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Představení města
Uherské Hradiště je významným historickým městem jihovýchodní Moravy ležícím
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 Uherské Hradiště tvoří 7 částí: samotné Uherské Hradiště a šest přilehlých sídel: Jarošov,
Mařatice, Míkovice, Rybárny, Sady, Vésky a Míkovice. 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:
Bridgwater (Velká Británie), od roku 1992
Mayen (Německo), od roku 1994
Skalica (Slovensko), od roku 2009
Krosno (Polsko), od roku 2009
Sárvár (Maďarsko), od roku 2012
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Úvodní slovo
Vážení čtenáři,
také letos Vám chceme přiblížit dění ve městě Uherském Hradišti v minulém roce formou
výroční zprávy. Jedná se zejména o vhled do ekonomiky města, ale přinášíme i souhrn toho
podstatného, co se v Uherském Hradišti v předposledním roce tohoto volebního období událo.
Rád bych vyzdvihl, že rok 2017 se nesl ve znamení 760. výročí založení města. Tato připomínka
byla pro nás všechny, obyvatele Uherského Hradiště, uvědoměním si základů dědictví našich
předků. Přeji si, abychom na genia loci našeho města dokázali být vždycky pyšní.
Uherské Hradiště je město žijící a fungující, přizpůsobující se dnešku při zachování
všech odkazů a hodnot minulosti. Budu rád, když tato výroční zpráva přispěje nejen
k transparentnímu náhledu na hospodaření města, ale když bude také doplňujícím prvkem
pro kladné vnímání města Uherského Hradiště ze strany veřejnosti.

Stanislav Blaha, starosta města Uherské Hradiště
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Úvodní slovo
Vážení občané,
jako každý rok, také letos formou přílohy výroční zprávy shrnujeme všechny činnosti a úřední
povinnosti Městského úřadu Uherské Hradiště.
Ve své textové části vypovídá výroční zpráva o činnostech a hospodaření města v uplynulém
roce, tabulkový přehled pak slouží k tomu, abyste mohli jednoduše a přehledně získat základní
informace o tom, jakým směrem se námi vykonávané úřední povinnosti ubírají a jaké výsledky
jsme zaznamenali v konkrétních oblastech jednotlivých agend.

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

7

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 na Uherské Hradiště
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Radnice 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 – JUDr. Dana Šilhavíková (do 31. 3. 2017), Ing. Ondřej Čubík (od 1. 4. 2017)
Odbor investic – Ing. Bronislava Struhelková
Odbor kultury, školství a sportu – Ing. Dana Stojnová
Odbor organizační správy a informatiky – Ing. Radomíra Šipková
Odbor sociálních služeb – PhDr. Petra Karlíková
Odbor správy majetku města – Ing. Karel Lecián (do 30. 6. 2017), Ing. Radek Chybík (od 1. 7. 2017)
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí – Ing. Rostislav Novosad
Právní odbor – JUDr. Dana Šilhavíková
Živnostenský odbor – Mgr. Ing. Marek Rybnikář
Útvar interního auditu – Ing. Libuše Habartová
Útvar kanceláře starosty - Ing. Dagmar Vacková
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 2017
Započaté

Dokončené

•

•

⦁ ekonstrukce komunikace ul. Příkrá – Radovy, Vésky
R
– příprava projektové dokumentace
•
⦁Cyklotrasa Mojmír – příprava projektové dokumentace
⦁•
⦁Cyklostezka Mařatice – Sady – příprava projektové dokumentace
⦁•
⦁Rekonstrukce a přístavba MŠ Sady – příprava projektové
dokumentace
⦁•
⦁Rekonstrukce MŠ, ZŠ Šafaříkova
⦁•
⦁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
⦁•
⦁Zateplení ZŠ T. G. Masaryka – příprava projektové dokumentace
⦁•
⦁Rekonstrukce ZUŠ Uherské Hradiště
⦁•	⦁Slovácké divadlo – rekonstrukce hygienického zařízení
– příprava projektové dokumentace
⦁•	⦁Slovácké divadlo – ozvučení hlavního sálu
– příprava projektové dokumentace
⦁•
⦁HAPPY LINE – příprava projektové dokumentace
⦁•
⦁Rekonstrukce sportovního areálu u ZŠ Za Alejí, Mojmír
– příprava projektové dokumentace
⦁•
⦁Zateplení BD č.p. 1059 a 1185, Štěpnice
– příprava projektové dokumentace
⦁•
⦁Rekonstrukce BD Kollárova č. p. 445 – dokončení projektové
dokumentace a zahájení stavebních prací
⦁•
⦁Rekonstrukce BD Svatojiřské nábřeží č. p. 395
– příprava projektové dokumentace

•
•
•
•
•
•
•
⦁
•
•
•
•
•
•

⦁ ekonstrukce komunikace a kanalizace v ul. Na Mrmově,
R
Vésky – náklad 3,2 mil. Kč
⦁Rekonstrukce komunikace a chodníku ul. Sadová,
Lomená – náklad 572 tis. Kč
⦁ZŠ UNESCO – oprava střechy tělocvičny – náklad 697 tis. Kč
⦁Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Jarošov – náklad 3,2 mil. Kč
⦁Slovácké divadlo – rekonstrukce terasy – náklad 990 tis. Kč
⦁Rekonstrukce kašny na Masarykově náměstí – náklad 620 tis.
⦁Bezbariérová trasa, úsek Na Stavidle – autobusové nádraží
– náklad 3,3 mil. Kč
⦁Revitalizace sídliště 28. října – náklad 11,6 mil. Kč
⦁Depozitář knihovny v Mařaticích – náklad 5,2 mil. Kč
⦁Dům Palackého nám. č. p. 238 – výměna oken a dveří
– náklad 5,1 mil. Kč
⦁Rekonstrukce veřejného osvětlení v ul. Větrná
– náklad 4,3 mil. Kč
⦁Oprava chodníků pohřebiště Sady – náklad 4,2 mil. Kč
⦁Parkování u hřbitova, Mařatice – I. etapa – náklad 8,7 mil. Kč
⦁Klub kultury – výměna části obkladu obvodového pláště
– náklad 1,2 mil. Kč
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Dům Palackého nám. č. p. 238 – výměna oken a dveří

Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Jarošov

Slovácké divadlo – rekonstrukce terasy

Oprava chodníků pohřebiště Sady
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Bezbariérová trasa, úsek Na Stavidle – autobusové nádraží

Parkování u hřbitova, Mařatice – I. etapa

Depozitář knihovny Mařatice

Rekonstrukce veřejného osvětlení v ul. Větrná
15

Revitalizace sídliště 28. října
16

Rekonstrukce kašny Masarykovo náměstí

Klub kultury – výměna části obkladu obvodového pláště
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Společenské události
Cena Vladimíra Boučka
Podobně jako každý rok, také v roce 2017 město Uherské Hradiště ocenilo lidové tvůrce z regionu. Cena Vladimíra Boučka za zachování a rozvoj
lidové umělecké výroby připadla paní Marii Hrobařové za zdobení kraslic a paní Ireně Burdové za zhotovování zvykoslovných předmětů z těsta.
Čestné uznání při Ceně Vladimíra Boučka převzala paní Věra Marková, a to za celoživotní tvůrčí přínos v oblasti uchování tradice výroby tupeské
fajánse. Oceněným byly ceny předány 15. června na tradičním Slavnostním předávání Ceny Vladimíra Boučka ve velkém sále Reduty.
Cena města Uherské Hradiště
Entomolog Albert Gottwald a folklorista František Ilík převzali dne 15. října 2017 Cenu města Uherské Hradiště za rok 2016. Předání cen bylo součástí slavnostního večera k 760. výročí založení města ve Slováckém divadle. Cena města Uherské Hradiště je udělována Zastupitelstvem města
Uherské Hradiště jednou ročně za podstatný přínos pro město Uherské Hradiště.

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. Marta Elfmarková, učitelka MŠ, logopedka, ZŠ a MŠ Jarošov
Marie Hronová, učitelka, MŠ odl. prac. Mařatice, MŠ Svatováclavská
Mgr. Martina Jančová, učitelka, MŠ Štěpnická, MŠ Svatováclavská
Mgr. Marcela Beňovská, učitelka 1. st., ZŠ Za Alejí
Mgr. Eliška Janíková, učitelka 1. st., ZŠ Za Alejí
Philip Mabbett, učitel 2. st., ZŠ UNESCO
Lucie Měrková, vychovatelka, ZŠ T.G.M.
Mgr. Marie Rybářová, učitelka 2. st., ZŠ Sportovní
Kategorie - vynikající začínající pedagogický pracovník:
Mgr. Jiří Silný, učitel 2. st., ZŠ UNESCO
Kategorie - za dlouhodobý přínos v pedagogické praxi:
Mgr. Eva Kamasová, učitelka 1. st., ZŠ Sportovní
Libuše Martináková, ved. učitelka MŠ, ZŠ a MŠ Větrná
Pedagogičtí pracovníci škol ostatních zřizovatelů na území města Uherské Hradiště:
Mgr. Jaroslav Čermák, učitel, GymnáziumPhDr. Simona Heliová, učitelka, ZŠ a MŠ speciální
Ing. Zdeněk Hrdina, učitel, OA, VOŠ a JŠ
Magdalena Koišová, učitelka, ZUŠ
PhDr. Berenika Králíková, učitelka, Gymnázium
Mgr. Kateřina Manová, učitelka, SŠPHZ
Jana Šuplerová, učitelka, Soukromá ZUŠ Slovácko
Ing. Jana Šustrová, učitelka, OA, VOŠ a JŠ
Mgr. Petra Tvrdoňová, učitelka, 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 2017 – celkové výsledky
Kategorie mládež nad 15 let a dospělí
Nejlepší sportovec: Marek Janša (fotbal)
Ostatní ocenění sportovci
Miroslav Juríček (fitness-kulturistika), Karolína Klišíková (atletika), Jakub Majerčák (atletika), Karolína Teimerová (veslování),
Blanka Tomášková (atletika)
Kategorie mládež do 15 let včetně
Nejlepší sportovec: Veronika Grančaiová (volejbal)
Ostatní ocenění sportovci
Adriana Fornůsková (atletika), Štěpán Kozel (fotbal), Jan Raštica (tenis), Josef Zapletal (tenis)
Kategorie mládež a dospělí (sportovci s trv. bydlištěm v Uh. Hradišti reprezentující jinou TJ, SK)
Jiří Zalubil (kanoistika)
Sportovní kolektiv
Nejlepší sportovní kolektiv: Atletika - mladší žákyně ZŠ Sportovní
Ostatní oceněné sportovní kolektivy
ženy 1.FC Slovácko, žákyně oddílu volejbalu TJ Slovácká Slavia
Trenér roku
Petr Vlachovský (fotbal)
Cena fair-play
Francis Koné (fotbal)
21

Vybrané události roku 2017
Nový jarošovský pivovar oficiálně zahájil provoz
Městská část Jarošov v minulosti proslula výrobou piva, která zde byla započata již v roce 1688. Takřka 20 let od ukončení výroby piva v původním pivovaru
obnovil v únoru 2017 výrobu nadšený investor Miroslav Harašta v novém pivovaru nedaleko původního.
Lukášek Zálešák – první občánek roku
Prvního občánka města v roce 2017, Lukáška Zálešáka, přivítal v úterý 28. března starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha
Stavění máje a otevírání pastvin v Parku Rochus
Stavěním máje a otevíráním pastvin na kopci Rochus ožívají každoročně v dubnu tradice a lidové zvyky Uherskohradišťska.
Slavnostní uvedení vodních prvků do provozu po zimním období
Zrekonstruovaná barokní kašna na Mariánském náměstí se stala synonymem přivítání jara a zahájení sezóny kašen ve městě. Město Uherské Hradiště
zahájilo 12. dubna provoz svých kašen.
Tradice „nošení létečka“
Lidové zvyky v podání Hraďišťánku – nosení létečka a vynášení Moreny, neodmyslitelná každoroční akce v Uherském Hradišti. Průvod protne centrum
města až k řece Moravě, kde se hází do vody Morena a předá „létečko“ na radnici.
Expozice věznice v Uherském Hradišti
27. dubna byla v podkroví Reduty slavnostně otevřena stálá expozice Věznice Uherské Hradiště. Ústředními tématy výstavy, která je předvojem budoucí stálé
expozice v nejvíce autentické části samotné věznice, jsou totalitní režimy.
Začala rozsáhlá obnova budovy Základní umělecké školy
Poklepáním základního kamene byla v dubnu 2017 zahájena komplexní rekonstrukce Základní umělecké školy.
Den města Uherské Hradiště
Oslavy 760. výročí od založení Uherského Hradiště vyvrcholily 17. června Dnem města, který naplňoval bohatý program na Mariánském i Masarykově náměstí.
Slovácké slavnosti vína a otevřených památek
Město Uherské Hradiště, nabídlo v sobotu 9. a v neděli 10. září 2017 už patnácté pokračování Slováckých slavností vína a otevřených památek. Na velkolepé
oslavě folkloru, lidové kultury, tradic a řemesel se představily tisíce krojovaných účastníků z desítek měst a obcí z okolí Uherského Hradiště.
Arcibiskup Graubner sloužil mši za město
U příležitosti říjnových oslav 760. výroční města se uskutečnila slavnostní mše za město Uherské Hradiště, kterou celebroval acibiskup Mons. Jan Graubner
Slavnostní rozsvěcování vánočního stromu
Ve městě se v prosinci opět rozzářila vánoční výzdoba, které vévodil vánoční strom na Masarykově náměstí.
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První občánek města 2017

