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Vážení čtenáři,
předkládáme vám Výroční zprávu města Uherské Hradiště za rok 2013 jako veřejně přístupný dokument
vypovídající o směřování, činnostech a hospodaření města Uherské Hradiště v uplynulém období. V rozvoji města, dopravě, územním plánování, regeneraci městské památkové zóny a investičních akcích,
ve sportu, v cestovním ruchu, kultuře a v dalších oblastech se událo množství úspěšných akcí a projektů.
A celá řada dalších je naplánována do roku 2014. Jako město s otevřeným přístupem chceme prostřednictvím
výroční zprávy deklarovat náš transparentní náhled na hospodaření města a poskytování informací vám, občanům.
Květoslav Tichavský, starosta města Uherské Hradiště
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Vážení občané,
naší snahou je, aby Městský úřad Uherské Hradiště byl profesionálně a transparentně fungující institucí, která
je otevřená a přátelská ke svým klientům, občanům. Uplatňujeme vždy princip rovného a vstřícného přístupu.
Jsme úřad, který pečlivě vnímá názory veřejnosti. Snažíme se také, abychom kvalitně připravovali odborné
materiály pro vámi volené zástupce v orgánech města. K výroční zprávě předkládáme tabulkový přehled všech
činností, které městský úřad vykonával jak v rámci samosprávy, tak i státní správy. Smyslem je podat ucelený
pohled na tyto činnosti, přičemž čtenář může z tabulek vyčíst, jakým směrem se námi vykonávané úřední povinnosti ubírají.
Josef Botek, tajemník Městského úřadu Uherské Hradiště

5

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 aktuálním volebním období 2010 - 14 má rada města 9 členů a je tvořena starostou, třemi místostarosty a pěti radními.
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Partnerská města Uherského Hradiště
Mayen (Německo)
Bridgwater (Velká Británie)
Priverno (Itálie)
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Skalica (Slovensko)
Sárvár (Maďarsko)
Krosno (Polsko)

Starosta a místostarostové
Květoslav Tichavský
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, Uh. Hradiště
tel: +420 572 525 113
e-mail: kvetoslav.tichavsky@mesto-uh.cz

Květoslav Tichavský

Ing. Stanislav Blaha

Mgr. Evžen Uher

Ing. Zdeněk Procházka
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Ing. Stanislav Blaha
1. místostarosta města, plní úkoly vyplývající z činností v oblasti správy majetku města, regenerace městské
památkové zóny a realizace investic.
Kontakt:
adresa: Masarykovo nám. 19, Uherské Hradiště
tel. +420 572 525 103
e-mail: stanislav.blaha@mesto-uh.cz
Mgr. Evžen Uher
2. místostarosta města, plní úkoly vyplývající z činností v oblasti financování, kultury a školství.
Kontakt:
adresa: Masarykovo nám. 19, Uherské Hradiště
tel. +420 572 525 112
e-mail: evzen.uher@mesto-uh.cz
Ing. Zdeněk Procházka
3. místostarosta města, plní úkoly vyplývající z činností v oblasti rozvoje města, dopravy, územního plánování
a sociální oblasti.
Kontakt:
adresa: Masarykovo nám. 19, Uherské Hradiště
tel. +420 572 525 106
e-mail: zdenek.prochazka@mesto-uh.cz
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Zastupitelstvo města
Uherské Hradiště
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)
MUDr. Petr Raška (ODS)
PhDr. Blanka Rašticová (TOP09 + KRUH)
Ing. Antonín Seďa (ČSSD)
Josef Sátora (ČSSD)
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)

Výbory zastupitelstva
Finanční výbor
Kontrolní výbor

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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Rada města Uherské Hradiště
Květoslav Tichavský, starosta
Ing. Stanislav Blaha, místostarosta
Mgr. Evžen Uher, místostarosta
Ing. Zdeněk Procházka, místostarosta
MUDr. David Ondra

Rada města Uherské Hradiště při schůzi
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PhDr. Ivo Frolec
Ing. Jaroslav Tarcala
Jitka Víchová
Ing. Ladislav Šupka

Komise rady města
Uherské Hradiště

Místní komise

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

Místní komise Jarošov
Místní komise Mařatice
Místní komise Míkovice
Místní komise Sady
Místní komise Vésky
Místní komise Štěpnice
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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								
podíl v %
EDUHA, s.r.o.							
100,00
CTZ, s.r.o.							
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 Uherské Hradiště
Ostatní organizace s podílem města
Název								
PETRKLÍČ, o. p. s.						
Park Rochus, o.p.s.						

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

podíl v %
100
50

Organizační složky
Město Uherské Hradiště je zřizovatelem organizační složky Jednotky sboru dobrovolných hasičů. Na území
města působí jednotky v Uherském Hradišti, části města Mařatice, Jarošov, Míkovice a Vésky. Organizační
složky jsou zřízeny pro účel provádění hašení požárů, záchranných a likvidačních prací při živelních pohromách
a jiných mimořádných událostech. Činnost je financována z rozpočtu města.
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Vybrané investiční akce roku 2013
Zateplení objektu MŠ Míkovice - 3.3 mil. Kč, dotace 2 mil. Kč.
Zateplení objektu MŠ Komenského – 2.9 mil. Kč, dotace 1.9 mil. Kč
Zateplení objektu MŠ 28. října – 8.6 mil. Kč, dotace 3.3 mil. Kč
Rekonstrukce ul. Podboří, Míkovice – 6.4 mil. Kč.
Silnice II/497: UH, Jarošov – OK Kaufland – 2.7 mil. Kč (podíl města)
Sadská výšina – 3 mil. Kč (nadační příspěvek)
Rozšíření varovacího a vyrozum. systému – 2.5 mil., dotace 1.8 mil. Kč

