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Koncepce rozvoje a řízení kultury v Uherském Hradišti je zpracována v rámci projektu „Hradiště chytře 
– využití konceptu Smart City a navazujících strategií k udržitelnému rozvoji města Uherské Hradiště“ 
(reg. číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010071), spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu 
a státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost. 

Zpracovatel: 

PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. 

Moravská 958/95, 700 30 Ostrava 
IČ: 28576217 
tel.: +420 595 136 023, web: http://rozvoj-obce.cz/, e-mail: info@rozvoj-obce.cz 

Zpracováno v úzké součinnosti s městem Uherské Hradiště (dále UH) a členy pracovní skupiny. 

Realizační tým: 

Za PROCES: Pracovní skupina (za UH): 

1. Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. 

2. PhDr. Andrea Hrušková 

3. Ing. Ivana Foldynová, Ph.D. 

4. Ing. David Kubáň 

5. Mgr. Petra Koprajdová 

6. Ing. Eva Poledníková, Ph.D. 

7. a další 

1. Ing. Dana Stojnová 

2. PhDr. Ivo Frolec 

3. Ing. Josef Hříbek 

4. Bc. Renata Prokešová  

5. Ing. Miroslava Gajdošová 

6. RNDr. Jaroslav Bičan 

7. Mgr. Radovan Jančář 

8. PhDr. Jan Blahůšek, Ph.D. 

9. PhDr. Jaroslav Mikulík 

10. Mgr. Iveta Mátlová 
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Úvod 

Akční plán představuje nástroj operativní povahy sloužící k realizaci Koncepce rozvoje a řízení kultury 

v Uherském Hradišti a k jednoznačnému vytyčení prioritních projektů pro daný rok. Akční plán je 

pružný, pravidelně aktualizovaný. Projekty, které nejsou zařazeny do akčního plánu, jsou zařazeny 

v zásobníku projektů, který zahrnuje uvažované projekty a aktivity, jež tematicky odpovídají 

navrhnutým opatřením Koncepce rozvoje a řízení kultury v Uherském Hradišti. 

Každý projekt je hodnocen na škále 0-3, přičemž 3 znamená nejvyšší prioritu a 0 nejnižší prioritu. 

Projekty s nižší prioritou zařazené do akčního plánu jsou převážně projekty, které jsou realizovány 

každoročně a které sebou ve většině případů nenesou vysoké náklady, jedná se nejčastěji o takzvané 

měkké/administrativní projekty. Kromě měkkých/administrativních projektů jsou v akčním plánu 

zařazeny technické/infrastrukturní projekty, které jsou zpravidla finančně náročnější.  

Akční plán Koncepce rozvoje a řízení kultury pro rok 2022 obsahuje celkem 22 doporučených 

projektových záměrů, konkrétně 6 technických/infrastrukturních projektů a 16 měkkých/ 

administrativních projektů a aktivit.  
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Souhrn projektů a aktivit akčního plánu Koncepce rozvoje a řízení kultury pro rok 2022  

V následující tabulce jsou projekty a aktivity řazeny dle jejich prioritizace od nejvyšší po nejnižší. Zároveň jsou projekty a aktivity barevně odlišeny dle toho, 

zda se jedná o měkký/administrativní projekt (žluté zabarvení řádku) nebo infrastrukturní/technický projekt (oranžovočervené zabarvení řádku). 

Č
. ř

ád
ku

 

Opatření Název aktivity/projektu 
Přepokládaný 

termín 
realizace 

Předpoklá
daná 

hodnota  
(v tis. Kč) 

Priorita 
(0-3, kdy 
3=max. a  
0=min.) 

Poznámka 

Měkký/admin. 
projekt (M) / 
Technický/ 

infrast. projekt (I) 

1 Opatření 1.3: Komplexní řešení prostorových 
problémů významných nositelů kultury 

Výběr možností pro umístění Slováckého 
divadla  

2021-2023 1 000,00 3   I 

2 Opatření 2.3: Rozvoj a zpřístupnění vybraných 
kulturních lokalit a objektů 

Rekonstrukce Staré radnice 2022 22 000,00 3   I 

3 Opatření 2.1: Zlepšení technického stavu 
infrastruktury kulturních organizací zřízených 
nebo založených městem a potřebného 
materiálně-technického vybavení 

Zlepšení technického stavu a potřebného 
materiálně-technického vybavení hlavní budovy 
Slováckého divadla -  
Kompletní rekonstrukce sociálního zařízení v 
hlavní budově Slováckého divadla,  