Slavnostní rozsvěcování vánočního stromu

Stavění máje a otevírání pastvin na Rochusu

Ocenění nejlepších sportovců
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Mariánské náměstí v Uherském Hradišti
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Ekonomika v roce 2017
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. 220/15/Z/2016 ze dne 5. 12. 2016 jako deficitní s tím, že je plánována
ztráta z hospodaření ve výši 140,0 mil. Kč a dále budou uhrazeny splátky jistin úvěrů ve výši 30,9 mil. Kč.
V průběhu hodnoceného období byla provedena rozpočtová opatření, která upravila rozpočet města takto:
Rozpočet 2017 [tis. Kč]
Základní
1. 1. 2017

Příjmy
583 923,3

Výdaje
-723 923,3

Výsledek
-140 000,0

1.
opatření
RM 7. 2. 2017
2.
opatření
ZM 27. 2. 2017
3.
opatření
RM 21. 3. 2017
4.
opatření
ZM 10. 4. 2017
5.
opatření
RM 30. 5. 2017
6.
opatření
ZM 12. 6. 2017
7.
opatření
RM 22. 8. 2017
8.
opatření
ZM 18. 9. 2017
9.
opatření
RM 21. 11. 2017
10. opatření
ZM 4. 12. 2017
11. opatření
RM 31. 12. 2017

Provedená opatření celkem
Rozpočet celkem		

286,4
-5650,0
8878,0
-1865,5
19 610,0
-18 800,0
24 930,4
-1050,0
6631,9
-9342,0
1983,9

-286,4
11 579,0
-8878,0
-25 948,2
-19 610,0
39 941,4
-24 930,4
63 415,1
-6631,9
50 931,4
-1983,9

0,0
5929,0
0,0
-27 813,7
0,0
21 141,4
0,0
62 365,1
0,0
41 589,4
0,0

25 613,1
609 536,4

77 598,1
-646 325,2

103 211,2
-36 788,8

Rozpočtová opatření v pravomoci Rady a Zastupitelstva města Uherské Hradiště tedy znamenala, že rozpočet města ke konci roku 2017 očekával
ztrátu ve výši 36,8 mil. 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 2017					
Rok 2016
Rozpočtová třída [tis. Kč]
Rozpočet		
Skutečnost		
Změna 17 / 16		
			
po změnách
Prosinec
Plnění		
Příjmy celkem		
609 536,4		 628 861,7
103,2%
107,4%
Výdaje celkem		
-646 325,2		 -583 280,8
90,2%
116,6%
Výsledek		
-36 788,8		 45 580,9
-123,9%
53,4%

Prosinec
585 428,7
-500 109,1
85 319,6

Financování bude vypořádáno těmito položkami (+ je čerpání fin.prostř.; - je spoření):						
a) změna stavu dlouhodobých půjček města
-30 892,6
-37342,6
b) změna stavu finančních prostředků města o
27 681,4
-18011,4
c) změna stavu portfolia správců cenných papírů
-20 000,0
-30000
d) čerpání nového úvěru
60 000,0
60 000,0

-37 342,6
-18 011,4
-30 000,0

Skutečné hospodaření města Uherské Hradiště vykázalo k 31. 12. 2017 přebytek ve výši 45 580,9 tis. Kč s tím, že byly uhrazeny jistiny splatných úvěrů v plánované výši 30 892,6 tis. Kč a zahájeno čerpání nového investičního úvěru ve výši 60 000 tis. Kč, jenž byl poskytnut za velmi výhodných podmínek (0,49 % p.a.)
a díky němuž bylo možné lépe zhodnocovat portfolio cenných papírů (3,88 p.a.) a v posledním čtvrtletí 2017 byl jeho objem navýšen o dalších 20 000 tis. Kč.
Bilance příjmů a výdajů je graficky vyjádřena takto:

tř. 3 - Kapitálové příjmy
1%

tř. 4 - Přijaté dotace
15%

Příjmy

tř. 2 - Nedaňové příjmy
19%

tř. 1 - Daňové příjmy
15%

tř. 6 - Kapitálové výdaje
15%

Výdaje
tř. 5 - Běžné výdaje
85%
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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. 2017.
Ve stanovených termínech byly zpracovány i veškeré požadované účetní výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha, přehled o peněžních tocích,
přehled o změnách vlastního kapitálu a pomocný analytický přehled) a finanční výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, které jsou uvedeny v příloze.
Podle rozvahy města Uherské Hradiště, sestavené k 31. 12. 2017, 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. 2017	
3 214 908,0	
360 544,0	
3 575 452,0	
3 291 263,0	
284 189,0		
3 575 452,0	

Stav k 31. 12. 2017
3 242 703,0
434 615,0
3 677 318,0
3 354 845,0
322 473,0
3 677 318,0