Neinvestiční akce
ZŠ UNESCO – okna, fasáda – 3.5 mil. Kč, dotace 0.5 mil. Kč.
Kostel Nanebevzetí Panny Marie – 1.6 mil. Kč (2013), dotace 0.1 mil. Kč
Stavební úpravy BD čp. 123, Mariánské nám. – 785 tis. Kč
Obnova uliční fasády radnice – 1.3 mil. Kč, dotace 289,5 tis. Kč

Akce jiných investorů
Výstavba protipovodňové ochrany „Morava, Uherské Hradiště, Staré Město – zvýšení kapacity koryta I. etapa“
– 222 mil. Kč. Investor: Povodí Moravy, s.p.
Stavba „Oprava silnice II/497: Uherské Hradiště, Jarošov – OK Kaufland“ – 28.5 mil. Kč.
Investor: Ředitelství silnic Zlínského kraje
Zimní stadion Uherské Hradiště – rekonstrukce vnitřních prostor ubytovny – 35 mil. Kč. Investor: Adell Trading
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Mateřská škola, Komenského nám.

Mateřská škola, Uherské Hradiště-Míkovice

Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Uherské Hradiště-Mařatice

Budova radnice
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Společenské události
Cena města Uherské Hradiště
Ocenění Cena města Uherské Hradiště je každoročně (od roku 1997) udělováno občanům, kteří se zasloužili
o město a jeho propagaci. Cena se uděluje zpětně za předchozí rok. Devětadevadesátiletý František Hamada
převzal dne 3. června 2013 z rukou starosty města Květoslava Tichavského Cenu města Uherské Hradiště
za rok 2012. Cena města byla Františku Hamadovi udělena za celoživotní udržování a interpretaci lidových
písní. Pan František Hamada stál jako primáš u založení souboru Hradišťan a již více než 30 let vede hudeckou
muziku Hudci Pondělníci.

Cena města Uherské Hradiště - František Hamada
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Cena Vladimíra Boučka
V roce 2013 byla Cena Vladimíra Boučka udělena dvěma osobnostem, získaly ji Marie Skrežinová, která vyrábí
textilní kvítí a z něj vytváří obřadní atributy a Rozálie Blažková, která se věnuje pletení z kukuřičného šustí.
Čestné uznání při Ceně Vladimíra Boučka bylo vysloveno panu Jiřímu Oláhovi za celoživotní tvůrčí přínos
v oboru trokařství, za příkladnou práci a popularizaci tradiční rukodělné výroby. Slavnostnímu předávání Ceny
Vladimíra Boučka dne 18. června v uherskohradišťské Redutě byli přítomni radní a zastupitelé města, ceny
oceněným předávali starosta města Uherské Hradiště Květoslav Tichavský a místostarosta města Ing. Stanislav
Blaha. V programu vystoupila cimbálová muzika Friška z Kyjova.
Město Uherské Hradiště uděluje každoročně od roku 2005 Cenu Vladimíra Boučka za zachování a rozvoj lidové
umělecké výroby jako formu veřejného uznání mistrům lidového uměleckého řemesla v regionu. Cena může být
udělena osobám, které udržují a zachovávají při své činnosti znalosti a dovednosti nutné pro provozování tradičních lidových řemesel, řemeslníkům, kteří výsledky své činnosti prezentují na veřejnosti při konání jarmarků
tradičních a uměleckých řemesel v Uherském Hradišti, při akcích pořádaných Slováckým muzeem a při jiných
podobně zaměřených iniciativách na území města Uherské Hradiště.

Ocenění pedagogických pracovníků
Školy zřizované městem Uherské Hradiště
Kategorie - výrazná pedagogická osobnost:
Eva Bellovičová – ZŠ UNESCO, Xenie Botková – ZŠ Sportovní, Marcela Hubáčková – ZŠ a MŠ Větrná,
Lenka Koželuhová – ZŠ Za Alejí, Stanislava Rožková – MŠ Svatováclavská
Kategorie – vynikající začínající pracovník:
Pavlína Hubíková – ZŠ T.G. Masaryka, Eva Lužová – ZŠ Za Alejí
Školy ostatních zřizovatelů
Irena Pořízková – SŠ Mesit, Miroslava Prná – Plavecká škola, Karel Rajmic – Gymnázium,
Emílie Řezníčková – SŠPHZ, Adam Skovajsa – OA, VOŠ a JŠ, Silvia Vaňková – SŠPHZ
Ivana Vintrová – ZŠ a MŠ speciální
Kategorie - dobrovolný pracovník s dětmi a mládeží:
Jiří Novák – ZŠ Sportovní
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Slavnostní vyhlášení nejlepších sportovců města (za rok 2013)
Kategorie mládež do 15 let včetně:
Nejlepší sportovec: Kateřina Vávrová (atletika)
Kategorie mládež nad 15 let a dospělí:
Nejlepší sportovec: Zdeněk Stromšík (atletika)
Sportovní kolektiv:
Nejlepší sportovní kolektiv: Atletická štafeta starších žákyň 4x60m
Ostatní oceněné sportovní kolektivy:
žáci r. nar. 1998 1. FC Slovácko, SK Bikros Míkovice.
Trenér:
Jaroslav Vlček (atletika)
Zvláštní cena:
Stanislav Bělovský
Ing. Karel Žallmann
Mimořádné ocenění:
Dana Zátopková
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Nejlepší sportovec roku, Kateřina Vávrová, Jaroslav Vlček,
Zdeněk Stromšík