2021-2030 11 000,00 2 
 

I 

4 Opatření 1.1: Optimalizace organizační struktury 
kulturních organizací zřízených nebo založených 
městem 

Sloučení vybraných kulturních příspěvkových 
organizací města 

2021-2022 0,00 2   M 

5 Opatření 3.2: Zvyšování kulturní prestiže města Realizace kulturních aktivit s regionálním a 
nadregionálním významem 

2021-2030 10 000,00 2 Výdaje jsou 
každoroční, tj. 10 
mil. Kč/rok 

M 

6 Opatření 2.2: Podpora místních kulturních 
zařízení v jednotlivých místních částech 

Podpora místních kulturních zařízení 2021-2030 15 000,00 2   I 

7 Opatření 2.3: Rozvoj a zpřístupnění vybraných 
kulturních lokalit a objektů 

Nové využití areálů a budov - spolupráce se 
státem a Zlínským krajem při revitalizaci 
objektu věznice  

2021-2030 39 000,00 2 Dotační tituly MK / 
NF 

I 

8 Opatření 4.1: Zabezpečit optimální výši a 
rozdělování finančních prostředků pro rozvoj a 
údržbu kulturní infrastruktury 

Zachování výše výdajů města do oblasti 
kultury 

2021-2030 0,00 2   M 

9 Opatření 4.2: Zabezpečit optimální výši a 
rozdělování finančních prostředků pro realizaci 
aktivit v oblasti kultury 

Zabezpečit dostatek finančních zdrojů v rámci 
dotačního programu pro oblast kultury (Fond 
kultury a cestovního ruchu města Uherské 
Hradiště) a podporu spolků v oblasti zajištění 
prostor pro jejich činnosti  

2021-2030 3 000,00 2 Výdaje jsou 
každoroční, tj. 3 
mil. Kč/rok 

M 
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Č
. ř

ád
ku

 

Opatření Název aktivity/projektu 
Přepokládaný 

termín 
realizace 

Předpoklá
daná 

hodnota  
(v tis. Kč) 

Priorita 
(0-3, kdy 
3=max. a  
0=min.) 

Poznámka 

Měkký/admin. 
projekt (M) / 
Technický/ 

infrast. projekt (I) 

10 Opatření 3.2: Zvyšování kulturní prestiže města Realizace bezplatných aktivit a aktivit se 
zvýhodněným vstupným   

2021-2030 10 000,00 1 Výdaje jsou 
každoroční, tj. 10 
mil. Kč/rok 

M 

11 Opatření 4.1: Zabezpečit optimální výši a 
rozdělování finančních prostředků pro rozvoj a 
údržbu kulturní infrastruktury 

Iniciace společného jednání Zlínského kraje a 
města Uherské Hradiště v oblasti finanční 
podpory kultury ze strany Zlínského kraje  

2021-2030 0,00 1  M 

12 Opatření 2.3: Rozvoj a zpřístupnění vybraných 
kulturních lokalit a objektů 

Oprava památek ve městě 2021-2030 30 000,00 1 Dotační tituly MK / 
NFD 

I 

13 Opatření 1.1: Optimalizace organizační struktury 
kulturních organizací zřízených nebo založených 
městem 

Změna zřizovatele, případně změna právní 
formy Slováckého divadla 

2021-2024 0,00 1   M 

14 Opatření 3.2: Zvyšování kulturní prestiže města Každoroční udělování ceny Vladimíra Boučka 2021-2030 100,00 1   M 

15 Opatření 4.1: Zabezpečit optimální výši a 
rozdělování finančních prostředků pro rozvoj a 
údržbu kulturní infrastruktury 

Monitoring dotací pro oblast kultury  
 

2021-2030 0,00 1   M 

16 Opatření 3.1: Rozvoj spolupráce kulturních 
organizací ve městě 

Udržení a modernizace komunikační platformy 
sdíleného kalendáře  
Rozšíření uživatelů interní komunikační 
platformy pro kulturní organizace (např. 
spolků).  