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 2017 byl sestaven jako schodkový ve výši 36 788,8 tis. Kč. Skutečné hospodaření k 31. 12. 2017 vykázalo přebytek ve
výši 45 580,9 tis. Kč.
Ve sledovaném období město uhradilo veškeré své závazky, vyplývající z přijatých úvěrů. Splátky jistin za tři úvěry (přijaté v letech 2004 až 2010) činily
30,9 mil. Kč. S ohledem na optimalizaci zhodnocení peněžních prostředků města bylo zahájeno čerpání nového úvěru ve výši 60 mil. Kč
(s úrokovou sazbou 0,49 p.a. – výdaj města), což umožnilo současně zhodnocovat cenné papíry města (s úrokovou sazbou 3,88 p.a. – příjem města).
Ke konci sledovaného účetního období činil zůstatek nesplacených jistin zbývajících úvěrů 215,7 mil. Kč.
Členění je následující:
			
UniCredit Bank CR, a.s. (2010)
Komerční banka, a.s. (2004)
Česká spořitelna, a.s. (2017)
Česká spořitelna, a.s. (2008)

Splátka v r. 2017
11 470,6 Kč
1 240,0 Kč
-60 000,0 Kč
18 182,0 Kč

Zůstatek k 31. 12. 2017
-111 838,2 Kč
-7 500,0 Kč
-60 000,0 Kč
-36 362,0 Kč

Poslední splátka
30. 9. 2027
31. 1. 2024
31. 12. 2022
30. 12. 2019

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, včetně prostředků peněžních fondů a spořících účtů, se během roku zvýšily o 55,2 mil. Kč i přesto, že z něj byly hrazeny splátky úvěrů.
Cenné papíry
Portfolio cenných papírů, určených k řízení likvidity města, bylo v daném období zhodnoceno o 5,9 mil. Kč, tj. cca 3,9 % p. a. i přesto, že bankovní sazby
se po celý rok pohybovaly kolem nuly (tzv. diskontní sazba České národní banky, sloužící k uložení dočasně volných prostředků bank byla po celou dobu
ve výši 0,05 % p.a.). V souladu s usnesením zastupitelstva města bylo na počátku posledního čtvrtletí portfolio zvýšeno o 20 mil. Kč.
Okamžitá likvidita
Finanční majetek (tj. hotovost v pokladnách, na běžných účtech společnosti a hotovost uložená v krátkodobě obchodovatelných cenných papírech) se zvýšil
o 81,1 mil. Kč, byly níženy jistiny „starých“ úvěrů 30,9 mil. Kč, ale naopak bylo zahájeno čerpání (tj. zhoršení likvidity) nového úvěru ve výši 60 mil. Kč.
Okamžitá likvidita města, která by v případě potřeby umožnila řešit dluhovou službu města, se tak zlepšila o 52 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 2017 bylo hospodaření peněžních fondů města, určených pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí, následující:
Hospodaření fondů roku 2017		
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			

Příjmy
3 159 020
1 403 010
484 022
301 004
271 078
110 019
50 001
10 160 255
15 538 409

Výdaje
3 159 020
1 400 800
657 324
291 520
500 644
200 146
50 640
10 605 579
16 863 463

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.
V roce 2017 bylo schváleno 38 úvěrů v hodnotě 10 894 000 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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Dále orgány města (rada města či zastupitelstvo města) schválily příspěvky přímo z rozpočtu města na realizaci projektů na účel stanovený žadatelem – individuální žádosti. Bylo uzavřeno 12 veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu města, 2 smlouvy darovací. Celková výše
poskytnutých prostředků byla 257 000 Kč.
V rámci dotačního programu „Podpora činnosti spolků z rozpočtu města Uherské Hradiště v roce 2017 užívajících prostor ve správě Klubu kultury
Uherské Hradiště“ bylo uzavřeno 26 smluv a finanční podpora byla ve výši 1 617 379 Kč.
V souladu s dlouhodobou podporou na základě smluv o dlouhodobé spolupráci s vybranými právnickými osobami na zajištění činností v zájmu
města bylo podpořeno 17 spolupracujících organizací:
Dotace z rozpočtu města (mimo zřízené organizace)
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.
Bratři františkáni v Uherském Hradišti – Otevřené brány
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 2017
Kč
2 993 000
2 220 000
903 000
549 800
76 000
21 000
10 000
6 000
10 000
1 650 000
20 000
448 200
5 500 000
200 000
126 000
70 000
50 000
14 633 500
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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, výše celkového zadlužení, dosavadní předpokládané investiční
aktivity města i hospodářské situace v mikroregionu, udělila společnost v létě 2017 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 Uherského Hradiště na úrovni A2 (mezinárodní rating) a Aa3.cz (národní rating) odráží zlepšené provozní hospodaření tažené především
růstem daňových příjmů, což posílilo kapacitu města financovat kapitálové výdaje z vlastních zdrojů. Hodnocení bere v úvahu i velmi dobrou likviditu a výrazné hotovostní rezervy. Rating je však omezen středně vysokou zadlužeností a s tím souvisejícími vyššími nároky na dluhovou službu.
Město je náchylné ke značným výkyvům ve svém hospodaření při realizaci výraznějších investičních projektů vzhledem k omezenému objemu
svého rozpočtu.“
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Masarykovo náměstí
33