Cena H.CH. Andersena, Miroslava Čápová, Hana Hanáčková
Knihovna B. B. Buchlovana

Cena Vladimíra Boučka, Marie Skrežinová, Rozálie Blažková

Ocenění pedagogických pracovníků v roce 2013
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Vybrané události roku 2013
Výstavba protipovodňových opatření
V rozmezí od března do listopadu probíhala výstavba I. etapy protipovodňových opatření, jejichž cílem je ochránit města Uherské Hradiště a Staré Město před stoletou vodou. Investorem projektu bylo Povodí Moravy s. p.
Hry VI. Letní olympiády dětí a mládeže
Uherské Hradiště se ve dnech 23. – 28. června stalo hlavním pořadatelským městem olympiády konané
v několika městech Zlínského kraje.
Jubilea dvou základních škol
Základní škola UNESCO si v roce 2013 připomněla 100 let od svého založení.
Kulaté jubileum slavila také Základní škola Sportovní, která oslavila 50 let od svého vzniku.
Obnovení tradice selských trhů
Počínaje květnem 2013 obnovilo město Uherské Hradiště tradiční selské trhy na Mariánském náměstí.
Do konce roku se jich uskutečnilo šest.
Kavárna Café 21 v Slováckém Centru kultury a tradic
Novou kavárnu „Café 21“ otevřely v listopadu 2013 v bývalé jezuitské koleji - nynějším Slováckém centru kultury
a tradic Sociální služby Uherské Hradiště. Do provozu kavárny jsou zapojeni zdravotně postižení spoluobčané.
Výšina sv. Metoděje
Významné archeologické naleziště – národní kulturní památka „Sadská výšina“ v Uherském Hradišti dostala
nový název. Zastupitelstvo města schválilo v roce 2013 návrh názvoslovné komise na pojmenování místa
- Výšina sv. Metoděje.
Cena Hanse Christiana Andersena
Prestižní ocenění, které uděluje Hans Christian Andersen Award Committee, obdržely v roce 2013 pracovnice
Knihovny BBB Hana Hanáčková a Miroslava Čápová za projekt Noci s Andersenem.
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Hry VI. Letní olympiády dětí a mládeže
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Ekonomika v roce 2013

Autor kapitoly:
Ing. Vladimír Moštěk - Ekonomický odbor Městského úřadu Uherské Hradiště
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1. Rozpočet
Rozpočet města Uherské Hradiště na rok 2013 byl schválen dne 10. 12. 2012 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 31 597,9 tis. Kč bude uhrazena z prostředků města vytvořeným v hospodaření
předcházejících období. Dále budou z vlastních zdrojů uhrazeny jistiny splatných úvěrů ve výši 39 492,6 tis. Kč.
V průběhu roku 2013 došlo k těmto úpravám rozpočtu:

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

Rozpočet 2013
Základní

01. 01. 2013

opatření
opatření
opatření
opatření
opatření
opatření
opatření
opatření
opatření
opatření
opatření

RM 26. 3. 2013
ZM 15. 4. 2013
RM 30. 5. 2013
ZM 17. 6. 2013
RM 4. 6. 2013
RM 27. 8. 2013
ZM 16. 9. 2013
RM 19. 11. 2013
ZM 9. 12. 2013
RM 17. 12. 2013
RM 21. 1. 2014

Provedená opatření celkem

Rozpočet celkem

Příjmy
587 599,1

Výdaje
-619 197,0

Výsledek
-31 597,9

8 446,7
35 205,2
5 384,4
19 855,2

-8 446,7
-83 153,8
-5 384,4
-17 968,2

60,7
-52 395,0
1 013,7
-18 942,2

-60,7
70 752,6
-1 013,7
89 986,8

43,4

-43,4

-1 327,9

44 668,5

43 340,6

586 271,2

-574 528,5

11 742,7

-47 948,6
1 887,0
18 357,6
71 044,6

Rozpočtová opatření v pravomoci Rady a Zastupitelstva města Uherské Hradiště tedy znamenala, že rozpočet
města ke konci roku 2013 by měl být přebytkový ve výši 11 742,7 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
Vypořádání financování:
a) změnou stavu dlouhodobých půjček města
b) změna finančních prostředků města o částku
c) změna portfolia správců cenných papírů
d) nedošlo k čerpání úvěru

Rozpočet
Po změnách

rok

Skutečnost
Prosinec

314 944,2
135 391,4
20 772,1
115 163,5
586 271,2
501 048,0
73 480,5
574 528,5
-11 742,7

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
27 749,9

-39 492,6
-53 868,8

rok
Změna

Prosinec

Plnění
104,9%
93,2%
143,6%
100,1%
102,6%
88,8%
86,0%
88,5%
795,1%

110,9%
98,4%
258,1%
89,3%
106,2%
99,4%
32,0%
78,8%
-118,8%

297 943,3
128 208,8
11 555,2
129 016,5
566 723,9
448 011,9
197 318,2
645 330,0
78 606,1
-39 492,6
28 098,7
90 000,0

Skutečné hospodaření města Uherské Hradiště vykázalo k 31. 12. 2013 přebytek ve výši 93 361,4 tis. Kč, s tím,
že byly uhrazeny jistiny splatných úvěrů v plánované výši 39 492,6 tis. Kč a současně došlo ke zvýšení stavu
finančních prostředků města o 53 868,8 tis. Kč.
Bilance příjmů a výdajů je graficky vyjádřena takto:
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Výdaje