2021-2024 0,00 1   M 

17 Opatření 3.1: Rozvoj spolupráce kulturních 
organizací ve městě 

Udržení a modernizace komunikační platformy 
sdíleného kalendáře  
Metodická podpora v rámci podpory interní 
komunikační platformy pro kulturní organizace 

2021-2026 0,00 1   M 

18 Opatření 3.1: Rozvoj spolupráce kulturních 
organizací ve městě 

Realizace pravidelných setkání lokálních 
kulturních aktérů  

2021-2030 0,00 1   M 

19 Opatření 1.2: Ekonomická efektivita řízení 
kulturních organizací zřízených nebo založených 
městem 

Revize, případná aktualizace zřizovacích listin 
kulturních příspěvkových organizací města a 
stanov (nebo příslušné smlouvy) MIC  

2021-2022 0,00 1   M 

20 Opatření 3.2: Zvyšování kulturní prestiže města Realizace a průběžná kontrola naplnění 
Strategie rozvoje kulturních a kreativních 
průmyslů ve vztahu ke Koncepci rozvoje a 
řízení kultury 

2021-2030   0 Cena viz Strategie 
rozvoje kulturních 
a kreativních 
průmyslů 

M 
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Č
. ř

ád
ku

 

Opatření Název aktivity/projektu 
Přepokládaný 

termín 
realizace 

Předpoklá
daná 

hodnota  
(v tis. Kč) 

Priorita 
(0-3, kdy 
3=max. a  
0=min.) 

Poznámka 

Měkký/admin. 
projekt (M) / 
Technický/ 

infrast. projekt (I) 

21 Opatření 3.2: Zvyšování kulturní prestiže města Realizace a průběžná kontrola naplnění 
Koncepce rozvoje řízení cestovního ruchu ve 
vztahu ke Koncepci rozvoje a řízení kultury 

2021-2030   0 Cena viz Koncepce 
rozvoje cestovního 
ruchu 

M 

22 Opatření 4.2: Zabezpečit optimální výši a 
rozdělování finančních prostředků pro realizaci 
aktivit v oblasti kultury 

Podpora informovanosti o možnostech 
vícezdrojového financování kulturních aktivit  

2021 0,00 0   M 

 Předpokládaná cena měkkých/administracích projektů (v tis. Kč) 24 100,00     M 

 Předpokládaná cena technických/infrastrukturních projektů (v tis. Kč) 117 000,00    I 

 Celková cena projektů a aktivit akčního plánu na rok 2022 (v tis. Kč) 141 100,00    
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Karty projektů/aktivit  
Opatření 1.3: Komplexní 
řešení prostorových 
problémů významných 
nositelů kultury 

Název aktivity/projektu Výběr možností pro umístění Slováckého divadla  

Popis aktivity/projektu Nájemní smlouva k objektu hlavní scény Slováckého 
divadla je uzavřena mezi městem Uherské Hradiště a TJ 
Sokolem Uherské Hradiště. Zatím poslední nájemní 
smlouva byla uzavřena v roce 2014, a to na 10 let (do 
30. 6. 2024). Zřizovatel tak musí zvážit varianty dalšího 
fungování Slováckého divadla, mezi které patří tyto 
možnosti: 

 Prodloužení pronájmu ve stávajících prostorách 
(budova TJ Sokol Uherské Hradiště) 
Pro setrvání v nájmu ve stávajících prostorách 
(budova ve vlastnictví TJ Sokol Uherské Hradiště) 
tvoří překážku zejména nevyhovující podmínky 
pronájmu pro město a problematické financování 
oprav budovy, nezbytných pro zajištění odpovídající 
úrovně divadla. Město má omezené možnosti 
ovlivnit výši nájmu, kterou si určuje pronajímatel – 
riziko nastavení vysoké ceny nájmu při prodlužování 
pronájmu ve stávajících prostorách. V současné 
době činí výše pronájmu 1 300 tis. Kč ročně. 
Stávající nájemní smlouva je v platnosti do 30. 6. 
2024. 

 Odkup budovy od TJ Sokol Uherské Hradiště, kde 
v současné době sídlí hlavní scéna Slováckého 
divadla  
Mezi zástupci města a TJ Sokol Uherské Hradiště 
proběhly jednání o odkupu budovy městem, 
nicméně obě strany se prozatím nedohodly na 
vyhovujících podmínkách. 

 Směna celého areálu TJ Sokol Uherské Hradiště za 
novou sportovní halu  
Tato varianta by znamenala převod areálu TJ Sokol 
Uherské Hradiště do majetku města směnou za 
novou sportovní halu (Sokolovnu) pro TJ Sokol 
Uherské Hradiště. Na základě předpokládaného 
memoranda o spolupráci města Uherské Hradiště 
s TJ Sokol Uherské Hradiště by město na výstavbu 
nové sportovní haly přispělo finanční částkou ve 
výši tržní hodnoty současného areálu TJ Sokol 
Uherské Hradiště. Zároveň by město vypracovalo 
projekt pro výstavbu nové haly.  

