31. 1. 2024
UniCredit Bank ČR, a.s. (2010)
11 471 tis. Kč
-146 250 tis. Kč
30. 9. 2027
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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. Hlavní část
své činnosti zaměřuje na správu movitého a nemovitého majetku. 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.).
Ve vlastní programové oblasti se Klub kultury věnuje
výhradně programům pro děti, seniory, programům
s nízkým nebo žádným tržním potenciálem (koncerty
vážné hudby, jazzové koncerty, podpora amatérského divadla, výstavní činnost). Důležitou součástí činností Klubu kultury je poskytování služeb, respektive
nepřímá podpora občanským sdružením se sídlem
v Uherském Hradišti, které se zabývají celou šíří volnočasových aktivit, charitou, prací s dětmi a seniory
apod.
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 Klub 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 2014 Klub kultury spravoval celkový majetek v hodnotě přes 235 milionů Kč a hospodařil s rozpočtem
23,15 milionů Kč. Celkově bylo na Klubu kultury k 31. prosinci 2014 zaměstnáno 32 osob na HPP a dalších 33
osob formou dohod o pracovní činnosti.
Mgr.A. Antonín Mach, Klub kultury Uherské Hradiště
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Městská kina
Městská kina Uherské Hradiště a jejich hlavní budova kina Hvězda v roce 2014 po mnoha letech částečných nebo
generálních rekonstrukcí prožila další rok nepřetržitého provozu bez vlivů odstávek nebo přerušeného provozu budovy. Každým dalším měsícem a každou novou zkušeností si naše organizace vedle hlavní náplně svého poslání,
tj. promítání filmových představení, rozšiřuje portfolio možných programových nabídek a spolupořadatelských aktivit.
Přes celosvětový (a tím samozřejmě i evropský a domácí) meziroční pravidelný pokles návštěvnosti kin si kino Hvězda dlouhodobě udržuje silnou pozici návštěvnosti v kategorii jednosálových kin za celou Českou republiku - to vše
při zachování aktivit a rozsahu nabídky evropského filmu a programu pro mládež (6. resp. 7. místo v návštěvnosti
a tržbách jednosálových kin za celou ČR; více než 58.000 diváků jen na filmová představení, celková roční návštěvnost kina je ještě o více než 10.000 diváků vyšší.) Na absolutních počtech diváků i tržeb se nejvíce podílely komerční
očekávané tituly s vyšší návštěvností (Babovřesky 3, Hobit: Bitva pěti armád, Pohádkář, Tučňáci z Madagaskaru,
Annabelle, Tři bratři, Interstellar, Rigoletto ad.). Výrazně se na tomto výsledku podílí také nabídka alternativních
programů a tržby za tyto divácky (a současně také finančně) náročnější tituly.
Činnost kina Hvězda vzrůstá a nabírá nové trendy a možnosti (operní a baletní představení v přímém přenosu či ze
záznamu, podobně i přenosy vážné hudby či velkých popových koncertů, nově také přenosy či záznamy velkých
výstavních či galerijních událostí, Baby bio, Bio senior, Filmovásek ad.). Z těchto důvodů, z důvodů atraktivity a vysoké technické vybavenosti a bohatého programu si naše návštěvnost nadále udržuje vysoký standard a neklesá.
Vliv na tyto výsledky má i vysoká patriotičnost diváků v širokém okolí UH, pestrá a promyšlená dramaturgie cílící
na velkou množinu všech diváckých skupin.
Po letech nutné pauzy jsme na konci listopadu zahájili návrat k britské kultuře a filmu; uspořádali jsme nultý ročník
víkendového setkání UK/UH: Dny britské kultury a filmu, na konci listopadu 2015 pak již chystáme první plnohodnotný ročník. Velký důraz klademe na oslovení dětského diváka a výchovu budoucího kulturního návštěvníka naší
nabídky. V tomto ohledu připravujeme mnoho pravidelných cyklů, speciálních nabídek na pomezí filmu a výtvarné
kultury či i mimořádných sezónních pořadů: Dětská neděle – Prezentace kroužků při MK UH + kroužků DDM Šikula
+ Jízda na ponících a konících, Animásek, Filmovásek, Bijásek – Malovásek, Silvestrovský Malovásek, Loučení
s prázdninami, PeckaFilm, Baby Bio ad.
