Město Uherské Hradiště
Výroční zpráva 2016

1

Obsah
I. Textová část
1. Editorial					
– starosta
– tajemník městského úřadu
2. Představení města
3. Profil osobností a orgánů města
4. Investiční a neinvestiční akce
5. Společenské události 
6. Hospodaření města
7. Příspěvkové organizace

II. Tabulková část
Příloha je ke stažení na:
www.mesto-uh.cz

2

2
3
4
5
6
17
20
28
36

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 Uherské Hradiště je součástí Zlínského kraje, který společně s Olomouckým krajem vytváří tzv. region soudržnosti NUTS II Střední Morava. Město 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, od roku 2014, je rada města devítičlenná, skládá
se ze starosty, dvou místostarostů a šesti radních, z nichž jeden je pro svou funkci uvolněn.
Partnerská města:
Mayen (Německo)
Bridgwater (Velká Británie)
Skalica (Slovensko)
Sárvár (Maďarsko)
Krosno (Polsko)
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Úvodní slovo
Vážení občané,
předkládáme vám Výroční zprávu města Uherské Hradiště za rok 2016. Výroční zpráva poskytuje základní informace o ekonomické situaci města a osobně ji považuji za jednu z jeho velmi
důležitých vizitek.
Rok 2016 byl prvním celým kalendářním rokem, kdy Městský úřad Uherské Hradiště fungoval
ve zcela nové struktuře, za pomoci které jsme o rok dříve důsledně oddělili státní správu od
samosprávy. Z dosavadních zkušeností vyplývá, že tato změna byla úspěšná a že mnohé služby
veřejnosti dokážeme poskytovat v kratším čase a také kvalitněji, než kdykoliv před tím.
Tato výroční zpráva má přispět k transparentnímu náhledu na hospodaření města a je jedním z
prostředků, jak dosáhnout našeho cíle - být městem s otevřeným přístupem k informacím.

Stanislav Blaha, starosta města Uherské Hradiště
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Úvodní slovo
Vážené dámy a pánové,
uplynul další rok a my máme opět příležitost shrnout nejdůležitější informace z Městského
úřadu Uherské Hradiště ve výroční zprávě, jako ve veřejně přístupném dokumentu, vypovídajícím o činnostech a hospodaření města v uplynulém roce.
Při výkonu všech našich agend se vždy snažíme, abyste byli naším úřadem vnímáni jako zákaznici a dostávalo se vám od nás profesionálních služeb. Nasloucháme názorům veřejnosti a vždy
uplatňujeme princip vstřícného přístupu. Jako v předchozích letech, také letos připojujeme k
hlavní výroční zprávě tabulkový přehled, ze kterého získáte základní informace o tom, jakým
směrem se námi vykonávané úřední povinnosti ubírají a jaké máme v té které oblasti výsledky.

Josef Botek, tajemník Městského úřadu Uherské Hradiště
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Vedení města
Ing. Stanislav Blaha, starosta
Starostu volí do funkce zastupitelstvo města z řad svých členů a je mu za výkon své funkce
odpovědný. Starosta zastupuje město navenek, odpovídá za informování veřejnosti o činnosti
města. Svolává a zpravidla řídí zasedání zastupitelstva města a rady města. Společně s místostarosty nebo jiným radním podepisuje právní předpisy města, usnesení zastupitelstva města
a rady města, také podpisuje spolu s ověřovateli zápisy z jednání zastupitelstva města a zápisy
z jednání rady města.
Kontakt:
Masarykovo nám. 19, kancelář: 1. patro, tel.: +420 572 525 104
e-mail: stanislav.blaha@mesto-uh.cz

Stanislav Blaha

Zdeněk Procházka

Ivo Frolec

František Elfmark

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, informatiky a komunikací.
Kontakt:
Masarykovo nám. 19, kancelář: 1. patro, tel.: 572 525 113
e-mail: frantisek.elfmark@mesto-uh.cz
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Rada města
Ing. Stanislav Blaha,
starosta
Ing. Zdeněk Procházka,
místostarosta
PhDr. Ivo Frolec,
místostarosta
František Elfmark, DiS.
člen rady města
PhDr. Blanka Rašticová,
členka rady města
Pavlína Jagošová,
členka rady města
Mgr. Evžen Uher,
člen rady města
Ing. Jaroslav Zatloukal,
člen rady města
Ing. František Rochovanský,
člen rady města
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Komise rady města

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

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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Pohled z balonu na Uherské Hradiště
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Městský úřad Uherské Hradiště
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Odbory Městského úřadu Uherské Hradiště
Název odboru / Vedoucí odboru
Tajemník – Mgr. Josef Botek
Ekonomický odbor – Ing. Vladimír Moštěk
Odbor dopravních a správních agend – Ing. Jindřich Havelka (do 30. 9. 2016), JUDr. Dana Šilhavíková (od 1.10.2016)
Odbor investic – Ing. Bronislava Struhelková
Odbor kultury, školství a sportu – Ing. Dana Stojnová
Odbor organizační správy a informatiky – Ing. Radomíra Šipková
Odbor sociálních služeb – Mgr. Petra Karlíková
Odbor správy majetku města – Ing. Karel Lecián
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí – Ing. Rostislav Novosad
Právní odbor – JUDr. Dana Šilhavíková
Živnostenský odbor – Ing. Bc. Marek Rybnikář
Útvar interního auditu – Ing. Libuše Habartová
Útvar kanceláře starosty - Mgr. Rostislav Němec, PhD. (do 31. 1. 2016), Ing. Dagmar Vacková (od 2. 5. 2016)
Útvar městského architekta – Ing. arch. Aleš Holý
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
31,28
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.
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podíl v %
100
50

Vybrané investiční akce roku 2016
Dokončené
•
•
•
•
•
•
•
•

Rekonstrukce komunikace ul. Květinová, Vésky – náklad 6,3 mil. Kč
Rekonstrukce komunikace a chodníku ul. Sadová, Lomená – náklad 4 mil. Kč
Slovácké divadlo – výměna textilních obkladů – náklad 4,2 mil. Kč
Stavební úpravy domu č.p. 293, Palackého nám. – bezbariérový přístup, kompletní výměna elektroinstalací
a topného systému – náklad 14 mil. Kč
Fotbalový stadion – rekonstrukce povrchu tréninkového hřiště – náklad 5,3 mil. Kč, z toho dotace 2 mil. Kč
Výměna umělého trávníku na víceúčelovém hřišti v Míkovicích – náklad 754 tis. Kč
ZŠ UNESCO – oprava oplocení – náklad 3,87 mil. Kč
Kašna na Mariánském náměstí – oprava technologie – náklad 626 tis. Kč