 Přizpůsobit stávající objekty v majetku města pro 
potřeby divadla  
Další variantou je využití i jiných objektů ve 
vlastnictví města (nutné ekonomické a stavební 
prověření u jednotlivých objektů).  

 Postavit novou budovu Slováckého divadla tzv. 
„na zelené louce“ 
Výstavba nové multifunkční budovy se sídlem 
Slováckého divadla ve vytipovaných lokalitách.  

 

Provázáno s aktivitou: Změna zřizovatele, případně 
změna právní formy Slováckého divadla. 
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Předpokládaný odpovědný 
subjekt 

Rada města / KŠS / OIN / ÚMA 

Předpokládaný termín 
realizace (od-do) 

2021-2024 

Odhad rozpočtu 
aktivity/projektu 

1 mil. Kč 

Priorita aktivity/projektu: 3 

Vazba na jiné opatření Opatření 1.1: Optimalizace organizační struktury 
kulturních organizací zřízených nebo založených 
městem 

 
Opatření 2.3: Rozvoj a 
zpřístupnění vybraných 
kulturních lokalit a objektů 
 

Název aktivity/projektu Rekonstrukce Staré radnice 

Popis aktivity/projektu Kompletní rekonstrukce budovy Staré radnice v MPZ 
pro kulturní využití. Aktuálně se zpracovává studie, 
která prověřuje prostorové využití a možnosti 
přemístění aktivit z Jezuitské koleje (MIC a stálá 
expozice). V případě přemístění těchto aktivit je 
potřeba řešit využití pro opuštěné prostory.  

Předpokládaný odpovědný 
subjekt 

ÚMA 

Předpokládaný termín 
realizace (od-do) 

2022 

Odhad rozpočtu 
aktivity/projektu 

22 mil. Kč 

Priorita aktivity/projektu: 3 

 
Opatření 2.1: Zlepšení 
technického stavu 
infrastruktury kulturních 
organizací zřízených nebo 
založených městem a 
potřebného materiálně-
technického vybavení 

Název aktivity/projektu Zlepšení technického stavu a potřebného materiálně-
technického vybavení hlavní budovy Slováckého 
divadla 

Popis aktivity/projektu Kompletní rekonstrukce sociálního zařízení v hlavní 
budově Slováckého divadla 

- Bude realizováno v závislosti na projektu Výběr 
možností pro umístění Slováckého divadla - na 
základě rozhodnutí orgánů města o výběru řešení 
umístění Slováckého divadla bude projekt 
Kompletní rekonstrukce sociálního zařízení v hlavní 
budově Slováckého divadla realizován (pokud bude 
rozhodnuto o setrvání divadla ve stávajících 
prostorách) nebo bude tento projekt z akčního 
plánu vyřazen. 

Předpokládaný odpovědný 
subjekt 

KŠS, OIN, EkO, ÚMA  

Předpokládaný termín 
realizace (od-do) 

2022 

Odhad rozpočtu 
aktivity/projektu 

11,0 mil Kč 

Priorita aktivity/projektu: 2 

 
Opatření 1.1: Optimalizace 
organizační struktury 
kulturních organizací 
zřízených nebo založených 
městem 
 

Název aktivity/projektu Sloučení vybraných kulturních příspěvkových 
organizací města 

Popis aktivity/projektu Pro zajištění optimální organizační struktury kulturních 
organizací a z toho plynoucí ekonomické efektivity je 
vhodné sloučení některých kulturních příspěvkových 
organizací města a to vzhledem k věcné náplni 
a s ohledem na organizační a personální fungování 
těchto organizací.  

Sloučení Slováckého divadla a Knihovny BBB s jinou 
kulturní příspěvkovou organizací města není vzhledem 
k zaměření a činnostem těchto dvou organizací s jinou 
kulturní příspěvkovou organizací vhodné. Naopak 
sloučení Klubu kultury a Městských kin, které vykazují 
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podobné a dublující se činnosti náročné na personální 
obsazení i finance může přispět k optimalizaci nastavení 
organizační struktury kulturních organizací zřízených 
městem. Zároveň je obvyklé, že organizace typu dům 
kultury a kino bývají v obdobných městech slučovány. 
Sloučení Městských kin a Klubu kultury by měla přinést 
zlepšení ekonomické efektivity řízení kulturních 
organizací zřízených městem. To dokládá také 
provedená komparace kulturních příspěvkových 
organizací srovnatelných měst, kde jsou výše příspěvku 
zřizovatele i celkové náklady těchto sloučených 
organizací nižší.  