Kromě už mnoho let úspěšných projektů (BIJÁSEK, MALOVÁSEK, FILM A ŠKOLA, ZLATÝ FOND KINEMATOGRAFIE jsme mj. v minulém období proměnili ANIMÁSEK (animační kroužek dětí) do podoby pravidelného týdenního
setkávání dětí (7–12 let) s odbornými lektory, FILMOVÁSEK (širší rozkročení filmových a dalších aktivit – herectví,
střih, …) a připravili jsme i dva nové programy BABY BIO a SENIOR BIO. V obou případech (a vedle dalších naší
nabídky, např. alternativní nabídky a abonentství operních a baletních programů) se tímto snažíme výrazně podchytit
a pracovat se silnými sociologickými skupinami diváků, tj. seniorů i rodinami s malými dětmi. Současně takto i za-
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pojujeme společensky často odtržené či upozaděné skupiny diváků do kulturní návštěvy kina Hvězda. V roce 2014
jsme dosáhli zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 330 695,52 Kč.

Mgr. Josef Korvas, ředitel Městských kin Uherské Hradiště
Slovácké divadlo
V roce 2014, tedy „v předvečer svých sedmdesátin“,
potvrdilo Slovácké divadlo svůj vysoký standard mezi
repertoárovými divadly v celé České republice. Z poloviny nastudovaných titulů byly uvedeny čtyři světové
premiéry (Blanka Fišerová – Pohřbívání aneb Zítra se
bude pohřbívat všude, režie Igor Stránský; Karel Steigerwald – Cena facky aneb Gottwaldovy boty, režie
Břetislav Rychlík; Milan Šotek a Přemysl Rut – Fraška
à la krab (krabaret), režie Martina Schlegelová; Josef
Lada a David Vacke – Nezbedná pohádka, režie David
Vacke).
Ani další tituly však nezůstaly v pozadí. Tomáš Šulaj
a Jitka Josková si odnesli za postavy Bricka a Maggie z inscenace Tennessee Williamse Kočka na rozpálené plechové střeše, režie Michal Zetel, Cenu kritiky a Cenu diváků. Svatba Bertolta Brechta v režii Anny Petrželkové obdržela
Cenu kritiky a vzbudila takový zájem u odborníků, že byla vybrána na prestižní MEZINÁRODNÍ FESTIVAL DIVADLO
PLZEŇ, který se uskuteční na podzim v roce 2015. Na stejně významný festival DIVADLO EVROPSKÝCH REGIONŮ HRADEC KRÁLOVÉ byla pozvána na červen 2015 inscenace Cena facky aneb Gottwaldovy boty.
Ani poslední dva tituly nezůstaly v pozadí. Utíkej, Nituško! (Mam´zelle Nitouche) Ľubomíra Feldeka v režii Igora
Stránského a Peklo v hotelu Westminster Raye Cooneyho v režii Roberta Bellana sbíraly především divácké vavříny.
V roce 2014 se Slovácké divadlo zúčastnilo dvou festivalů: DIVADELNÍ SVĚT BRNO s inscenací Nájemníci, FESTIVAL DIVADEL ČECH A MORAVY – Český Těšín s inscenací Pohřbívání aneb Zítra se bude pohřbívat všude.
Dvě nejúspěšnější inscenace v historii Slováckého divadla dosáhly dalších rekordů:
Rychlé šípy – premiéra 9. října 2000, 400 repríz,
Donaha! – premiéra 2. dubna 2005, 110 repríz.
Obecně můžeme hodnotit rok 2014 jako velmi úspěšný, což lze především dokázat neutuchajícím zájmem diváků
o všechny inscenace, které má Slovácké divadlo na svém repertoáru.

Mgr. Igor Stránský, ředitel Slováckého divadla Uherské Hradiště

34

Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana
Knihovna BBB plnila i v roce 2014 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. Za pomoci grantů bylo zrealizováno několik projektů: z Nadačního
fondu Českého rozhlasu Světluška na projekt Poznej a pomoz, z Ministerstva kultury ČR na projekty Česká
knihovna, Mobilní počítačová učebna a Přechod na MARC21.
Pod vlivem moderním knihovních trendů Knihovna BBB opět rozšířila nabídku služeb pro veřejnost, z nichž asi
nejpodstatnější bylo spuštění nových webových stránek knihovny, dále zavedení půjčování elektronických knih
a rozšíření otevírací doby v oddělení pro děti (sobota dopoledne). Proběhla také inovace odkládací šatny, která by
měla sloužit k většímu pohodlí návštěvníků. Z významných pořadů a akcí organizovaných knihovnou, popřípadě
v rámci spolupráce s jinými organizacemi vybíráme např. pravidelný cyklus besed, přednášek a autorských čtení:
beseda se spisovatelkou A. Ježkovou Tichá srdce, Za památkami královského města Uh. Hradiště I., II. a III. s B.