Započaté
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rekonstrukce komunikace ul. Příkrá – Radovy, Míkovice – příprava projektové dokumentace
Rekonstrukce komunikace a kanalizace v ul. Na Mrmově, Vésky
Parkování a úprava prostor u hřbitova v Mařaticích
Modernizace učeben základních škol (ZŠ Za Alejí, ZŠ Sportovní, ZŠ Větrná, ZŠ T. G. Masaryka, ZŠ Jarošov)
ZŠ UNESCO – bezbariérový přístup, modernizace učeben a rekonstrukce hygienického zařízení
Rekonstrukce ZUŠ Uherské Hradiště
Rekonstrukce MŠ, ZŠ Šafaříkova
Depozitář knihovny v Mařaticích
Dům Palackého nám. č. p. 238 – výměna oken a dveří
Rekonstrukce sportovního areálu u ZŠ Za Alejí, Mojmír
ZŠ T. G. Masaryka – zateplení a výměna střechy
Rekonstrukce bytového domu Kollárova č. p. 445, BD Svatojiřské nábřeží č. p. 395
Klub kultury – výměna části obkladu obvodového pláště
Bezbariérová trasa, úsek Na Stavidle – autobusové nádraží
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Rekonstrukce komunikace ul. Květinová, Vésky

Rekonstrukce komunikace a chodníku ul. Sadová, Lomená

Slovácké divadlo – výměna textilních obkladů

Fotbalový stadion – rekonstrukce povrchu tréninkového hřiště
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Stavební úpravy domu č.p. 293, Palackého nám. – bezbariérový přístup

Výměna umělého trávníku na víceúčelovém hřišti v Míkovicích

Kašna na Mariánském náměstí – rekonstrukce a oprava technologie

ZŠ UNESCO – oprava oplocení
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Slovácká búda ve Smetanových sadech
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Městský úřad Uherské Hradiště
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Společenské události
Cena Vladimíra Boučka
Cenu Vladimíra Boučka za zachování a rozvoj lidové umělecké výroby obdrželi v roce 2016 Marie Bilíková (práce z kukuřičného šustí – tkané výroby, panenky ze šustí) a Tomáš Mareček (práce s přírodními pletivy, pletení z proutí a pedigu). Čestným uznáním za celoživotní tvůrčí přínos
v oblasti práce se dřevem byl oceněn Václav Foltýn.
Cena města Uherské Hradiště
Cenou města Uherské Hradiště byli v roce 2016 oceněni zakladatelka Charity v Uherském Hradišti a pedagožka Anastázie Majíčková a učitel hudby
Pavel Štulír.

Cena Vladimíra Boučka
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Cena města Uherské Hradiště

Ocenění pedagogických pracovníků, škol
a školských zařízení na území města Uherské Hradiště
Kategorie – výrazná pedagogická osobnost:
Mgr. Jarmila Holubová, ZŠ a MŠ Větrná
Mgr. Vendula Hubáčková, ZŠ UNESCO
Stanislava Klegová, MŠ Štěpnická
Mgr. Alena Navrátilová, ZŠ Za Alejí
Mgr. Šárka Peřestá, ZŠ Sportovní
Eva Salčáková, MŠ Pod Svahy
Mgr. Zlatuše Slezáková, ZŠ a MŠ Jarošov
Mgr. Hana Somrová, ZŠ T.G.M.
Mgr. Alena Vrtalová, ved. učitelka KMŠ
Kategorie - vynikající začínající pedagogický pracovník
Mgr. Veronika Hřibová, ZŠ Za Alejí
Mgr. Petr Chvojka, ZŠ Sportovní
Mgr. Terezie Škarecká, ZŠ UNESCO
Kategorie - za dlouhodobý přínos v pedagogické praxi:
Bohuslava Johaníková, MŠ Svatováclavská
Mgr. Ludmila Pokorná, ZŠ UNESCO
Pedagogičtí pracovníci škol ostatních zřizovatelů na území města Uherské Hradiště:
Mgr. Hana Baroušová, Gymnázium
Jana Hanáčková, ZUŠ
Mgr. Markéta Hráčková, ZŠ a MŠ speciální
Mgr. Olga Majerechová, OA, VOŠ a JŠ
Mgr. Tomáš Pavlica, PhD., Gymnázium
PhDr. Rostislav Prchlík, MESIT střední škola
Ing. Jitka Ryndová, SŠPHZ
RNDr. Lenka Řezníčková, OA, VOŠ a JŠ
Ing. Jindřich Zdráhal, MESIT střední škola
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Ocenění pedagogů

Ocenění pedagogů
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Slavnostní vyhlášení nejlepších sportovců města
Nejlepší sportovci města Uherské Hradiště za rok 2016 – výsledky dle jednotlivých kategorií:
Kategorie mládež nad 15 let a dospělí:
Nejlepší sportovec: Zdeněk Stromšík (atletika)
Ostatní ocenění sportovci:
Kamila Dubcová (fotbal), Erik Jelínek (atletika), Veliche Shumulikoski (fotbal), Kateřina Vávrová (atletika).
Kategorie mládež do 15 let včetně:
Nejlepší sportovec:
Filip Řimák (veslování)
Ostatní ocenění sportovci:
Ondřej Buráň (atletika), Šimon Franta (bikros), Marek Jurák (bikros), Jakub Kunt (atletika).
Kategorie mládež a dospělí (sportovci s trv. bydlištěm v Uh. Hradišti reprezentující jinou TJ, SK):
Ocenění sportovci:
David Janík (kanoistika), Michal Plocek in memoriam (veslování)
Sportovní kolektiv:
Nejlepší sportovní kolektiv:
1. FC Slovácko - dorostenky
Ostatní oceněné sportovní kolektivy:
družstvo žen v atletice, štafeta dorostenců v běhu na 4x100m.
Trenér:
Ivan Ressler (atletika)
Cena za mimořádný přínos sportu v Uherském Hradišti:
Lubomír Tomeček
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Vybrané události roku 2016
První dítě roku 2016
První dítě roku 2016 a zároveň první občánek města přišel na svět až 2. ledna v Uherskohradišťské nemocnici. Stal se jím Jonáš Obdržálek, který se
narodil mamince Martině Korvasové a tatínkovi Zdeňkovi Obdržálkovi. Rodina bydlí v Uherském Hradišti.
Podpis memoranda o vzniku expozice o bývalé věznici
Zástupci města Uherské Hradiště, Slováckého muzea, Klubu Kultury a spolku Memoria potvrdili podpisem memoranda dne 10. února 2016 společný
záměr připravit a zrealizovat výstavu s názvem „Muzeum totalitních režimů v Uherském Hradišti“, která bude sloužit jako základ budoucí stálé expozice v objektu bývalé věznice.
Obnova historických památek
Ve městě byla v roce 2016 obnovena řada historických památek, barokní kašna na Mariánském náměstí, sousoší sv. Františka Xaverského, vstupních
portály a dveře kostela a restaurování trojice vstupních dveří. Obnovena byla boží muka v Rybárnách a kříž v Jarošově Na Návsi.
Otevření muzea v přírodě Rochus
Slavnost přilákala první májový den roku 2016 davy lidí, návštěvníci mohli ochutnat speciality, vidět a vyzkoušet si ukázky lidových her, prací a zvyků.
V muzeu se lidé seznámí s etnografickou oblastí uherskohradišťského Dolňácka, s tradičním stavitelstvím, bydlením, způsoby zaměstnání a obživy,
odíváním, výtvarnou kulturou, zvyky, obyčeji i folklorními projevy.
Město obhájilo vysoký rating
Mezinárodní ratingová agentura Moody’s ohodnotila také v roce 2016 hospodaření města Uherské Hradiště. Diplom s hodnocením A2 (mezinárodní
rating) a Aa3.cz (národní rating) předala dne 28. července starostovi města Stanislavu Blahovi analytička organizační složky Moody’s Public Sector
Europe, Dagmar Urbánková.
Slovácké slavnosti vína a otevřených památek
Počtrnácté v řadě se konaly Slovácké slavnosti vína a otevřených památek. Při jedinečných oslavách tradiční lidové kultury Slovácka se opět představily
tisíce krojovaných účastníků z měst a obcí z okolí Uherského Hradiště.
Vánoční strom
Adventní čas roku 2016 odstartovalo slavnostní rozsvícení vánočního stromu, který dostal jméno Štístko. Jako dárek připravilo město světelnou show,
která připomínala, že rok 2017 bude patřit oslavám 760 let od založení města.
Vylepšení prostředí ve Smetanových sadech
Knihbudka, workoutové hřiště, opravený altán a pianino pro veřejnost byly hlavními prvky zlepšeného prostředí největšího uherskohradišťského parku Smetanovy sady.
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První občánek města 2016