Smetanovy sady
34

Činnost příspěvkových organizací
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Městská kina Uherské Hradiště
Městská kina Uherské Hradiště v roce 2017
a samotné kino Hvězda oslavily důstojným
způsobem 50 let od otevření budovy (první
projekce se konala 6. října 1967 a zahajovacím
filmem byla celostátní předpremiéra filmu
Marketa Lazarová i za účasti režiséra Františka
Vláčila).
Mezi větší a nezanedbatelné programové
klady roku 2017 (vedle zmíněných celoročních
velkorysých a hodnotných oslav 50 let kina
Hvězda, třetího ročníku UKUH: Dny britského
filmu a kultury a festivalu Jeden svět) patří
výrazný posun v systému a nově aktualizovaných webových stránkách bilanční výstavy
fotografií Ohlédnutí, dále několik pořadů
profesora Martina Hilského, spolupráce s Post
Bellum a pořady pro veřejnost i školy na téma
Paměť 20. století či pravidelná nabídka otevřených víkendových Animačních dílen. Mezi
zajímavé akce ale patřil také další ročník Srazu
youtuberů v kině Hvězda se záštitou starosty
města, příměstský animační týdenní tábor
v kině Hvězda realizovaný ve spolupráci s DDM
Šikula, pokračování výtvarných a video soutěží
pro školní kolektivy Pecka filmu nebo další setkání Po vzletu! (Prezentace Leteckého muzea
Kunovice + beseda s občany).
Loňský rok nabídl několik divácky silných
titulů, z nichž nejúspěšnější byly snímky
Po strništi bos, Padesát odstínů temnoty, Já
padouch 3, Star Wars: Poslední z Jediů, Anděl
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Páně 2, Kráska a zvíře, Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta, Šmoulové: Zapomenutá vesnice, Špindl, Masaryk apod. Stále se zvyšuje také
nabídka Kulturních delikates a Alternativní
nabídky kina (opery, balety, klasická hudba,
muzikály, prohlídky obrazáren, rockové i jiné
koncerty, přímé přenosy divadelních představení ad.)
Velkou část nabídky tvoří oslovení dětského
a dospívajícího diváka. V tomto ohledu nabízíme 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, spolupráce s centrem Akropolis na dvou tradičních akcích (Hurrrááá na
prázniny a Loučení s prázdninami), Animásek/
Dětský filmový atelier, Bijásek – Malovásek,
Silvestrovský Malovásek, Loučení s prázdninami, PeckaFilm, Baby Bio ad. Snažíme se
o výchovu a zajištění budoucího kulturního
návštěvníka do budoucna, prestiž v kinařském
i kinematografickém prostoru ČR a pestrost
kvalitní nabídky pořadů. Naší snahou (a jedinou perspektivní možností) je záměrné odlišení od sítě multikin a multižánrová pestrost
nutného přiblížení se tzv. art housu v reálném
světě kin 21. století. Cíleně rozvíjíme spolupráci
s neziskovým sektorem a městskými organizacemi. Zásadním prvkem je pak také doplňková
provázaná dramaturgie (výstavy, animační

aktivity, pořady pro rodiny s dětmi, divadlo,
hudba, poslechové pořady, kinolektoráty, besedy s tvůrci).
Limitujícím ekonomickým faktorem (zejména projektových akcí a cyklů) je stále se snižující podpora ze strany státních institucí, stejně
jako ostatních donátorů. Přesto se podařilo
získat dotaci ve výši 200 000 korun od Ministerstva kultury ČR na dva projekty, a to na projekt UKUH 2017 ve výši 80 000 Kč a na projekt
Filmová a audiovizuální výchova v kině Hvězda
ve výši 120 000 Kč. V roce 2017 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

50 let kina, slavnostní pořad Večer-nice 30. 9. 2017

foto: Marek Malůšek

Městská kina Uherské Hradiště
na zájem a podněty diváků, současně však také
na nové podněty od distributorů.
Zásadní důraz klademe na vysokou technickou a technologickou úroveň projekcí
- ta je nutným předpokladem konkurenceschopnosti jak ve sféře kin, tak i našich dalších
pronájemních funkcí. 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 šesti letech provozu je také nutné
zabývat se renovací kobercových ploch a sedadel v sále. Delší dobu řešíme bohužel zatékání
do ochozů, schodů a suterénních skladových
prostor jak v našem provozu, tak i v provozu
dlouhodobých nájemců.
V loňském roce Městská kina hospodařila s celkovým rozpočtem 14 560 milionů Kč.
Míra soběstačnosti celkových nákladů tvořila
58,48 % našich výnosů. Celkově bylo v naší organizaci k 31. prosinci 2017 zaměstnáno 18 osob
na HPP, z toho THP 9,0 a provozní pracovníci
4,8 (v obou případech přepočtený stav), další
3 osoby pak na DOPČ. Kino uspořádalo 1 053 filmových projekcí s návštěvností 82 365 diváků
(průměrný počet diváků na 1 představení činil
78). Díky těmto výsledkům opět potvrdilo své
postavení ve špičce jednosálových kin v celé
ČR (8. místo).
Mgr. Josef Korvas,
ředitel Městských kin Uherské Hradiště

Kinematograf Romana Prokeše (vernisáž výstavy) 21. 9. 2017

foto: Jaromír Orel
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Sportoviště města
Příspěvková organizace Sportoviště města
Uherské Hradiště spravuje sportovní zařízení, jejichž vlastníkem je město Uherské Hradiště, které je také zřizovatelem organizace.
Organizace si i za poměrně krátkou dobu
našla své místo v povědomí veřejnosti, které
nabízí širokospektrální možnosti sportovního vyžití.
Nejvýznamnějším střediskem organizace
je jednoznačně zimní stadion. Jeho využití
je takřka celoroční a už začátkem července
zahajují hokejovou sezónu školy pro mladé
naděje tohoto zimního sportu. Nejprve se
Ondřej Pavelec snaží předat své letité zkušenosti z působení v bráně různých celků NHL
a reprezentace a po této gólmanské výuce
následuje další ledový týden pod taktovkou
Luďka Bukače a jeho trenérského týmu.
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 příměstských 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, kde hraje svá prvoligová utkání
1. FC SLOVÁCKO.
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V letošním roce jsme zaznamenali také
jeden přírůstek, a sice umělou ledovou
plochu, která zpestřila vánoční advent
v Jezuitské koleji, a byl o ni skutečně velký
zájem. Do budoucna se počítá s jejím využitím v rámci areálů městských sportovišť
po celý rok.
Atletický stadion, spolu s přilehlými
sportovišti, byl koncem měsíce května
dějištěm celostátních her Státních zastupitelství a neztratili se ani reprezentanti
Zlínského kraje, kteří v celkovém hodnocení obsadili třetí místo. Dařilo se jim
především v atletice a volejbalu.
Rovněž v měsíci květnu měl premiéru
Dětský sportovní den, jehož součástí byl
kvalifikační žákovský fotbalový turnaj
kategorie U 10 o postup na největší světový turnaj Champions Trophy za účasti
týmů z celé Evropy. Zároveň si návštěvníci, hlavně děti, mohli vyzkoušet zábavnou
formou i jiné sporty, jako tenis, volejbal,
atletiku nebo házenou, za což byli po zásluze odměněni.
Kromě správy městského majetku se
také spolupodílíme na organizaci velkých
sportovních akcích našeho města, jako
je například závod horských kol, městské
sportovní dny mateřských a základních
škol. Rovněž spolupracujeme s atletickým
klubem na akcích, jako je Slovácká hodi-

novka nebo Memoriálové závody. Je třeba
podotknout, že atletický areál je nejvíce
vytíženým areálem v celém zlínském kraji
a každoročně se na něm uskuteční skoro
tři desítky závodů na všech úrovních.
Mgr. Evžen Slavík,
ředitel Sportovišť města Uherské Hradiště