Předpokládaný odpovědný 
subjekt 

KŠS, EkO, PO 

Předpokládaný termín 
realizace (od-do) 

2021-2022 

Odhad rozpočtu 
aktivity/projektu 

0 Kč 

Priorita aktivity/projektu: 2 

Vazba na další opatření Opatření 1.2: Ekonomická efektivita řízení kulturních 
organizací zřízených nebo založených městem 

 
Opatření 3.2: Zvyšování 
kulturní prestiže města 

Název aktivity/projektu Realizace kulturních aktivit s regionálním a 
nadregionálním významem 

Popis aktivity/projektu Pro udržení a další rozvoj kulturní prestiže města je 
vhodné zachovat realizaci kulturních aktivit 
s regionálním a nadregionálním významem. Jedná se 
o stávající aktivity, jako jsou jarmarky tradiční rukodělné 
výroby, Letní filmová škola Uherské Hradiště (LFŠ), 
Mezinárodní festival hudebních nástrojů lidových 
muzik, Slovácké léto, Noc s Andersenem, Noc 
s Metodějem nebo Slovácké slavnosti vína a otevřených 
památek, akce Parku Rochus atd. 

Předpokládaný odpovědný 
subjekt 

KŠS, hlavní realizátoři akcí 

Předpokládaný termín 
realizace (od-do) 

2021-2030 

Odhad rozpočtu 
aktivity/projektu 

10 mil. Kč/rok 

Priorita aktivity/projektu: 2 

 
Opatření 2.2: Podpora 
místních kulturních zařízení 
v jednotlivých místních 
částech 

Název aktivity/projektu Podpora místních kulturních zařízení   
Popis aktivity/projektu Rekonstrukce objektů či sociálních zařízení místních 

kulturních zařízení (MKZ) Mařatice, Míkovice a Vésky. 
MKZ Mařatice 

- Rekonstrukce elektroinstalace, sanace zdiva, 
stropu, rekonstrukce toalet, rozvodů vody 
a odpadů. Zasklení průchodu k toaletám, 
revitalizace a odvodnění nádvoří.  

- Pozn. EKO: je vhodné, aby na opravu přispěla MK 
Mařatice 

MKZ Míkovice 
- Rekonstrukce toalet - dámských a pánských, vč. 

kanalizace 
MKZ Vésky 

- Rekonstrukce toalet - dámských a pánských, vč. 
kanalizace (pouze studená voda a všude technicky 
zastaralé) 

Předpokládaný odpovědný 
subjekt 

KŠS, OIN, EkO, ÚMA 

Předpokládaný termín 
realizace (od-do) 

2022 
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Odhad rozpočtu 
aktivity/projektu 

15 mil. Kč 

Priorita aktivity/projektu: 2 

 
Opatření 2.3: Rozvoj a 
zpřístupnění vybraných 
kulturních lokalit a objektů 

Název aktivity/projektu Nové využití areálů a budov - spolupráce se státem a 
Zlínským krajem při revitalizaci objektu věznice  

Popis aktivity/projektu Spolupráce se státem a Zlínským krajem při revitalizaci 
objektu věznice, např.: úprava okolního prostranství 
a další. Městu připadá úprava okolního prostranství 
a vazba na využití prostoru u autobusového nádraží. 

Předpokládaný odpovědný 
subjekt 

ÚMA  

Předpokládaný termín 
realizace (od-do) 

2022-2030 

Odhad rozpočtu 
aktivity/projektu 

39 mil. Kč (dotační tituly MK / NF) 

Priorita aktivity/projektu: 2 

 
Opatření 4.1: Zabezpečit 
optimální výši a 
rozdělování finančních 
prostředků pro rozvoj a 
údržbu kulturní 
infrastruktury 

Název aktivity/projektu Zachování výše výdajů města do oblasti kultury 

Popis aktivity/projektu Z analytické části vyplývá, že město Uherské Hradiště 
vynakládá do oblasti kultury v porovnání s obdobnými 
městy dlouhodobě jednu z nevyšších částek (viz kapitola 
2.10.1. Podíl výdajů města na oblast kultury). Pro 
zachování a další rozvoj kultury ve městě a vzhledem ke 
stanoveným cílům je vhodné výši finančních prostředků 
udržet. Snížení výše financích prostředků investovaných 
do oblasti kultury by se mohlo negativně odrazit ve 
snížení významu a prestiže kultury ve městě.  