Rašticovou, Čtení pod lampou, Zdivočelá země s J. Stránským, Člověk Gabriel s K. Dubskou, Treking v Kyrgistánu
s M. Plevkou, Zdivočelá země s J. Stránským, představení knihy Bojovali za císaře pána R. Jančáře, vzpomínkový večer na M. Evenna, koncert smyčcového kvarteta Korngold Quartet, Nedělní kávička s knihovnou,
Odpoledne s deskovými hrami aj., dva velmi úspěšné knižní bazary (v létě a na podzim) či pravidelný cyklus
výstav, např. Leda s labutí (výstava ex libris), Královna Dagmar, česká princezna (velká putovní výstava), Mařatice v proudu času VII. (výstava dobových fotografií), výstava výrobků a fotografií k projektu Poznej a pomoz,
výstava pastelů M. Vildové, výstava M. Evenna 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 latinského jazyka 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 1 397 knihoven, škol a dalších organizací nejenom
z České republiky, ale také z dalších 16 zemí světa. Aktivně se do ní zapojilo 81 559 dětí a dospělých. Celý den
strávil v knihovně štáb ČT 1, který v průběhu dne a noci odvysílal hned několik živých vstupů, které do vysílání
zařadilo i několik rozhlasových stanic, průběžné informace se objevovaly ve zpravodajstvích všech televizních
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stanic, samostatná reportáž se objevila v TV Noe. V rámci Hradišťského kulturního léta proběhl další ročník
festivalu Hradišťské sluníčko se sérií čtených večerníčků, uskutečnilo se pasování prvňáčků (312 dětí), beseda
se spisovatelkou A. Ježkovou aj. Tradičně se uskutečnila i celá řada dalších akcí, např. šestnáctý 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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Sportoviště města
Sportoviště města Uherské Hradiště, příspěvková organizace má za sebou jubilejní desátý rok svého fungování, což samo o sobě znamená, že se již zabudovala do sportovního povědomí obyvatel našeho města.
Organizace nabízí celoročně sportovní vyžití pro obyvatele našeho města na kvalitních sportovištích za přijatelné ceny.
Největším střediskem, a ekonomicky nejvýznamnějším, je městský zimní stadion. Jeho severní část prošla
v roce 2013 významnou rekonstrukcí a nabízí také nejrůznější možnosti vyžití ve sféře sportovních, ubytovacích i gastronomických služeb.
Ve správě organizace se rovněž nachází víceúčelová sportoviště za sportovní halou, asfaltové hřiště a umělá
tráva v sousedství sídliště Východ, fotbalové hřiště se zázemím v Sadech a víceúčelová hřiště v dalších
příměstských částech Mařatice, Míkovice, Vésky a Jarošov a koncem roku 2010 přibylo i víceúčelové hřiště
na ulici Šafaříkova. Součástí majetku organizace je také městská sportovní hala i Městský fotbalový stadion
Miroslava Valenty. Na něm byly koncem roku zahájeny stavební práce související s pořádáním malého fotbalového eura, tedy Mistrovství Evropy hráčů do 21 let. Mezi hostitelská města se zařadilo i Uherské Hradiště a
akce zde bude probíhat od 17. června do 30. června 2015, kdy se zde odehrají tři zápasy skupiny B.
V loňském roce vzrostl zájem o využití sportovišť za sportovní halou i atletický stadion, který využívají žáci
středních škol, ale i blízké školy sportovní. Rovněž beachvolejbalové kurty přivítaly nebývalý počet návštěvníků, a i když jde pouze o krátkodobou sezónní záležitost, nárůst byl opravdu extrémní. Kompletní regenerací
prošla i tréninková travnatá plocha na atletickém stadionu, která slouží v letních měsících především žáčkům
fotbalové akademie 1. FC Slovácko. Spolu s ní se dočkala nového povrchu i atletická dráha, včetně všech
sektorů pro technické disciplíny.
Kromě správy městského majetku se také spolupodílíme na organizaci významných sportovních akcích našeho města, jako je například závod horských kol MTB cross country, který má za sebou šestý ročník. Dále
pak jsou velmi oblíbené městské sportovní dny, které se pevně usadily v červnovém sportovním kalendáři.
V tyto dny si zde zasoutěží žáci jak mateřských, tak i základních škol. Ani zimní stadion v letních měsících
neosiří, kromě prvomájového koštu vína, jej využívají in-line hokejisté Reflex Uherské Hradiště. Ti v loňské
sezóně opustili extraligové vody a budou se pokoušet o návrat mezi nejlepší. Kromě toho se snažíme stadion
využít v letní přestávce k pořádání i jiných akcí, jako jsou koncerty populárních hudebních skupin.