Příjmy

Výdaje

Příjmy

tř. 6 - Kapitálové
výdaje
12%

tř. 4 - Přijaté dotace
19%
tř. 3 - Kapitálové
příjmy
5%

tř. 1 - Daňové příjmy
55%

tř. 2 - Nedaňové
příjmy
21%

tř. 5 - Běžné výdaje
88%

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. 2013. 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. 2013, 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.+dlouhd.pohledávky)
Oběžná aktiva (zásoby, krátkd.fin.majetek + krátkd.pohledávky)

Stav k 1. 1. 2013
3 350 498,3
313 821,6

Stav k 31. 12. 2013
3 336 590,7
320 712,3

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

3 664 319,8
3 202 480,3
461 839,6

3 657 302,9
3 243 603,1
413 699,8

Pasiva celkem

3 664 319,8

3 657 302,9

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 2013 byl sestaven jako přebytkový ve výši 11 742,7 tis. Kč. Skutečné
hospodaření k 31. 12. 2013 vykázalo přebytek ve výši 93 361,4 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 302,9 mil. Kč. Nové úvěry nebyly přijaty.
Záruky
Na začátku sledovaného období ručilo město Stavebnímu bytovému družstvu DUHA za dvacetiletou hypotéku
z roku 2002 na bytovém domě na sídlišti Východ, u něhož město vykonává část majetkových práv a povinností.
V průběhu prvního čtvrtletí družstvo svůj závazek „přeúvěrovalo“ s tím, že za závazky za takto vzniklou novou
hypotéku již město Uherské Hradiště neručí. Nové ručitelské závazky za jiný právní subjekt nebyly poskytnuty.
Běžné účty
Vzhledem k výrazně lepšímu výsledku hospodaření za rok 2012 než očekával plán, mělo město k dispozici dostatek volných prostředků na běžných účtech, neboť převod nedokončených kapitálových výdajů do roku 2013
se uskutečnil formou změny rozpočtu až na počátku druhého čtvrtletí. Z tohoto důvodu nebylo nutné předčasně
ukončovat termínovaný vklad a do konce února 2013 bylo možné u Volksbank CZ zhodnocovat 60 mil. Kč
(pozn.: od března se banka přejmenovala dle svého největšího akcionáře na Sberbank CZ). Poté byly peněžní
prostředky v souladu s usnesením zastupitelstva města převedeny na Spořící účet UniCredit Bank CZ, odkud
byly průběžně spotřebovávány na aktuální platby města. Ke konci sledovaného období mělo město na spořícím
účtu UniCredit Bank CZ celkem 90,5 mil. Kč, které byly zhodnocovány sazbou 1,0 % p.a. s možností denní
změny zůstatku účtu. Protože ve druhé polovině roku nedošlo k očekávanému masivnímu investování z rozpočtu města (jednalo se zejména o dotační projekty, které byly přesunuty do rozpočtu dalšího roku), schválilo
v září 2013 zastupitelstvo města zhodnocování dočasně volných peněžních prostředků města prostřednictvím
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Termínovaného vkladového účtu s dobou vázanosti 1 rok u banky J&T Banka, a.s. ve výši 25 mil. Kč. Ostatní
prostředky byly v převážné míře zhodnocovány na výše uvedeném spořicím účtu UniCredit Banky.
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 2013 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 4,9 %, hodnota portfolia
města se naopak zvýšila o 3,7 %.
Ostatní
Město uspělo u mnoha měkkých projektů, které jsou ve většině plánovány jako víceleté s tím, že dotace je
uvolňována postupně po splnění dílčích etap. Přesto, že jsou hodnotitelským orgánům podklady pro uvolnění
poskytovány včas a v požadovaném termínu, v mnoha případech stát s uvolňováním zdrojů „váhá“ a posunuje
je v řádu měsíců. Platební neschopnost jednotlivých projektů tak město musí řešit „vnitřní půjčkou“ (tzn., že
nemůže své volné zdroje zhodnocovat, ale převede peníze na účty projektů za účelem úhrady závazků – neproplacením závazků by město nemohlo ukončit další etapu projektu a požádat tak stát o uvolnění další části
dotace). Ke konci roku byly na projekty poskytnuty tyto „půjčky“:
2 500 tis. Kč projekt Město UH pomáhá dlouhodobě nezaměstnaným II. (správce APR)
500 tis. Kč projekt Vzdělávání zaměstnanců města (správce PO)
150 tis. Kč projekt Zavádění standardu kvality sociálně-právní ochrany dětí (správce SSZ)
5. Půjčky na opravu bytového fondu
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, zahrad a rekreačních objektů nesloužících k podnikání.
Za dobu existence fondu bylo poskytnuto celkem 610 úvěrů v hodnotě 131 520 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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Příspěvky, dotace a dary
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 2013 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			

265,0 tis. Kč
70,1 tis. Kč
74,0 tis. Kč
3 386,0 tis. Kč
394,0 tis. Kč
73,7 tis. Kč
1 647,8 tis. Kč