Vánoční strom

Slovácké slavnosti vína a otevřených památek

Město obhájilo vysoký rating
23

Mariánské náměstí v Uherském Hradišti
24

Ekonomika v roce 2016
Autor kapitoly:
Ing. Vladimír Moštěk – Ekonomický odbor Městského úřadu Uherské Hradiště
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Rozpočet města na letošní rok byl schválen Usnesením zastupitelstva města č. 100/8/Z/2015 ze dne 07.12.2015 jako deficitní s tím, že je plánována
ztráta z hospodaření ve výši 83,7 mil. Kč a dále budou uhrazeny splátky jistin úvěrů ve výši 37,3 mil. Kč.
V průběhu hodnoceného období byla provedena rozpočtová opatření, která upravila rozpočet města takto:
Rozpočet 2016 [tis. Kč]
Základní
01.01.2016

Příjmy
548 899,8

Výdaje
-632 638,4

Výsledek
-83 738,6

1.
opatření
RM 9.2.2016
2.
opatření
ZM 22.2.2016
3.
opatření
RM 5.4.2016
4.
opatření
ZM 18.4.2016
5.
opatření
RM 31.5.2016
6.
opatření
ZM 13.6.2016
7.
opatření
RM 23.8.2016
8.
opatření
ZM 5.9.2016
9.
opatření
RM 22.9.2016
10. opatření
RM 22.11.2016
11. opatření
ZM 5.12.2016
12. opatření
RM k 31.12.2016
Provedená opatření celkem
Rozpočet celkem		

2 547,1
0,0
-13 635,8
32 260,0
5 419,2
0,0
8 275,3
-39 206,4
0,0
11 076,5
15 493,1
-123,6
571 005,2
571 005,2

-2 547,1
-915,5
13 635,8
-49 895,6
-5 419,2
-1 414,7
-8 275,3
98 770,2
0,0
-11 076,5
39 093,1
123,6
-560 559,6
-560 559,6

0,0
-915,5
0,0
-17 635,6
0,0
-1 414,7
0,0
59 563,8
0,0
0,0
54 586,2
0,0
10 445,6
10 445,6

Rozpočtová opatření v pravomoci Rady a Zastupitelstva města Uherské Hradiště tedy znamenala, že rozpočet města ke konci roku 2016 očekával
přebytek ve výši 10 445,6 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:
				
Rok 2016					
Rok 2015
Rozpočtová třída [tis. Kč]
Rozpočet		
Skutečnost		
Změna 16 / 15		
			
po změnách
Prosinec
Plnění		
Příjmy celkem		
571 005,2		 585 429,2
102,5%
91,9%
Výdaje celkem		
-560 559,6		 -500 075,2
89,2%
80,9%
Výsledek		
10 445,6		85 354,0
817,1%
462,3%
Financování bude vypořádáno těmito položkami (+ je čerpání fin.prostř.; - je spoření):						
a) změna stavu dlouhodobých půjček města
-37 342,6
-37342,6
b) změna stavu finančních prostředků města o
56 897,0
-18011,4
c) změna stavu portfolia správců cenných papírů
-30000
-30000
d) čerpání nových úvěru			

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

-39 492,6
21 030,3

Skutečné hospodaření města Uherské Hradiště vykázalo k 31. 12. 2016 přebytek ve výši 85 354 tis. Kč s tím, že byly uhrazeny jistiny splatných úvěrů
Výdaje
tř. 6 - Kapitálové
v plánované výši 37 342,6 tis. Kč. Díky dobrým výsledkům nebylo nutné realizovat původně zamýšlený
prodej cenných papírů a naopak v posledním
výdaje
24%
čtvrtletí 2016 byl objem portfolia zhodnocovaných prostředků navýšen o 30 000 tis. Kč.
Bilance příjmů a výdajů je graficky vyjádřena takto:

Výdaje

tř. 6 - Kapitálové
výdaje
24%

tř. 5 - Běžné výdaje
76%

tř. 5 - Běžné výdaje
76%

tř. 3 - Kapitálové
příjmy
tř. 2 - Nedaňové 4%

tř. 4 - Přijaté dotace
8%

Příjmy

příjmy
26%

tř. 3 - Kapitálové
příjmy
tř. 2 - Nedaňové 4%

tř. 4 - Přijaté dotace
8%

Příjmy

tř. 1 - Daňové
příjmy
62%

příjmy
26%

tř. 1 - Daňové
příjmy
62%
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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. 2016. 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. 2016, 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)			
Aktiva celkem				
Vlastní kapitál (vlastní jmění, fondy a výsledek hospodaření)			
Cizí zdroje (rezervy + dlouhodobé a krátkodobé závazky)			
Pasiva celkem				

Stav k 1.1.2016	
3 455 362,6	
302 572,4	
3 757 935,1	
3 446 574,9	
311 360,1		
3 757 935,1	

Stav k 31.12.2016
3 214 908,0
360 544,0
3 575 452,0
3 291 263,0
284 189,0
3 575 452,0

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 2016 byl sestaven jako přebytkový ve výši 10 445,6 tis. Kč. Skutečné hospodaření k 31.12.2016 vykázalo přebytek ve výši 85 354,0 tis. Kč.
Ve sledovaném období město uhradilo veškeré své závazky, vyplývající z přijatých úvěrů. Splátky jistin za čtyři úvěry (přijaté v letech 2004 až 2010)
činily 37,3 mil. Kč, jeden úvěr byl splacen zcela a ke konci sledovaného účetního období činil zůstatek nesplacených jistin zbývajících úvěrů 186,6
mil. Kč.
Členění je následující:
			