Hokejová sezona odstartovala již tradičně hokejovou školou Luďka Bukače začátkem měsíce července a
po ní následovala brankářská škola Ondřeje Pavelce. Na brzký nástup na ledovou plochu si začínají zvykat
i krasobruslaři, kteří zde na přelomu července a srpna absolvovali soustředění, jehož se účastnilo několik
desítek dětí z celé republiky. 
Mgr. Evžen Slavík, ředitel Sportovišť města Uherské Hradiště
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Dům dětí a mládeže Šikula
Dům dětí a mládeže Šikula je příspěvková organizace města Uherské Hradiště, která se věnuje práci s dětmi,
mládeží i dospělými. Náplní naší činnosti je poskytování zájmového vzdělávání zejména v jejich volném čase.
Dále nabízíme celou řadu výukových programů pro mateřské, základní i střední školy se zaměřením na environmentální, dopravní, mediální a sociální výchovu. Naše pracovnice také realizuje výukový program „Finanční
gramotnost“, o který je zájem zejména pro její atraktivní náplň.
V letošním roce se u nás scházejí členové ve 132 kroužcích a klubech, kde je 1310 účastníků. Z toho dětí
a mládeže 1079 a 231 dospělých. Během celého roku pořádáme akce pro veřejnost, v roce 2014 to bylo 209
akcí s 21 993 účastníky. Pořádáme letní tábory a to jak příměstské, pobytové, tak i putovní. V loňském roce
to bylo 22 táborů, kde se zrekreovalo celkem 522 dětí. Organizujeme celou řadu soutěží a přehlídek, jsme
i pořadateli krajského kola v dětské recitaci. Byli jsme také pořadatelé krajské přehlídky dětských divadel, pod
záštitou Ministerstva kultury ČR.
Naši nabídku volnočasových aktivit rozšiřujeme o atraktivní, netradiční činnosti.
Letos se nám podařil otevřít technický
a myslivecký kroužek pro děti a pro dospělé včelařský roční kurz. Dále pokračujeme také ve 2. ročníku Přírodovědné
akademie pro pedagogy i širokou veřejnost podporovanou Zlínským krajem.
Dále se nám podařilo zajistit 3 vzdělávací kurzy pro externí pedagogické pracovníky, ve kterých jsme jich proškolili
celkem 59. Naplnili jsme tak podmínky
pro splnění kvalifikačních předpokladů
pro pedagogy volného času vykonávající dílčí přímou pedagogickou činnost.
V budově DDM byla vyměněna nová
euro okna a v roce 2014 vyměněna
plynová kotelna s radiátory.

Mgr. Ivana Zůbková,

ředitelka DDM Šikula
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Aquapark Uherské Hradiště
Rok 2014 byl pro Aquapark rokem velmi úspěšným. Nejenom, že byl oceněn prvním místem v soutěži TOP
AQUA zařízení 2014 v kategorii aquaparků s venkovním a vnitřním celoročním provozem a získal nejvíce bodů
napříč všemi kategoriemi hodnocených bazénových provozů, zároveň potvrdil stabilní pozici nejnavštěvovanějšího sportovně-zábavního centra zlínského kraje s roční návštěvností sahající k 350 tis. návštěvníkům
(pozn. vyšší návštěvnost vykazuje pouze ZOO Lešná. Zdroj informace – Centrála cestovního ruchu Východní
Moravy – Návštěvnost vybraných turistických cílů turistického regionu Východní Morava).
Také díky činorodému přístupu k rozvoji nových programových aktivit či pořádání akcí obohatila organizace svoji
nabídku standardních služeb a stabilně se může chlubit pravidelnými programy, jako jsou dětské saunování,
program pro aktivní seniory, wellness pro ženy, saunové ceremoniály nebo aquaškolka. Zejména u saunovacích
programů a cvičení ve vodě je cíleně zaměřeno na regenerační a pohybovou aktivitu nejmenších návštěvníků
a návštěvníků v seniorském věku. Vzhledem k mimořádnému zájmu jsou pořádány 4x týdně cvičení ve vodě pro
seniory, 1x týdně saunování pro seniory a saunování
pro maminky s malými dětmi.