Dále byly poskytovány dotované půjčky z Fondu rozvoje bydlení ve výši 3 384,0 tis. Kč a rada či zastupitelstvo
města schválilo také několik příspěvků přímo z rozpočtu města.
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 InvestorsService.
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:				
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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 vysoké hotovostní rezervy, které pokrývají více než polovinu stávajícího zadlužení města.
Rating města je naopak omezen jeho vyšším dluhovým břemenem ve srovnání s ostatními hodnocenými městy,
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 2014 a rozpočtového výhledu do roku 2019.
7. Úvěry města
Město v roce 2013 nepřijalo žádné nové úvěry. Ke konci roku byly zůstatky jistin z úvěrů města následující:
					

Splátka v r. 2013

Česká spořitelna, a.s. (2006)		
Česká spořitelna, a.s. (2008)		
Komerční banka, a.s. (2004)		
UniCredit Bank CR, a.s. (2010)		

8 600
18 182
1 240
11 471

tis. Kč		
tis. Kč		
tis. Kč		
tis. Kč		

Zůstatek k 31.12.2013 Posl. splátka
-23 650
-109 090
-12 460
-157 721

tis. Kč		
tis. Kč		
tis. Kč		
tis. Kč		

30. 09. 2016
30. 12. 2019
31. 01. 2024
30. 09. 2027
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Činnost příspěvkových organizací

Autoři příspěvků v kapitole:
Mgr. Josef Korvas - Městská kina
Josef Kubáník - Slovácké divadlo
Mgr. Radovan Jančář - Knihovna BBB
Mgr. A. Antonín Mach - Klub kultury
Ing. Jiří Durďák - Aquapark
Bc. Evžen Slavík - Sportoviště města
Mgr. Ivana Zůbková - DDM Šikula
Jitka Víchová - Senior centrum UH
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Městská kina

Městská kina Uherské Hradiště a jejich hlavní budova
kina Hvězda v roce 2013 po mnoha letech částečných
nebo generálních rekonstrukcích prožila historicky druhý
rok nepřetržitého provozu bez vlivů odstávek nebo přerušeného provozu budovy.

Dá se říci, že každým dalším měsícem a každou novou
zkušeností si organizace rozšiřuje (v duchu koncepce
ART-housu a multikulturního centra), vedle pravidelného
promítání filmů, portfolium možných programových nabídek (konference, besedy, kulaté stoly, komponované
vernisáže, dny otevřených dveří a evropských památek,
atd.) a spolupořadatelských aktivit (firemní rauty a večírSoutěž k uvedení filmu Šmoulové 2
ky, vyhlašování sportovních anket, univerzitní dny, benefiční večery, propojování s významnými společenskými či sportovními aktivitami města či regionu – Letní olympiáda dětí a mládeže, TOP týden atd.).
Přes celosvětový (a tím samozřejmě i evropský a domácí) meziroční pravidelný pokles návštěvnosti kin si
Hvězda dlouhodobě udržuje silnou pozici návštěvnosti v kategorii jednosálových kin - to vše při zachování aktivit
a rozsahu nabídky evropského filmu a programu pro mládež. Za rok 2013 je to více než 54.000 diváků; mimo
pražská kina, multikina a kina dvousálová tedy obsadilo 5. místo v ČR dle počtu diváků a 6. místo v ČR dle tržeb.
Činnost MKUH 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, Baby Bio, Bio Senior, Pecka Film,
Filmjukebox ad.). Z těchto důvodů, z důvodů atraktivity a vysoké technické vybavenosti (Dolby Digital Surround
EX, 3D technologie, nedávno nové plátno s vysokou odrazivostí, aj.), bohatého programu (cca v 80 % dnů hrajeme minimálně 3x denně) si naše návštěvnost nadále udržuje vysoký standard a neklesá. Vliv na tyto výsledky
má také vysoký patriotismus diváků v širokém okolí Uherského Hradiště, pestrý program pamatující na různé
podoby diváka a velká řada doprovodných a dramaturgických aktivit (výstavy, vernisáže, besedy, setkání s tvůrci, výtvarné dětské dílny ad.).
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Městská kina velmi úzce spolupracují s mnoha organizačními složkami zřizovatele (Odbor architektury, plánování a rozvoje – Evropský den historických sídel; Sociální odbor – 2x ročně výstava poskytovatelů sociálních
služeb doplněná i o veřejný panel ad.), příspěvkovými organizacemi (Knihovna BBB a Týden čtenářů, Klub kultury Uherské Hradiště a Den věrozvěstů na Sadské výšině, Akademie ZŠ Sportovní - 50 let školy, DDM Šikula
a společný Dětský den aj.) či přirozenými partnery ve městě i regionu (Centrum ekologické výchovy a Týden
pro Zemi v Uherském Hradišti, SŠPZH – Studentská konference, uvedení snímku Želary a předfilmu Poslední
rozhovor s Květou Legátovou, Slovácké beach léto 2013, 14. CZ&SK Hello Jazz Weekend, propojení aktivit
Animásku a Slováckého muzea Uh.Hradiště - Setkání s režisérem Krysáků Cyrilem Podolským a scenáristou
Janem Gogolou, Nemocnice Uherské Hradiště a Benefiční koncert F Dur Jazz Bandu, pravidelné společné
soutěže s ICM Uherské Hradiště, …). V promítání pro školy se nám daří držet kvalitu promítání, ale bohužel zájem škol o filmová promítání klesá. Důvodem je hlavně větší možnost využití video přehrávačů a alternativního
způsobu audiovizuálních projekcí přímo ve školách. To se projevuje ve všech sledovaných položkách.
Slovácké divadlo

Rok 2013 opět potvrdil, že Slovácké divadlo patří k nejlepším činoherním souborům České republiky. Sjížděli
se do něj divadelní odborníci, publikum vytvořilo hned
několik rekordů a inscenátoři nastudovali sedm pozoruhodných inscenací obdivovaných daleko za hranicemi
regionu.