Splátka v r. 2016
Zůstatek k 31. 12. 2016
Poslední splátka
Česká spořitelna, a.s. (2008)
18 182 tis. Kč
-54 544 tis. Kč
30. 12. 2019
Komerční banka, a.s. (2004)
1 240 tis. Kč
-8 740 tis. Kč
31. 01. 2024
UniCredit Bank CR, a.s. (2010)
11 471 tis. Kč
-123 309 tis. Kč
30. 09. 2027
Nové úvěry nebyly přijaty.
Záruky
Na začátku sledovaného období nemělo město žádné ručitelské závazky za jiný právní subjekt a v průběhu roku nebyly žádné nové poskytnuty.
Běžné účty
Zůstatky běžných účtů nebylo nutné využít a město naopak dočasně krátkodobě volné prostředky umístilo na spořící účty, u nichž bylo dosahováno,
na rozdíl od běžných účtů, alespoň mírného zhodnocení. Tyto prostředky byly v posledním čtvrtletí částečně využity na zvýšení portfolia cenných
papírů.
Cenné papíry
Portfolio cenných papírů, určených k řízení likvidity města, bylo v daném období zhodnoceno o 7,3 mil. Kč, tj. cca 6,5 % p. a. i přesto, že v prvních
měsících správce přeskupoval své pozice na základě nově schválené strategie města. V souladu s usnesením zastupitelstva města bylo na počátku
posledního čtvrtletí portfolio zvýšeno o 30 mil. Kč.
Okamžitá likvidita
Okamžitá likvidita města, která by v případě potřeby umožnila řešit dluhovou službu města, se zlepšila o 93,6 mil. Kč, neboť finanční majetek (tj.
hotovost v pokladnách, na běžných účtech společnosti a hotovost uložená v krátkodobě obchodovatelných cenných papírech) se zvýšil o 56,3 mil. Kč
a současně byly jistiny úvěrů sníženy o 37,3 mil. Kč.
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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 2016 bylo hospodaření peněžních fondů města, určených pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí následující:
Hospodaření fondů roku 2016 [tis. Kč]		
1.
Fond sportu			
2.
Fond sociální pomoci a prevence		
3.
Fond kultury			
4.
Fond mládeže a vzdělávání		
5.
Fond obnovy historické architektury		
6.
Fond životního prostředí		
7.
Fond cestovního ruchu		
8.
Fond rozvoje bydlení		
Celkem			
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Příjmy
2 950,0
110,0
436,0
209,0
339,5
110,0
50,0
6 689,4
10 893,9

Výdaje
2 963,7
109,8
489,8
195,8
300,6
111,5
51,6
8 735,6
12 958,4

Dále orgány města (rada města či zastupitelstvo města) schválily také několik příspěvků přímo z rozpočtu města a v průběhu roku byly uzavřeny
smlouvy o dlouhodobé spolupráci s vybranými právnickými osobami na zajištění činností v zájmu města:
Dotace z rozpočtu města (mimo zřízené organizace)
1.
Smlouvy o spolupráci (dotace - podpora vybraných činností ve městě)	
1.
Region Slovácko - na MIC a ICM	
2.
Park Rochus, o.p.s. - údržba areálu	
3.
Petrklíč, o.p.s. - provoz azylového domu pro matky s dětmi	
4.
Oblastní charita - azylové bydlení Cusanus "Průmyslová"	
5.
TJ Slavoj Jarošov	
6.
SDH Vésky - hasičská akce "O pohár starosty města"	
7.
SDH Jarošov - hasičské soutěže	
8.
SDH Mařatice - hasičské soutěže	
9.
Slovácké muzeum - Cena V.Boučka (sbírková činnost)	
10. AČFK - dotace na LFŠ běžného roku (2010-2019)	
11. Univerzita T.Bati - cena Salvator (integr.záchranný systém)	
12. Univerzita T.Bati - provoz RVC	
13. FC Slovácko z.s. - činnost mládeže v oblasti fotbalu	
14. Staroměští šohajíci o.s. - Slovácké léto v UH	
15. ZŠ a MŠ Speciální - mzda rehabilitačního pracovníka	
16. Klub důchodců - akce pro seniory	
17. Římskokatolická farnost - Otevřené brány	
Smlouvy o dlouhodobé spolupráci celkem	

Prosinec 2016
tis. Kč
2 787,0
896,6
903,0
549,8
76,0
21,0
10,0
10,0
10,0
2 550,0
20,0
617,0
5 500,0
200,0
126,0
70,0
50,0
14 396,4

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 715 úvěrů v hodnotě 156 632,4 tis. Kč (z toho bylo v roce 2016 schváleno 33 úvěrů v hodnotě 8 003
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 Public Sector Europe. Hodnocení bylo provedeno také ve sledovaném období.
Po posouzení dosažených hospodářských výsledků města v minulosti a současnosti i výše celkového zadlužení, dosavadní předpokládané investiční
aktivity města i hospodářské situace v mikroregionu, společnost v létě 2015 udělila městu tento Výrok:
Mezinárodní rating subjektu		
Národní rating subjektu: 		
Výhled:			

A2
Aa3.cz
Stabilní

K provedenému hodnocení byla společností vydána zpráva, v níž se ke zdůvodnění uděleného ratingu uvádí:
„Rating města Uherské Hradiště na úrovni A2 (mezinárodní rating) a Aa3.cz (národní rating) zohledňuje velmi dobrou finanční pozici města, podpořenou především (i) přebytky hospodaření v posledních třech letech, (ii) výraznými finančními rezervami, jež kryjí celkový dluh města, a (iii)
vysokou úrovní řízení rozpočtu a investic.“
„Rating města je, ve srovnání s ostatními hodnocenými českými městy, naopak omezen jeho mírně podprůměrným provozním hospodařením a jeho
vyšším dluhovým břemenem, se kterým je spojená vyšší dluhová služba. V hodnocení se také odráží volatilita kapitálových výdajů a z toho vyplývající výkyvy celkových rozpočtových výsledků.“
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Masarykovo náměstí
33