Dům dětí a mládeže Šikula
Základním předmětem činnosti a poslání
Domu dětí a mládeže Šikula (dále jen DDM)
je organizování a zabezpečování zájmového vzdělávání především pro děti, žáky,
studenty, pedagogické pracovníky, rodiny.
Jsme otevřené zařízení se širokou nabídkou
aktivit. Nabízíme pravidelnou, nepravidelnou, spontánní činnost, ale také projektové
dny, výukové programy, tábory, akce, výlety, semináře, školení a další akce pro všechny zájemce. Zájmové vzdělávání poskytuje
účastníkům naplnění volného času zájmovou činností se zaměřením na různé oblasti
(tělovýchovná, taneční, společensko-vědní,
hudební, estetické, přírodovědná a environmentální, technická).
DDM se dále podílí na další péči o nadané děti, žáky a studenty ve spolupráci
se školami a dalšími institucemi, rovněž
na organizaci soutěží a přehlídek dětí
a žáků. Pořádáme přehlídky sólových recitátorů na úrovni okrskové, okresní a krajské. Navazujeme na školní vzdělávací
program dle jednotlivých typů škol. DDM
uskutečňuje vzdělávání podle vlastního
školního vzdělávacího programu, který je
pravidelně aktualizován. Spolupracujeme
se všemi mateřskými školami v Uherském
Hradišti a okolí. Spolupráci s MŠ při nemocnici a speciální ZŠ jsme přizpůsobili
jejich specifickým potřebám.

Dobrá spolupráce je také s městem Uherské Hradiště, ICM, Kina Města UH a Klubem kultury či Parkem Rochus, se kterými
pravidelně během školního roku připravujeme řadu úspěšných akcí.
Od února 2013 jsme nově zřídili odloučené pracoviště v Jarošově – sídliště Louky. Tento prostor jsme získali do užívání
od města zdarma, platíme pouze provozní
náklady. Pravidelně zde probíhá jak zájmová pravidelná, tak i příležitostná činnost DDM a také aktivity o prázdninách,
letos to byl opět jeden týden příměstských
táborů. Během dalších školních prázdnin
na pracovišti v Jarošově probíhají jednorázové aktivity.
Pod vedením DDM pracuje Městský
žákovský a studentský parlament města
Uherské Hradiště. V roce 2017 se našly
prostory pro Otevřený klub pro mládež
ve spolupráci s ICM Uherské Hradiště
v budově Atrium na Masarykově náměstí.
Činnost jsme tam zahájili v měsíci říjnu.
Od téhož měsíce jsme otevřeli 166 kroužků a kurzů, do kterých pravidelně dochází
1426 účastníků. Uspořádali jsme 156 akcí,
kterých se zúčastnilo přes 21 tisíc dětí
a dospělých. Schází se u nás kapela Frajeři, která dosahuje velmi pěkných úspěchů
v soutěžích po celé republice. Letos nás
opět bude reprezentovat v Praze. Děvčata

z kroužků aerobic také získávají přední
místa ve sportovních soutěžích.
V rámci metodické činnosti jsme vydali
řadu materiálů jak pro pedagogy, tak i pro
širokou veřejnost v oblasti environmentální.
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.
Organizace vytváří vlastní programovou nabídku, v níž odráží kulturní zájmy
nejen hradišťské veřejnosti. Dramaturgie a programová skladba se line napříč
generačním spektrem od malých dětí až
po seniory (např. pravidelné přednášky
a volnočasové aktivity – projekt Akademie třetího věku, známý také jako A3V)
a nabízí i úzce profilované žánry: koncerty vážné hudby, jazzové koncerty, cyklus
ochotnických divadelních souborů, výstavní činnost, mezinárodní ekologický
festival Týká se to také tebe, folklorní
pořady, Festival hudebních nástrojů lidových muzik a v neposlední řadě velkolepé
Slovácké slavnosti vína a otevřených památek. Připravuje také významné společenské akce: reprezentační ples města
Uherské Hradiště, exkluzivní degustaci
vín Tichá vína Reduta a další.
Klub kultury je správcem movitého
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a nemovitého majetku města. Jeho zaměstnanci 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). Díky svému zázemí je
schopen pořádat velké a nadregionální
akce. Veřejnost si uherskohradišťský Klub
kultury spojí nejlépe se Slováckými slavnostmi vína a otevřených památek, ale
například i s Kopaničářskými slavnostmi
ve Starém Hrozenkově nebo se Slavnostmi
Čechů a Slováků na Velké Javořině. Vesměs
se jedná o akce určené pro tisíce až desetitisíce návštěvníků. Mezi tradiční partnery
Klubu kultury patří Trenčianské osvetové
stredisko, se kterým spolupracuje při konání řady akcí např. Setkání – Stretnutie.
Organizace spravovala majetek v hodnotě přes 237 milionů Kč a hospodařila
s rozpočtem 24,5 milionu Kč. Celkově
čítal počet zaměstnanců Klubu kultury
k 31. prosinci 2017 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 je sportovně
rekreačním zařízením, které zohledňuje
rostoucí životní úroveň a odráží jej ve svých
aktivitách. Svou rozlohou a kapacitou patří
spíše do kategorie středně velkých zařízení, přesto svou návštěvností zaujímá přední
místa i v hodnoceních s velkými areály.
Existence Aquaparku významně posiluje
nabídku volnočasových aktivit pro obyvatele města a jeho okolí a zvyšuje tak nabídku
cestovního ruchu samotného města Uherské Hradiště.
Návštěvnost uherskohradišťského Aquaparku za rok 2017 byla v celé dosavadní
historii provozu nejvyšší (pozn. zahájení
provozu prosinec 2010). Turnikety vnitřního i venkovního areálu prošlo celkem
382 843 návštěvníků, což odpovídá průměrné denní návštěvnosti 1 075 osob. Z pohledu celkové kapacity (380 návštěvníků
v jeden okamžik) a rozsahu vodní plochy
(ve vnitřním areálu 900 m², ve venkovním
areálu 1 023 m²), se tak jedná o velmi úctyhodné číslo.
Pohyb a zvýšení tělesné kondice, upevnění zdraví a relaxace, péče o tělo a regenerace, ale i zábava a přátelská setkání,
to všechno jsou atributy společenského
a zdravého životního stylu dnešní doby.
Na základě této poptávky se v Aquaparku rozvíjí celá řada pravidelných vodních