Tituly zaujaly napříč žánry. Ať šlo o divadelní sci-fi Jakuba
Macečka s názvem Cybercomics, muzikál Dobře placená
procházka režiséra Radka Balaše, Martinem Františákem
zpracované drama Nora, či komedie Popel a pálenka
s Květou Fialovou v hlavní roli, jež nastudoval Igor Stránský.
Divadelní hru Lucerna režíroval Igor Stránský
Blázniví Nájemníci v provedení režiséra Zdeňka Duška
se stali doslova hitem a sehnat na ně vstupenky trvá i několik měsíců. Novinku Pohřešované pak připravila Malá
scéna.
Dlouho na sebe nenechaly čekat ani úspěchy. Uherskohradišťská scéna jako jediná ze Zlínského kraje vystoupila na největším českém divadelním festivalu v Plzni nazvaném jednoduše Divadlo, ale také na Festivalu
evropských regionů v Hradci Králové, či na Divadelní Floře v Olomouci. Slováčtí divadelníci dokázali nadchnout
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nejenom běžné diváky, ale i odborníky. Důkazem je například dvojnásobná nominace na nejprestižnější divadelní ocenění u nás - Thálii, které vybojovala Tereza Novotná a Tomáš Šulaj, oba za hlavní role v dramatu Nora
režiséra Martina Františáka. Divadlo a jeho diváci mohou být pyšní i na výtvarnici Evu Jiřikovskou, která byla
za pozoruhodné výpravy nominovaná na cenu Alfréda Radoka.
Mimořádnou vstřícnost slováckým hercům projevovalo i publikum. Více jak 8100 předplatitelů je nejvíc mezi činoherními soubory České republiky. „Jsme na diváky pyšní a děláme všechno proto, aby se k nám rádi vraceli,“
říká ředitel slovácké scény Igor Stránský s tím, že rok 2014 publiku nabídne jedinečné inscenace. „Uvedeme
dvě české premiéry, bláznivou komedii i hudební titul. Prostě všechno, co mají diváci na našem divadle tak rádi,“
slibuje ředitel a věří, že uherskohradišťské divadlo bude stále patřit mezi ty, na něž nedají diváci dopustit.
Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana

Knihovna BBB plnila i v roce 2013 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 rozZaměstnanci Knihovny BBB na fotografii pro kalendář
šiřovat nabídku stávajících služeb uživatelům. Za pomoci
grantů byly zrealizovány dva projekty: Poznej a pomoz (Nadační fond Českého rozhlasu Světluška) a Projekt
Česká knihovna (Ministerstvo kultury ČR).
Pod vlivem moderním knihovních trendů Knihovna BBB opět rozšířila nabídku služeb pro veřejnost – zavedla terminál umožňující platbu pomocí kreditních karet a automat na teplé nápoje, přibyly nové nadstandardní
služby: balení a oprava učebnic, bleskovka (čtenáři se připraví knihy dle jeho přání a ten si je jenom vyzvedne),
půjčování tématických kufříků a půjčování deskových her. Proběhla také interiérová inovace čítárny, která by
měla sloužit k většímu pohodlí návštěvníků, nově zde vznikl cool-komiksový koutek, ve kterém jsou soustředěny
komiksy pro čtenáře nad 15 let.
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Z významných pořadů a akcí organizovaných knihovnou, popřípadě v rámci spolupráce s jinými organizacemi vybíráme např. pravidelný cyklus besed, přednášek a autorských čtení (Arnošt Goldflam dětem, Lázeňská
módní abeceda – komponovaný literární pořad s módní přehlídkou, Tváře měst s E. Jechem, Maratón čtení,
scénické čtení herců Sl. divadla, poslechová diskotéka Jiřího Černého, Knihovna plná andělů, Kroj na Uherskohradišťsku s Ludmilou Tarcalovou, Nedělní kávička s knihovnou, Neznámí hrdinové s P. Taussigem), dva velmi
úspěšné knižní bazary (v létě a na podzim) či pravidelný cyklus výstav (9 knih a 9 tváři tvé fantazie, Mařatice
v proudu času V., Heraldická exlibris, Poznej a pomoz aj.
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 zúčastnila i konzulka dánského velvyslanectví, paní Lise
Schouboe. 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 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
(298 dětí), beseda se spisovatelem R. Malým aj. Tradičně se uskutečnila i celá řada dalších akcí, např. patnáctý
ročník literární soutěže Píšu povídky, píšu básně, Den pro dětskou knihu, počítačové kurzy pro veřejnost, kurzy
Trénování paměti, Týden knihoven aj.
Mimořádného úspěchu dosáhlo dětské oddělení Knihovny BBB v soutěži Kamarádka knihovna, kdy po několika
medailových umístěních zvítězilo a bylo vyhlášeno nejlepším oddělením pro děti v České republice. Dalším naprosto ojedinělým úspěchem s e stalo udělení významného evropského ocenění Ceny Hanse Christiana Andersena, kterou uděluje Hans Christian Andersen Award Committee, pracovnicím Knihovny BBB Haně Hanáčkové
a Mirce Čápové za projekt Noci s Andersenem.
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 trvalý růst
registrovaných čtenářů knihovny (celkem 9 220 čtenářů).
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Klub kultury Uherské Hradiště

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 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 nízFestival hudebních nástrojů lidových muzik
kým 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 Klub 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 2013 Klub kultury spravoval celkový majetek v hodnotě přes 235 milionů Kč a hospodařil s rozpočtem
25,0 milionů Kč. Celkově bylo na Klubu kultury k 31. prosinci zaměstnáno 32 osob.
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Aquapark

Začátkem března 2013 jsme v Aquaparku Uh. Hradiště
vítali 750.000 návštěvníka, aniž bychom tušili, že za 8
měsíců po této události budeme návštěvníky počítat již
v sedmiciferných číslech.