Masarykovo náměstí
34

Činnost příspěvkových organizací
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Městská kina Uherské Hradiště
Městská kina Uherské Hradiště v roce 2016
nabídla divákům i spolupracujícím subjektům
velké množství programových příležitostí a
dále pracovala na zvýšení atraktivity nabídky. Využívala k tomu všechny své možnosti a
provozy (hlavní sál, foyer, atrium, kavárna,
prostory letního kina Smetanovy sady, klub
a kino Mír) a dále pracovala na kvalitním
technickém zázemí programů i komfortu pro
diváky.
Mezi větší a nezanedbatelné programové
klady roku 2016 (vedle UKUH: Dny britského
filmu a kultury a festivalu Jeden svět) patří
výrazný posun v systému a nově aktualizovaných webových stránkách, bilanční výstavy
fotografií Ohlédnutí, pozvání a několik výrazných pořadů profesora Martina Hilského
v roce 2016, tj. v roce vzpomínky 400 let od
úmrtí Williama Shakespeara, listopadový
Týden vědy a techniky (i s výrazným zapojením škol či pravidelná nabídka otevřených
víkendových Animačních dílen. Velkým
úspěchem byl první ročník Srazu youtuberů
v kině Hvězda i se záštitou starosty města,
zájem byl také o příměstský animační týdenní
tábor v kině Hvězda realizovaný ve spolupráci
s DDM Šikula, v pořadí třetí setkání Po vzletu! (Prezentace Leteckého muzea Kunovice
a beseda s občany) a o pravidelnou aktivitu
Science Café v prostorách foyeru kina Hvězda, realizované společně s UTB – Fakultou
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logistiky a krizového řízení a další. Velkou
část nabídky tvoří oslovení dětského diváka
a výchova budoucího návštěvníka. 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/DFA, Bijásek –
Malovásek, Silvestrovský Malovásek, Loučení
s prázdninami, PeckaFilm, Baby Bio ad. Loňský rok nabídl několik divácky silných titulů,
z nichž nejúspěšnější byl film Anděl Páně 2,
který zhlédlo celkem 4 702 diváků a který přinesl do rozpočtu MKUH celkem 541,5 korun.
Limitujícím ekonomickým faktorem (zejména projektových akcí a cyklů) je stále se snižující podpora ze strany státních institucí, stejně
jako ostatních donátorů. V roce 2016 byly tyto
negativní vlivy naštěstí kompenzovány vyšší
diváckou návštěvností. Ta je do zásadní míry
závislá na distributorské nabídce. Naše programování je dramaturgicky pružné a reaguje
aktivně na zájem a podněty diváků, současně
však také na nové podněty od distributorů.
Náš program dále co se týká rozsahu nabídky
i pestrosti rozvíjíme. V hodnoceném roce jsme
uvedli několik divácky silných titulů, z nichž
na prvním místě je třeba jmenovat již několikrát zmiňovaný film Anděl Páně 2 s tržbami
541 tisíc Kč. Mezi další patří např. Star Wars:

Síla se probouzí, Lída Baarová, Zootropolis:
Město zvířat, Teorie tygra, Jak se zbavit nevěsty, Alenka v říši divů: Za zrcadlem, Hledá se
Dory, Doba ledová: Mamutí drcnutí, Star Trek:
Do neznáma, Dítě Bridget Jonesové, Bezva
ženská na krku, Fantastická zvířata a kde je
najít.

Hostem filmového festivalu UK/UH byla specialistka na britský postkoloniální film Claire
Chambersová z University of York. (24.–27. 11.)

Foto: Marek Malůšek

Městská kina Uherské Hradiště
Současně hlídáme i technickou a technologickou úroveň projekcí. V tomto ohledu je ale
nutné vzpomenout několik kritických míst:
dobudování kulturního amfiteátru ve Smetanových sadech se zlepšením provozu letního
kina, nutná redigitalizace hlavního sálu kina
Hvězda, po pěti letech provozu je také zabývat se renovaci kobercových ploch a sedadel
v sále.
V loňském roce Městská kina hospodařila
s celkovým rozpočtem 14,157 milionů Kč. Míra
soběstačnosti celkových nákladů meziročně
vzrostla z 55 % na 58,59 %. Celkově bylo v naší
organizaci k 31. prosinci 2016 zaměstnáno
18 osob na HPP, z toho THP 8,7 a provozní
pracovníci 4,8 (v obou případech přepočtený
stav), další 3 osoby pak na DOPČ. Kino uspořádalo 1066 filmových projekcí s návštěvností
78 048 diváků (průměrný počet diváků na 1
představení činil 69). Díky těmto výsledkům
opět potvrdilo své postavení ve špičce jednosálových kin v celé ČR (8. místo). Rok 2017
pro nás bude výrazným mezníkem v tradici
promítání ve městě Uherském Hradišti – naše
celoroční oslavy připomínají 50 let od otevření kina Hvězda (6. října 1967).
Josef Korvas,
ředitel Městských kin Uherské Hradiště
Cestovatelská beseda Jiřího Eibensteinera o jeho putování po Novém Zélandu zcela naplnila sál kina.
(23. 11.) 
Foto: Martin Šuranský
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Sportoviště města
Další rok si zapsala do historie své existence
městská sportoviště, sdružená v příspěvkové
organizaci Sportoviště města Uherské Hradiště. I za relativně krátkou dobu svého působení
si našla místo v povědomí široké sportovní
veřejnosti.
Sportoviště města spravují sportovní zařízení, jejichž vlastníkem je město Uherské Hradiště. Nejvýznamnějším střediskem organizace
ze společenského i z ekonomického hlediska
je zimní stadion. Ten tradičně ožívá už v letních měsících začátkem července, kdy zahajují hokejovou sezónu školy pro mladé adepty
ledního hokeje. Nejprve se snaží zdokonalit
ve své činnosti brankáři pod vedením Ondřeje
Pavelce a po této speciální výuce následuje
další dril pod taktovkou Luďka Bukače a jeho
týmu. Ještě je potřeba zmínit, že na zimním
stadionu se v jarním období před hokejovými
školami koná populární prvomájový košt vína
a využívají ho in-line hokejisté Reflexu Uherské Hradiště. Také se snažíme stadion využít
v „ledové“ přestávce k pořádání i jiných akcí,
jako jsou koncerty hudebních skupin nebo
florbalové kempy.
Pod správu organizace spadají víceúčelová
sportoviště za sportovní halou, která prošla
částečnou rekonstrukcí, asfaltové hřiště s
umělou trávou v sousedství sídliště Východ
na ulici Větrná, fotbalové hřiště se zázemím
v Sadech a víceúčelová hřiště v dalších pří38

městských částech Mařatice, Míkovice, Vésky,
Jarošov a víceúčelové hřiště na ulici Šafaříkova. Součástí majetku organizace je také městská sportovní hala i Městský fotbalový stadion
Miroslava Valenty. Na něm byla v roce 2016
zrekonstruována tréninková plocha s umělou
trávou za jižní tribunou.
Tréninková travnatá plocha na atletickém
stadionu spolu se sousedním stadionem 1.FC
Slovácko byla v třetím květnovém týdnu dějištěm EURO MAYORS 2016. Po tzv. malém Euru
fotbalistů do jedenadvaceti let v loňském roce,
se zde konal evropský šampionát starostů za
účasti dvanácti mužstev. Zaslouženým vítězem se stal tým Slovenska, který porazil ve
finále Itálii, a bronzová medaile zbyla na domácí reprezentaci. Ta si v souboji o třetí místo
poradila s fotbalisty Ukrajiny. Předání cen pro
nejlepší týmy i ocenění nejlepších jednotlivců
se po skončení turnaje uskutečnilo ve velkém
sále Klubu kultury.
Sportoviště za sportovní halou i zrekonstruovaný atletický ovál prošel zátěžovou
zkouškou, když se zde čtvrtého června kromě
atletických memoriálů konal i Olympic hopes,
jenž byl zároveň kvalifikací na světovou olympiádu mládeže. Soutěže se zúčastnili vyjma
domácí reprezentace i mladí reprezentanti
z Polska, Maďarska, Slovenska.
Kromě správy městského majetku se také
spolupodílíme na organizaci významných

sportovních akcích našeho města, jako je například závod horských kol MTB cross country, olympiáda mateřských a sportovní hry
základních škol.
Mgr. Evžen Slavík,
ředitel Sportovišť města Uherské Hradiště