a saunových aktivit. Ke standardním programům - Aquaerobiku (4x týdně), Cvičení
ve vodě pro seniory (5x týdně), Dětskému saunování a saunování pro seniory
(1x týdně), Cvičení pro těhotné (1x týdně),
Saunovým ceremoniálům (3x týdně),
akreditovanému Školení instruktorů vodního aerobiku (2x ročně), přibyly v ostrém
provozu pravidelné lekce nových forem
cvičení na nafukovacích podložkách Aquabalanc (2x týdně) a individuální výuka plavání dětí a dospělých. K dalším nabízeným
pohybovým aktivitám patří vanové plavání
miminek (od 2 měsíců věku) a organizování výukových kurzů Dětského plavání
(4x ročně).
Aquapark každoročně pořádá pro veřejnost i pro školy Den otevřených dveří s prohlídkami technického zázemí strojovny
nebo letní soutěž o ceny či věrnostní program pro stálé návštěvníky z řad abonentů.
Aquapark se rozvíjí nejen díky nabízeným
aktivitám, kvalitu si drží také z pohledu hygienických standardů a bezpečnostních hledisek. Ke zvýšení nabídky vodních atrakcí,
zejména pro děti ve věku 4 – 10 let, došlo na
sklonku června 2017, k realizaci nové vodní
skluzavky Kobra. Zprovoznění skluzavky
veřejnosti předcházela roční příprava stavebních úprav a technologických instalací,
která probíhala během standardního pro-

vozu. Své zájemce si nová skluzavka našla
od samého začátku zprovoznění a pevně
doufáme, že bude i nadále vyhledávanou
atrakcí malými návštěvníky.
Aquapark Uherské Hradiště, příspěvková organizace, hospodařila v roce 2017
s vyrovnaným rozpočtem. Výdaje ve výši
55.905 tis. Kč byly kryty výnosy z vlastní
činnosti ve výši 54.184 tis. Kč a příspěvkem
zřizovatele ve výši 1.920 tis. Kč. Zlepšený
hospodářský výsledek činil 199 tis. Kč.
Ing. Jiří Durďák,
ředitel Aquaparku Uherské Hradiště
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Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana
Knihovna BBB plnila i v roce 2017 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.
Do nových prostor byla v roce 2017 přestěhována pobočka VŠ a také depozit. Knihovna se stala obsahovým garantem elektronické Encyklopedie města Uherské Hradiště,
která byla slavnostně spuštěna v listopadu
loňského roku. Další úspěch zopakovala
Knihovna BBB v soutěži o nejlepší městskou knihovnu. Probojovala se do finále
mezi nejlepší knihovny v České republice,
přičemž v kategorii měst s 20 až 40 tisíci
obyvateli suverénně zvítězila.
V roce 2017 Knihovna BBB získala
Knihovna BBB dva granty: z Ministerstva
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kultury ČR na projekt Česká knihovna
a na projekt Hurá do knihovny 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 Mi
Martef v rámci Slováckých slavností vína
nebo spoluúčast při Muzejní noci s programem Jarmark za knihovnou.
Dále pravidelný cyklus besed, přednášek, autorských čtení a hudebních vystoupení, např. adventní koncert Magna
mysteria, komponovaný pořad Autista
– genius nebo darebák P. Huťkové a jejich
hostů, Za památkami královského města
Uh. Hradiště – noční prohlídky knihovny
s B. Rašticovou, Z historie královského
města Uh. Hradiště – přednáška B. Rašticové u příležitosti 760. výročí založení města, Husovy stopy – dílna pro děti
o osobnosti Jana Husa, regionální programy pro klienty Denního centra sv. Lidmily,
Feng shui – šťastné vztahy, Krvavé jahody
Věry Sosnarové – beseda o gulagu, beseda Z. Helinsky – Jak se žije ve Švédsku,
cyklus cestopisných besed s CK Kudrna,
např. Alžírskem se samopalem, Island –
život s nádechem ledu, představení knihy
B. Matyáše Rád jsem vás poznal 3 a Historie nivnického dvora.