Za necelé 3 roky provozu (pozn. první návštěvníky přivítal Aquapark Uh. Hradiště 21.12.2010) prošla našimi
turnikety úctyhodná řada návštěvníků. Zásluhu na tom
má nejenom veřejnost, která navštěvuje náš aquapark
individuálně, na tomto výsledku se samozřejmě podílí
i organizované plavání škol, oddílů a klubů, firem a organizací. Konkrétně v roce 2013 zavítalo do Aquaparku
Miliontý návštěvník Aquaparku
Uh. Hradiště celkem 358.267 návštěvníků, o 17.450 více
jak v předchozím roce, což svědčí o velké oblibě tohoto sportovního zařízení. Využití vnitřního a venkovního
areálu primárně nabízí kondiční plavání, vodní radovánky v zábavních bazénech s atrakcemi a pohodový relax
ve wellness centru.
To vše je podpořeno doprovodnými akcemi ve vlastní režii či ve spolupráci. Do standardní nabídky služeb jsme
programově zařadili Aquaškolku – zábavu pro děti a pohodu pro rodiče, kdy rodiče mají každou sobotu od 13
do 17 hodin možnost zdarma využít hlídání dětí ve výcvikovém bazénu (pod lektorským dozorem Plavecké školy
Uh. Hradiště) a sami si tak zajít např. do wellness centra apod. Obdobou Aquaškolky je Aquakoutek, který je
v provozu po dobu letních prázdnin. Do letní nabídky byly také zařazeny sportovně-zábavní animační programy
pro dospělé a děti. Pravidelným programem (2x měsíčně) se stal speciální prostor pro ženy ve wellness centru,
pod názvem Wellness pro ženy. Zorganizovat se nám podařila spousta skvělých akcí: Velká letní soutěž o ceny,
Hurá na prázdniny, Akce sportovců PSG Zlín a Žen 1.FC Slovácko + Show Želeného Zekona, Mořský svět –
výstava obrazů, Vyhlášení výtvarné soutěže Hledáme maskota Aquaparku (1.-30.11.2013), Halloween, Mikuláš
a Silvestr, akce ve Wellness centru a gastro provozu. Projektově jsme se zapojili do vzájemné spolupráce
příspěvkových organizací města (Knihovna BBB, Městská kina, Sportoviště Města UH) s názvem Jsme jedna
rodina. Návštěvníci těchto jednotlivých organizací čerpají na základě vydané karty slevy v těchto organizacích.
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Sportoviště města

Příspěvková organizace Sportoviště města Uherské Hradiště spravuje sportovní zařízení, jejímž vlastníkem a zřizovatelem je město Uherské Hradiště.