Dům dětí a mládeže Šikula
Dům dětí a mládeže Šikula je školské zařízení
pro zájmové vzdělávání. Zřizovatelem je od
roku 2007 město Uherské Hradiště. Svou činností a nabízenými aktivitami naplňuje zájmy
dětí, mládeže i dospělých. Naším posláním je
motivovat, podporovat a vést účastníky zájmového vzdělávání k rozvoji osobnosti. Cílem
je pestrá a kvalitní nabídka činností a zapojení
do alternativních způsobů využívání volného
času.
Naši činnost provozujeme v několika objektech – v hlavní budově DDM, v Přírodovědném
centru Trnka v budově ZŠ Za Alejí a na pobočkách v Jarošově Loukách a na Diakonii. Dále
naše činnost probíhá v budovách základních a
mateřských škol na území města i v jeho okolí.
Jsme otevřené zařízení a to nejen v pracovní
dny, ale také o víkendech a státních svátcích, a
to od rána do večera. Zaměřujeme se na pravidelnou činnost v zájmových útvarech, příležitostnou, prázdninovou, pobytovou i spontánní. V roce 2015/16 jsme otevřeli celkem 155
kroužků, kurzů a klubů, které navštěvovalo
1.446 účastníků, z toho bylo 1265 dětí, žáků a
studentů. Poskytujeme metodickou, odbornou, individuální či materiální pomoc. Uspořádali jsme celkem 114 akcí a 57 výukových
programů. Mezi tradiční akce patří Mikulášský rej, Ježíškova dílna, Den dětí, Den Země či
Karneval. Připravujeme výukové programy
pro žáky základních a středních škol se zamě-

řením na environmentální, mediální výchovu,
finanční gramotnost. Pro děti z mateřských
škol je pak určena dopravní výchova se zakončením na dopravním hřišti s příslušníky
Policie ČR.
Náš dům dětí a mládeže je garantem okrskového, okresního i krajského kola v dětské
recitaci a dětských divadlech. Spolupracujeme
se školami a organizacemi, k čemuž využíváme i podpory médií.
A co se nám podařilo? Uskutečnili jsme
celkem 8 projektů a tím získali 186,5 tisíc
korun na naši činnost. Podařilo se nám vybudovat užitkově naučnou zahradu Lišky
Bystroušky se spirálou rostlin, jezírkem,
hmyzím domečkem atd. Děvčata z aerobicu
nás reprezentovala na mezinárodní soutěži ve
Vídni a v Praze, kde získala nejvyšší ocenění
ze své kategorie. Naše hudební kapela Frajeři
se zúčastnila přehlídky ve Zlíně a ve Veselí
nad Moravou, odkud postoupila do národního
kola v Praze a ve své kategorii se umístila na 2.
místě. Rozšířili jsme nabídku letních příměstských táborů na Rochusu „U tetičky na dědině
aneb moje Slovácko“. Během prázdnin se nám
podařilo naplnit 7 turnusů během a v kině
Hvězda uspořádat tábor s animační tématikou. Za celé prázdniny se na našich táborech
vystřídalo téměř 600 dětí.
V rámci metodické a publikační činnosti
jsme vydali pro potřeby pedagogů a rodičů

„6 tipů jak dostat více života do zahrady“ a publikaci „Objevujeme a pozorujeme přírodu se
skřítkem Lískáčkem“, která se podařila vydat
ve spolupráci se společností Líska.
Mgr. Ivana Zůbková,
ředitelka DDM
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Klub kultury
Klub kultury má ve srovnání s ostatními příspěvkovými organizacemi města specifický
charakter. Důležitou součástí každodenních
činností Klubu kultury je poskytování služeb, respektive nepřímá podpora spolkům a
neziskovým organizacím regionu se sídlem
v Uherském Hradišti, které se zabývají celou
šíří volnočasových aktivit, dobročinností,
prací s dětmi a seniory apod. Klub kultury
vytváří vlastní programovou nabídku pro
širokou veřejnost. Věnuje se především
programům pro děti, seniory, programům
s nízkým nebo žádným tržním potenciálem
(koncerty vážné hudby, jazzové koncerty,
cyklus ochotnických divadelních souborů,
výstavní činnost, mezinárodní ekologický
festival Týká se to také tebe a další), připravuje významné společenské akce: reprezentační ples města Uherské Hradiště, exkluzivní degustace vín Tichá vína Reduta a další.
Klub kultury je správcem movitého a
nemovitého majetku města. Zaměstnanci
Klubu kultury se starají o kulturní zařízení
ve všech městských částech a dále o Klub
kultury, areál Reduty a Jezuitské koleje a
Slováckou búdu. Kromě toho má instituce ve
správě značný movitý majetek (2 zastřešená
pódia, osvětlovací a ozvučovací aparatury,
nábytek pro vnitřní a venkovní použití a
další). Klub kultury je schopen díky svému
zázemí pořádat velké a nadregionální akce.
40

Veřejnost si uherskohradišťský Klub kultury spojí nejlépe se Slováckými slavnostmi
vína a otevřených památek, ale například i s
Kopaničářskými slavnostmi ve Starém Hrozenkově nebo se Slavnostmi Čechů a Slováků
na Velké Javořině. Vesměs se jedná o akce
určené pro tisíce až desetitisíce návštěvníků.
Mezi tradiční partnery Klubu kultury patří
Trenčianské osvetové stredisko, se kterým
spolupracuje při konání řady akcí např. Setkání – Stretnutie.
V roce 2016 byla provedena rekonstrukce
Malého sálu v budově Klubu kultury. Organizace spravovala celkový majetek v hodnotě
přes 237 milionů Kč a hospodařila s rozpočtem 23,95 milionů Kč. Celkově bylo v Klubu
kultury k 31. prosinci 2016 zaměstnáno 31
osob na HPP a dalších 40 osob formou dohod
o pracovní činnosti.

Mgr. A. Antonín Mach,
ředitel Klubu kultury Uherské Hradiště

Aquapark Uherské Hradiště
Aquapark Uherské Hradiště celoročně reprezentuje místo pro sportovní, rekreační
a relaxační aktivity. Služeb využívají nejen
obyvatelé Uherského Hradiště a spádových
obcí a měst, ale sjíždějí se sem pravidelně
také návštěvníci z okolí až osmdesáti kilometrů. Celková návštěvnost v roce 2016
dosáhla necelých 365.000 a z pohledu návštěvnosti se tak řadí k druhému nejúspěšnějšímu roku v historii provozu Aquaparku.
Důkazem je tomu také příchod dvoumiliontého návštěvníka, po 5 letech a 7 měsících,
od jeho otevření.
Ve vnitřním a venkovním areálu najdete
řadu atrakcí, plaveckých a zábavních bazénů, hřišť, sportovišť i restaurací. Největšími
lákadly jsou určitě tobogány X-tube o délce
186m a Black Hole se sto čtyřiceti metry,
vyhřívaný bazén pod širým nebem, příjemný
saunový svět nebo rozsáhlý venkovní areál.
Široké spektrum služeb doplňují například
wellness procedury, programové balíčky, prodej plaveckého a saunového sortimentu nebo
dokonce možnost pořádání oslav či firemních
setkání.
Ať už se návštěvníci do Aquaparku vypraví
za plaváním nebo vodními radovánkami, stále je pro ně připraven bohatý program v podobě intenzivního či méně náročného cvičení ve vodě nebo ozdravných a relaxačních
aktivit. Pro každou věkovou kategorii najdete