Z další činnosti zmiňujeme přednášku izraelského velvyslance v ČR Daniela Merona, pravidelné knižní bazary či
pravidelný cyklus výstav, např. Doteky
věčné krásy (výstava archeologických reprodukcí pro nevidomé), Výstava kreseb
Jany Šamšové, Kresby Veroniky Daňkové,
Kresby a ilustrace Z. Buriana.
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 1 695 knihoven,
škol a dalších organizací nejenom z České republiky, ale také z mnoha dalších
zemí světa. Aktivně se do ní zapojilo
98 655 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,
uskutečnilo se pasování prvňáčků (381
dětí) a mnoho dalších doprovodných akcí.
Tradičně se uskutečnila i celá řada dalších
akcí, např. devatenáctý 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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Slovácké divadlo
Rok 2017 byl pro Slovácké divadlo především rokem stabilizace vnitřních procesů
a administrativní tým byl rozšířen o zásadní posilu v podobě zřízení a obsazení místa
hlavní ekonomky divadla. S příchodem Ing.
Marty Brucháčkové se divadlo mohlo zaměřit na nové povinnosti organizace, a to
Registr smluv a také přípravu na zavedení
nového nařízení GDPR (ochrana osobních
údajů), které bude uvedeno v platnost
v roce 2018. Dosavadní vedení divadla
se tak mohlo naplno věnovat produkční
a umělecké činnosti a plodem této koncentrace bylo další rozšíření služeb Slováckého
divadla.
Divadlo sice zaznamenalo mírný úbytek
diváků a také předplatitelů, ale vzhledem
ke snížení počtu titulů v rámci večerního
předplatného z šesti na pět inscenací v důsledku rekonstrukce sálu byl tento pokles
předpokládán.
V rámci provozu jsme nastudovali 6 nových inscenací, kdy 5 z nich bylo určených
především pro dospělé diváky, Špalíček veršů a pohádek (O Květušce, zahrádce a babici
Zimici) pak byl určen pro diváky nejmenší.
Pro velký zájem o Pohádkové předplatné,
v rámci kterého jsme tuto pohádku také
uvedli, jsme rozšířili portfolio předplatného
o další předplatitelskou skupinu a zdvojnásobili tak kapacitu tohoto produktu.
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V současné době Slovácké divadlo nabízí 13 večerních předplatitelských skupin,
2 dopolední seniorské skupiny, 4 skupiny
pro žáky, 4 pro studenty a 2 pro nejmenší
diváky. A i přes již zmíněný mírný pokles
počtu předplatitelů se Slovácké divadlo stále drží na špici ČR.
Rozšířili jsme i nabídku hostujících představení, kdy se počet hostujících divadel
v roce 2017 oproti předchozímu roku téměř
zdvojnásobil. Z mimořádných akcí divadla
je potřeba vyzdvihnout divadelní přehlídku
pro odbornou veřejnost s názvem Zaráz,
která se ve spolupráci s Městským divadlem
Zlín konala 5. až 8. prosince 2017. Velmi
úspěšnou akcí se také ukázala být Noc
divadel, která se konala dne 18. listopadu,
navštívilo ji 382 diváků (100% návštěvnost)
a akce se pro velký zájem protáhla až do
pozdních ranních hodin.
Zcela mimořádně se Slováckému divadlu
v roce 2017 také dařilo na festivalech a to
zejména těch mezinárodních. Účast na trojici festivalů Divadelní svět Brno, Divadlo
Plzeň a Setkání/Stretnutie Zlín v jednom
roce bývá výsadou těch nejšpičkovějších tuzemských souborů. Festival českého divadla
CZEKOLD v Budapešti, Festival pro inkluzi
v brněnské Polárce a pražská přehlídka
SD Žižkovská štace jsou již jen pomyslnou
třešní na dortu.

Dokladem vysoké kvality místní produkce je i nominace Pavla Hromádky na cenu
Thálie za nejlepší mužský herecký výkon
v oblasti činohra za roli Bertieho v divácky veleúspěšné inscenaci Igora Stránského Králova řeč.

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

Senior centrum UH
Příspěvková organizace Senior centrum UH ukončila hospodaření roku
2017 s kladným hospodářským výsledkem
ve výši 240 623,- Kč.
Senior centrum UH poskytuje ubytování pro seniory ve čtyřech domech s byty
zvláštního určení a s pečovatelskou službou. Cílovou skupinou jsou převážně starobní důchodci, malou část tvoří invalidní
důchodci. V současné době jsou všechny
byty v těchto domech se zvláštním určením obsazeny.
Významným aspektem, který ovlivňuje
hospodaření organizace, je technický stav
budov. Z tohoto pohledu je na tom nejhůře DPS na ulici Rostislavova 488, který je
nejstarším domem a to asi z roku 1935.
I když se zde drobné opravy během této
doby učinily, stav budovy vyžaduje velkou
investici, o které nyní jednáme v součinnosti s městem Uherské Hradiště. Nejnověji zrekonstruovaným domem a to v roce
2006, je dům s chráněnými byty na ulici
Štefánikova, ale i tam již organizace řeší
nemalé technické problémy. Protože organizace v minulých letech tvořila rezervní
fond, bylo by možné tuto opravu uhradit
z uvedeného fondu bez nároku na rozpočet města.
Organizace Senior centrum poskytuje
nejenom obyvatelům domů s pečovatel-

skou službou, ale i občanům měst Uherské
Hradiště, Kunovice a Staré Město, registrovanou terénní pečovatelskou službu.
K tomuto účelu měla organizace k dispozici dva osobní automobily, z nichž jeden
byl poskytnut městem Uherské Hradiště
a druhý byl tzv. sociální automobil, který
do bezplatného pronájmu poskytla firma
Kompakt s.r.o., a to na dobu 6 let. Protože tato doba již uplynula, oslovila firma
Kompakt organizaci s nabídkou nového
takto poskytnutého automobilu a za stejných podmínek. Původní automobil byl
organizaci nabídnutý k odkoupení za zůstatkovou cenu 99 tisíc korun. Vzhledem
k počtu ujetých kilometrů, spolehlivosti
a účelnosti jsme tuto nabídku přijali a realizovali. V měsíci září nám byl slavnostně
do užívání předán druhý sociální automobil, který také slouží k výkonu terénní
pečovatelské služby a k fakultativním
úkonům.
Během loňského roku došlo nařízením
vlády k dvojímu navyšování platů zaměstnanců ve veřejných službách a správě.
Protože takové skokové navýšení nebylo
organizací v rozpočtu plánováno, požádala
organizace Krajský úřad Zlínského kraje,
jako poskytovatele dotace na provozování
registrovaných sociálních služeb a také
zřizovatele organizace, město Uherské

Hradiště, o změnu rozpočtu a poskytnutí
finančních prostředků na platy. Finanční
prostředky určené k pokrytí zvýšení platů
obdržela organizace od zřizovatele, města Uherské Hradiště, i od Zlínského kraje
jako poskytovatele dotace na platy pracovníků v sociálních službách.
Senior centrum UH zajišťuje obyvatelům
města Uherské Hradiště i volnočasové aktivity. Jedná se o cvičení seniorů, tvoření
drobných upomínkových předmětů, dopolední zpívání a v neposlední řadě tradiční
Ples seniorů, který je nedílnou součástí
plesové sezóny města Uherské Hradiště.
Bc. Jitka Víchová, MBA
ředitelka organizace Senior centrum UH
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Den města Uherské Hradiště - slavnostní koncert
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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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