Největším střediskem a ekonomicky nejvýznamnějším je
městský zimní stadion. Jeho severní část prošla v roce
2013 významnou rekonstrukcí. Výraznou proměnou
prošly všechny prostory včetně zevnějšku. Vzniklo zde
i nové fitcentrum s nejmodernějšími posilovacími stroji,
útulná restaurace a byla zachována ubytovna i sauna
s rozšířenou regenerační linkou. Nicméně i další sportoviště mají své opodstatnění a význam - víceúčelová
Zimní stadion Uherské Hradiště
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.
Kromě zimního stadionu přetrvává zájem o využití sportovišť za sportovní halou i atletický stadion, který využívají v hojném počtu žáci především středních škol, ale i blízká ZŠ Sportovní. Tréninková travnatá plocha slouží
v letních měsících především žáčkům fotbalové akademie 1.FC Slovácko. V uplynulém roce právě v atletickém
areálu proběhla koncem června (23.6. – 28.6.) atletická klání Hry VI. Letní olympiády dětí mládeže ČR. Neztratili
se zde ani domácí reprezentanti, především sprinterka Kateřina Vávrová, která obléká dres TJ Slovácké Slavie
Uh. Hradiště, několikanásobná medailistka.
Kromě správy městského majetku se také spolupodílíme na organizaci významných sportovních akcích našeho
města. Nelze rozhodně opomenout závod horských kol MTB CROSS COUNTRY, který má za sebou pátý ročník, jezdí se v okolí městského stadionu, v nabité konkurenci cyklistického kalendáře se už natrvalo zabydlel.
Dále pak jsou velmi oblíbené červnové Sportovní hry dětí MŠ a Sportovní hry žactva ZŠ.
V loňském roce proběhlo tradiční rozloučení s bruslařskou sezónou tzv. Poslední led, který získává na oblibě hlavně mezi nejmenšími. Letní přestávku vyplňuje na zimním stadionu primárně extraliga v in-line hokeji,
ve které si vede docela obstojně domácí Reflex Uherské Hradiště, i když po zisku titulu mistra ČR v roce 2011
zaznamenal menší ústup ze slávy. Kromě toho se snažíme stadion využít v letní přestávce k pořádání i jiných
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akcí, za všechny lze uvést koncert Michal Davida a Lucie Vondráčkové nebo prvomájovou výstavu vín.
Hokejová sezona byla ještě poněkud delší, než v předchozích letech. Na konci měsíce června zde proběhlo
exhibiční utkání hvězd NHL 4. ročník Slovácké benefice, jejíž výtěžek putoval na dobročinné účely. Na ni navázala premiérově brankářská škola Ondřeje Pavelce, po níž následovaly další lekce pro mladé hokejisty, které
zaštiťovala již poněkolikáté česká trenérská legenda Luděk Bukač.
Dům dětí a mládeže Šikula
Dům dětí a mládeže Šikula Uherské Hradiště je příspěvková organizace města, která se věnuje práci s dětmi,
mládeží i dospělými. Náplní naší činnosti je poskytování zájmového vzdělávání zejména v jejich volném čase.
Připravuje ovšem také celou řadu výukových programů pro mateřské a základní školy se zaměřením na environmentální, dopravní, mediální a sociální výchovu. V letošním roce se u nás scházejí členové ve 132 kroužcích
a klubech, kde je 1266 účastníků. Pořádáme během celého roku akce pro veřejnost, v roce 2013 to bylo 210
akcí se 24 780 účastníky. Pořádáme letní tábory a to jak příměstské, pobytové, tak i putovní. V loňském roce to
bylo 21 táborů, kde se zrekreovalo celkem 507 dětí. Organizujeme celou řadu soutěží a přehlídek, jsme pořadatelé i krajského kola v dětské recitaci.
O února 2013 máme další pracoviště v Jarošově, sídliště Louky, kde se schází děti z této lokality v kroužcích, ale
také na akcích a příměstském letním táboře. V rámci aktivit Přírodovědného centra Trnka, které je jedno z našich oddělení, probíhá Přírodovědná akademie s velmi odborným zajištěním v rámci enviromentální výchovy,
která bude zakončena celodenním výjezdním seminářem.
A naše největší úspěchy? V loňském roce získaly děti z keramických kroužků l. a 5. místo v mezinárodní soutěži
„Kunstpreis 2013“ v Německu – Mayen. Dalším úspěchem je také získání Evropského projektu v rámci „Mládež
v akci“, který probíhá v roce 2014.
Tuto rozsáhlou činnost zajišťuje 6 pedagogů a další externí spolupracovníci.
Senior centrum UH
Příspěvková organizace Senior centrum UH poskytuje ubytování seniorům ve čtyřech domech s pečovatelskou
službou a to na ulici Kollárova 1243, Rostislavova 488, Štefánikova 1282 - 1284 a v Jarošově Na Návsi 114.
Nejenom v těchto domech, ale i na celém území města Uherské Hradiště nabízí a poskytuje terénní pečovatelskou službu. V roce 2013 uzavřela organizace hospodaření s kladným hospodářským výsledkem ve výši
300 846,- Kč. Hlavním poskytovatelem dotace na provoz organizace je Město Uherské Hradiště, dalšími poskytovateli je MPSV a Zlínský kraj.
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Příspěvková organizace Senior centrum UH si je vědoma toho, že pro seniory se bydlení v DPS stává domovem a proto se snaží o jejich spokojenost a zvýšení komfortu. Jedním z kritérií spokojenosti je i oprava domů
a zařízení v nich. Proto uvedu některé nejvýznamnější akce a to výměnu oken na chodbách v objektu DPS Rostislavova, opravu výtahu v DPS Kollárova 1243 a vymalování společných prostor v tomto domě a v neposlední
řadě výměnu ohřívače TVU v DPS Jarošov, Na Návsi 114.
Senior centrum UH zajišťuje seniorům i kulturní vyžití a to nejenom vlastními silami, ale i spoluprací s jinými
příspěvkovými organizacemi. Společně s Klubem kultury připravila již 13. Ples seniorů, který se stal nedílnou
součástí plesové sezóny města, dále navázala spolupráci 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.
Věřím, že i v dalších letech se budou všichni zaměstnanci organizace snažit o vytvoření dobrého prostředí pro
naše obyvatele a o jejich klidný a spokojený život.

Příspěvkové organizace v oblasti školství
Odbor školství a sportu spolupracuje a metodicky řídí příspěvkové organizace města, které působí v oblasti
školství – základní školy, mateřská škola a dům dětí a mládeže:
Základní škola UNESCO Uherské Hradiště, Komenského nám. 350, příspěvková organizace
Základní škola Uherské Hradiště, Sportovní 777, příspěvková organizace
Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Větrná 1063, příspěvková organizace
Základní škola Uherské Hradiště, Za Alejí 1072, příspěvková organizace
Základní škola T. G. Masaryka Uh. Hradiště - Mařatice, 1. máje 55, příspěvková organizace
Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště – Jarošov, Pivovarská 200, příspěvková organizace
Mateřská škola, Uherské Hradiště, Svatováclavská 973, příspěvková organizace
Dům dětí a mládeže Šikula, Uherské Hradiště, Purkyňova 494, příspěvková organizace
Pozn.
Každá z těchto organizací je samostatným právním subjektem, jehož činnost je dotována příspěvkem z rozpočtu města Uherské Hradiště.
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Slavnostní akademie k 50. výročí ZŠ Sportovní

Noc věrozvěstů na Výšině sv. Metoděje - Hradišťan
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Slovácké slavnosti vína a otevřených památek

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

42

V roce 2014 vydalo město Uherské Hradiště
Editor: Jan Pášma, Iva Mošťková, František Elfmark
Grafické zpracování: František Elfmark
Použité fotografie: archiv města Uherské Hradiště, Jan Karásek, Miroslav Potyka