zastoupení vodního cvičení. Programy jako
aquaerobic, zaměřený na širokou veřejnost,
cvičení ve vodě pro nastávající maminky nebo
seniory se těší čím dál tím větší oblibě. Stejně
tak ozdravné a relaxační programy saunového světa dosahují široké základny účastníků.
Od nejmenších saunérů – batolat a dětí předškolního věku, až po seniory.
K pravidelným, byť jednou nebo dvakrát
do roka, pořádaným akcím patří akreditované
školení instruktorů vodního aerobicu, organizování zábavně-vzdělávacího programu
pro školy a školy v rámci světového Dne vody
nebo animační programy a soutěže v období
letní sezóny (stavění hradů z písku, setkání
s žabákem Coqui nebo s méďou Brumíkem,
soutěž o ceny apod.).
Aby si Aquapark udržel kvalitu služeb, jsou
nutná provozní a technická omezení, která
vyvrcholila v září 2016 třítýdenní odstávkou.
Nejenže probíhal obvyklý sanitární úklid
veškerých prostor aquaparku, vypuštěných
bazénů a tobogánů, čištění filtračních systémů a akumulačních jímek, čištění nosných
konstrukcí, výměna žárovek a zářivek nad
bazény a pod hladinou bazénů, repase některých čerpadel, ventilů a dalších součástí technologie nebo výmalba interiérů. Byly realizovány také drobné opravy na technologiích,
provozních souborech i stavebních objektech,
které nelze uskutečnit v průběhu celoročního

provozu s napuštěnými bazény. Souběžně se
však uskutečnila rekonstrukce podlah hygienického zázemí zóny 1 a 2 a hygienického
zázemí výukového bazénu, která si vyžádala
prodloužení doby klasické odstávky právě
o dva týdny. Aquapark tento čas využil také
k realizaci plánovaných úprav – rekonstrukce
výdřevy finské sauny, úprava převlékárny
a odpočívárny ve wellness centru, redesign
prostoru restaurace a dalších změn. Všechny
tyto naplánované práce proběhly především
za účelem zkvalitnění služeb.

Ing. Jiří Durďák,
ředitel Aquaparku Uherské Hradiště
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Slovácké divadlo
Začátek roku 2016 přinesl Slováckému
divadlu oficiální doklad o jeho dlouholetém
mimořádném počtu abonentů, kdy mu byl
přiznán zápis v České knize rekordů, jako
jednosouborovému divadlu s nejvyšším
počtem předplatitelů v České republice. Byť
se to zdálo nemožné, divácký zájem nadále
vzrostl také u inscenací uváděných tzv. „na
volnou kasu“. Důsledkem bylo navýšení již
tak napjatého provozu do nebývalých rozměrů.
Z našeho pohledu byl velmi dobrým provozním počinem vznik nové dramaturgické linie
SLoffÁCKÉ DIVADLO, který vynesl tvorbu
hradišťských umělců mimo stávající scény SD
a nabídl divákům nevšední zážitek v podobě
inscenace Večer na psích dostizích, v prostorách rockového klubu Mír, a také komedii z
prostřední televizních pořadů o vaření - Čarodějnice v kuchyni v koprodukci s restaurací
Beef & Beer. Několikrát během sezóny tak
Slovácké divadlo nabídlo divákům produkci
na třech různých scénách souběžně, což bychom mohli považovat za další rekord.
Mimořádnou událostí v kolotoči zkoušení a
představení bylo natáčení České televize, která si z celého Zlínského kraje vybrala pro svůj
mimořádný cyklus Rok regionálních divadel
skvělou, byť kontroverzní inscenaci Slováckého divadla Cena facky aneb Gottwaldovy
boty. Dvoudenní natáčení, spolufinancované
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městem Uherské Hradiště a Zlínským krajem, přineslo plody v podobě mimořádně kvalitního záznamu a dokumentárního medailonku divadla, které vzbudily zájem odborné
veřejnosti i diváků, pro něž je běžně Uherské
Hradiště nedostupné.
Během nuceně prodloužených divadelních
prázdnin se v sále Slováckého divadla uskutečnila rozsáhlá a nezbytná, ale velmi citlivá
rekonstrukce divácké části, která kromě zvýšení bezpečnosti a komfortu diváků a velmi
výrazného estetického zhodnocení, přinesla
také zlepšení akustiky sálu.
Soubor však nezahálel a výpadek v hraní na
domácí scéně doháněl mimořádným počtem
zájezdů a mohl tak přispět k dalšímu rekordu - okolnostem navzdory. V roce 2016 tak
Slovácké divadlo odehrálo nejvíce představení v historii a minimálně v historii novodobé
také vyrazilo na nejvíce zájezdů. Nejvyšší
počet diváků v historii je již pouze logickým
vyústěním.
Negativním důsledkem rekonstrukce sálu
a stále trvajících následků “těhotenské vlny”
hereček souboru z loňského roku však byla
nutnost snížit v roce 2017 počet titulů v
předplatném z šesti na pět, ale jedná se pouze
o dočasné opatření a na rok 2018 se divadlo
vrátí opět k tradičním šesti.
Údaj, který nejlépe dokumentuje “Rok
rekordů”, je ohromující procento soběstač-

nosti. Se svými 48 % je Slovácké divadlo mezi
zřizovanými divadly naprostý unikát. Divadla
považována za mimořádně komerčně úspěšná velmi zřídka překročí hranici soběstačnosti 40%.
Smyslem ani cílem Slováckého divadla však
není trhat bombastické rekordy, je to pouze
do čísel převedené potvrzení faktu mimořádné divácké základny a kulturnosti celého
regionu a jeho obyvatel, zejména však samotného Uherského Hradiště. Jak tedy praví
slogan divadla pro letošní sezónu: “Slovácké
divadlo?”, pro naše diváky a Uherské hradiště: “Nafurt!”

MgA. Michal Zetel, Ph. D.
ředitel Slováckého divadla Uherské Hradiště

Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana
Knihovna BBB plnila i v roce 2016 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.
Ve Smetanových sadech a na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti jsou od
května 2016 v provozu dvě knihobudky.
Byly zbudovány v rámci projektu KnihoBudka a jsou součástí koncepce zlepšení
prostředí parku, zvýšení jeho atraktivity a
jeho využívání k relaxaci občanů. Finanční prostředky poskytl zřizovatel, knihovna
má na starosti jejich chod.
V roce 2016 získala Knihovna BBB dva
granty: z Ministerstva kultury ČR na projekt Česká knihovna a na projekt Knihovna
dětem byl poskytnut grant z Nadace Synot.