Z pohledu jednorázových aktivit bylo pro veřejnost
uspořádáno několik atraktivních akcí různého obsahu, od preventivního programu Bezpečně na prázdniny za přítomnosti integrovaného záchranného systému, přes Odlet balónu z letního aquaparku, Den
otevřených dveří s prohlídkami zázemí strojovny,
až po akce tradiční, vycházející z jednotlivých ročních období či svátků (Valentýn, Světový den vody,
Velikonoce, Den dětí, Halloween ad.). Pro školy byl
ve spolupráci s PC Trnka při DDM Šikula Uh. Hradiště a Plaveckou školou zrealizován sportovně–vzdělávací program zahrnující plaveckou výuku, prohlídku zázemí strojovny s komentovanou prohlídkou
a výukový program Voda pro život.
Ke stálým letním programům, jako je aquakoutek,
animační programy a velká letní soutěž o ceny přibyla nová atrakce pro děti v podobě nafukovacího bazénu pro jízdu na lodičkách. Lodičky jsou pak spolu s aquazorbingem k dispozici i mimo léto, každý víkend v dětském výukovém bazénu.
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Nejenom běžným provozem a všemi nabízenými aktivitami byla činnost Aquaparku v roce 2014 naplněna. Aquapark ve svých prostorách zahájil provoz akreditovaného školicího střediska otevřeného veškerým vzdělávacím
aktivitám, ale také získal akreditaci MŠMT pro pořádání vzdělávacího programu vodního aerobiku a na podzim
roku 2014 vyškolil první instruktory. Podařilo se také spustit nový věrnostní program pro stálé návštěvníky z řad
abonentů pod názvem Aquabonus.
Ing. Jiří Durďák, ředitel Aquaparku Uherské Hradiště
Senior centrum UH, příspěvková organizace
Příspěvková organizace Senior centrum byla založena za účelem poskytování ubytování seniorům a občanům, kterým je přiznaný plný nebo částečný invalidní důchod a mají potřebu pomoci při zvládání běžných úkonů. K ubytování
této cílové skupiny slouží čtyři domy s pečovatelskou službou na území města Uherské Hradiště, a to v ulici Kollárova, Štefánikova, Rostislavova v Uherském Hradišti a Na Návsi v Jarošově. Druhým účelem založení organizace
bylo poskytování terénní pečovatelské služby seniorům na celém území města Uherské Hradiště a nejbližšího okolí.
Stavebně nejstarším domem je DPS v ulici Rostislavova, do jehož oprav a udržování bylo v roce 2014 investováno 278 379 Kč. Při přívalových deštích, které v roce 2014 postihly Uherské Hradiště, byly zaplaveny suterénní
prostory DPS v Rostislavově ulici. Následnou revizí byla odhalena závada na svodu dešťových vod a napojení
svodů na veřejnou kanalizaci. Organizace opravu uhradila z běžného rozpočtu, i když se jednalo o havarijní situaci, náklady na opravu činily 64 906 Kč. Další významnou akcí v tomto domě bylo zajištění dodávky TUV. Bylo
nutné provést výměnu vadného plynového ohřívače vody a výměnu komínové vložky. Finanční prostředky byly
vynaloženy i na výměnu topidel v bytech seniorů, u kterých byla pravidelnou revizí zjištěna závada. V bytech
obyvatel DPS byla nainstalována poměrná měřidla spotřeby TUV a SV. Významným finančním nákladem byla
pro organizaci i montáž poměrných měřidel tepla, kterou nám ukládal zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření
energií, v aktuálním znění a to v DPS v ulici Kollárova 1243 v celkové výši 92 213 Kč. V ostatních domech již
byla montáž provedena v předchozích letech.
Organizace Senior centrum UH zajišťuje pro seniory i kulturní vyžití a to nejen vlastními silami, ale i spoluprací s jinými příspěvkovými organizacemi. Společně s Klubem kultury připravila již 14. Ples seniorů, který se stal nedílnou
součástí plesové sezóny města, dále spolupracuje s mužským pěveckým souborem Old Stars Hradišťan, který
je při různých příležitostech v DPS Kollárova velmi vítán a v neposlední řadě i s žáky základních a mateřských
škol, kteří nás navštěvují s různými tematickými vystoupeními. Úzce spolupracuje i s Klubem důchodců, jejímž
členkám poskytuje prostory ke cvičení a přátelským setkáním. Nově navázala spolupráci i s Klubem parkinsoniků,
jehož členům umožňuje pravidelné setkávání a cvičení v prostorech DPS Kollárova.
Věřím, že i nadále budeme našim klientům přinášet radost a pomoc při řešení nesnází, které je na sklonku života
potkávají.
Jitka Víchová, ředitelka Senior centra UH
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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		
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180 metrů nad mořem
330 metrů nad mořem
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