Z významných pořadů a akcí organizovaných knihovnou, popřípadě v rámci spolupráce s jinými organizacemi vybíráme
např. venkovní klezmerový koncert RabiGabi a G. a taneční vystoupení souboru
Hradišťan v rámci Slováckých slavností
vína nebo spoluúčast při Muzejní noci
s programem Truc(k)ování za knihovnou.
Dále pravidelný cyklus besed, přednášek,
autorských čtení a hudebních vystoupení,
např. adventní koncert Magna mysteria,
beseda se S. Motlem Kam zmizel zlatý
poklad republiky, Na jeden život až příliš
s M. Ráčkem, Neuvěřitelné skutečnosti
s A. Vašíčkem, Osobní poplach s J. Holcmanem, křest knihy Chřiby – strážci středního Pomoraví, Za památkami královského
města Uh. Hradiště – noční prohlídky
knihovny s B. Rašticovou, Food Revolution
Day s dětmi, regionální programy pro klienty Denního centra sv. Lidmily, Feng shui
– probuzení síly nitra a odvahy, Středeční
dýchánek – klasické dechové trio a poetická povzdechnutí – komponovaný pořad
vážné hudby a poezie, cyklus cestopisných
besed ve spolupráci s CK Kudrna, V čem
může Izrael inspirovat Evropu – Přednáška izraelského velvyslance v ČR Gary
Korena, pravidelné knižní bazary či pravidelný cyklus výstav, např. Slovácko 1930 –
jarmarky a slavnosti – unikátní historické

fotografie Josefa Dudeška, Nejlepší knihy
dětem – putovní výstava ilustrací a knih
z produkce českých nakladatelství, Lehká erotika v ex libris – výstava J. Hrabce
k výročí K. J. Obrátila, výstava perokreseb
V. Daňkové 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, kurzy hraní bridže, kurzy genealogie nebo cyklus
Tvořivé středy.
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
rekordních 1 633 knihoven, škol a dalších
organizací nejenom z České republiky, ale
také z mnoha dalších zemí světa. Aktivně
se do ní zapojilo 95 824 dětí a dospělých.
Byla jí věnována značná pozornost všech
médií, zejména České televize, která odvysílala několik přímých vstupů a TV Noe.
V rámci Hradišťského kulturního léta
proběhl další ročník festivalu Hradišťské sluníčko se sérií čtených večerníčků,
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uskutečnilo se pasování prvňáčků (344
dětí) a mnoho dalších doprovodných akcí.
Tradičně se uskutečnila i celá řada dalších akcí, např. osmnáctý 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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Senior centrum
Senior centrum UH, příspěvková organizace,
jejímž zřizovatelem je Město Uherské Hradiště, poskytuje ubytování seniorům ve třech domech s pečovatelskou službou a jednom domě
s chráněnými byty s celkovým počtem 124
bytů. Dalším posláním organizace je poskytování terénní pečovatelské služby seniorům.
V roce 2016 hospodařila organizace se záporným hospodářským výsledkem ve výši 215,8
tis. Kč. Tato ztráta byla způsobena především
potřebnou a plánovanou opravou telefonní
ústředny v domě s pečovatelskou službou,
Kollárova 1243 ve výši 189.728,- Kč včetně DPH,
ve které je zahrnuta nejenom oprava telefonní
ústředny, ale i dveřních komunikátorů a nový
software pro komunikaci počítače s ústřednou
pro účely vyčíslení hovorného obyvatel. Dále
bylo nutné provést celkovou rekonstrukci
bytu v DPS Rostislavova 488, který byl značně
zdevastován bývalou nájemnicí, v celkové výši
15 538,-Kč. V DPS Jarošov Na Návsi 114 proběhla rozsáhlá oprava vlhkého zdiva a vzhledem
ke stáří vybavení objektu také výměna varných desek a sprchové zástěny v bytech obyvatel, vše ve výši 58 558,- Kč. Plánovaný záporný
hospodářský výsledek bude vyrovnán převedením finanční částky z rezervního fondu organizace, který organizace naplnila kladným
hospodařením v předchozích letech.
Organizace Senior centrum poskytuje nejenom bydlení seniorům, ale i registrovanou te-

rénní pečovatelskou službu obyvatelům měst
Uherské Hradiště, Staré Město a Kunovice v
místě jejich bydliště. V roce 2016 se jednalo o
poskytování služby 120 klientům. Obyvatelům
domů s pečovatelskou službou poskytuje organizace i fakultativní služby za úhradu, které
spočívají v dopravě osobním automobilem
k lékaři nebo na úřady, poskytování prádelenské služby a prováděním drobných oprav v domácnosti. Financování pečovatelské služby
je vícezdrojové, tzn. úhrady klientů, dotace z
rozpočtu Města Uherské Hradiště a Krajského
úřadu Zlínského kraje.
Organizace Senior centrum UH také úzce
spolupracuje s Úřadem práce na realizaci projektu Operačního programu zaměstnanosti.
Na základě tohoto programu bylo vytvořeno
v prosinci 2015 pracovní místo koordinátora volnočasových aktivit seniorů. Pracovní
smlouva se zaměstnankyní byla uzavřena na
dobu určitou jednoho roku, tedy do 30. listopadu 2016. Volnočasové aktivity se seniory
pokračují i nadále a to 2x týdně v DPS Kollárova 1243. Vedením této aktivity byla pověřena
stávající zaměstnankyně organizace úpravou
pracovní náplně. Senioři při těchto setkáních
vyrábí drobné dekorační předměty, poslouchají četbu na pokračování, hrají společenské
hry podporující cvičení paměti, nebo vypráví
o osobních prožitcích doby minulé. Z vlastní
iniciativy obyvatelek zde vznikl i malý pěvec-

ký sbor. Ve spolupráci se ZŠ Jarošov, Klubem
důchodců a Old Stars Hradišťan pořádá organizace i malá společenská setkání ke Dni
matek, Velikonocům nebo Vánocům, jsou zde
pořádány i různé besedy.
Nedílnou součástí společenského života
města Uherské Hradiště je i Ples seniorů, který
pořádá organizace Senior centrum UH ve spolupráci s Městem Uherské Hradiště a Klubem
kultury. Tento ples je již 16 let nedílnou součástí plesové sezóny města a organizace na jeho
realizaci přispívá částkou 35 tis. Kč.
Výše uvedené skutečnosti by nebylo možné
realizovat bez podpory Rady města a zaměstnanců městského úřadu, kteří jsou si vědomi
potřeby účinné pomoci sociálně ohroženým
skupinám obyvatel, mezi které patří i senioři.
Bc. Jitka Víchová, MBA
Ředitelka organizace Senior centrum UH
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Město Uherské Hradiště
Ukázky symbolů města v novém vizuálním stylu.
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Město Uherské Hradiště
Adresa:
Masarykovo nám. 19,
686 01 Uherské Hradiště
Telefonní ústředna: 572 525 111
Elektronická podatelna: epodatelna@mesto-uh.cz
URL: http://www.mesto-uh.cz
Detašovaná pracoviště:
Revoluční 1023, Uherské Hradiště, 686 01
Protzkarova 33, Uherské Hradiště, 686 01
Zeměpisné souřadnice města:
(Městský úřad Uherské Hradiště – hlavní budova)
Zeměpisná šířka
490 06‘ severní šířky
Zeměpisná délka
170 46‘ východní délky
Nejnižší bod 		
Nejvyšší bod		

180 metrů nad mořem
330 metrů nad mořem
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