Předpokládaný odpovědný 
subjekt 

KŠS, EKO 

Předpokládaný termín 
realizace (od-do) 

2021-2030 

Odhad rozpočtu 
aktivity/projektu 

0 Kč 

Priorita aktivity/projektu: 2 

 
Opatření 4.2: Zabezpečit 
optimální výši a 
rozdělování finančních 
prostředků pro realizaci 
aktivit v oblasti kultury 

Název aktivity/projektu Zabezpečit dostatek finančních zdrojů v rámci 
dotačního programu pro oblast kultury (Fond kultury 
a cestovního ruchu města Uherské Hradiště) a 
podporu spolků v oblasti zajištění prostor pro jejich 
činnosti  

Popis aktivity/projektu Finanční podpora kulturních aktivit a kulturních spolků 
je ve městě Uherské Hradiště realizována 
prostřednictvím Fondu kultury a cestovního ruchu 
města Uherské Hradiště. Výše Fond kultury a cestovního 
ruchu města Uherské Hradiště je v současné době 
stanovena optimálně. Zároveň je zajištěna podpora 
spolků prostřednictvím zajištění prostor pro jejich 
činnosti. 

Nastavení programové nabídky a zaměření kultury ve 
městě se dle realizovaného šetření jeví jako dostatečné 
(obyvatelé i návštěvníci jsou s pestrostí kulturního vyžití 
ve městě spokojeni). Navíc díky kulturnímu dotačnímu 
programu města financovaného z Fondu kultury 
a cestovního ruchu mohou spolky a jiné zájmové 
organizace žádat na kulturní aktivity s různým 
zaměřením, čímž je zajištěna pestrost podporovaných 
kulturních aktivit ve městě.  

Předpokládaný odpovědný 
subjekt 

KŠS, EkO 
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Předpokládaný termín 
realizace (od-do) 

2021-2030 

Odhad rozpočtu 
aktivity/projektu 

3 mil. Kč/rok 

Priorita aktivity/projektu: 2 

 
Opatření 3.2: Zvyšování 
kulturní prestiže města 

Název aktivity/projektu Realizace bezplatných aktivit a aktivit se 
zvýhodněným vstupným   

Popis aktivity/projektu Realizací bezplatných aktivit a aktivit se zvýhodněným 
vstupným bude zajištěna podpora dostupnosti 
kulturních aktivit pro všechny skupiny obyvatel (a to 
zejména dětí, mládeže seniorů, nízkopříjmových rodin 
apod.), což souvisí také s podporou prestiže kultury ve 
městě. 
Realizace těchto aktivit ze strany města a jeho 
kulturních příspěvkových organizací probíhá a je 
vhodné v nastaveném systému pokračovat. 

Předpokládaný odpovědný 
subjekt 

KŠS, realizátoři akcí 

Předpokládaný termín 
realizace (od-do) 

2021-2030 

Odhad rozpočtu 
aktivity/projektu 

10 mil. Kč/rok 

Priorita aktivity/projektu: 1 

 
Opatření 4.1: Zabezpečit 
optimální výši a 
rozdělování finančních 
prostředků pro rozvoj a 
údržbu kulturní 
infrastruktury 

Název aktivity/projektu Iniciace společného jednání Zlínského kraje a města 
Uherské Hradiště v oblasti finanční podpory kultury 
ze strany Zlínského kraje  

Popis aktivity/projektu Iniciace společného jednání Zlínského kraje a města 
Uherské Hradiště v oblasti finanční podpory ze strany 
Zlínského kraje pro rozvoj a údržbu kulturní 
infrastruktury (především Slováckého divadla) 
a kulturních aktivit ve městě – realizace společných 
jednání k danému tématu. 

Předpokládaný odpovědný 
subjekt 

Rada města 

Předpokládaný termín 
realizace (od-do) 

2021-2030 

Odhad rozpočtu 
aktivity/projektu 

0 Kč 

Priorita aktivity/projektu: 1 

Vazba na další opatření Opatření 4.2: Zabezpečit optimální výši a rozdělování 
finančních prostředků pro realizaci aktivit v oblasti 
kultury 

 
Opatření 2.3: Rozvoj a 
zpřístupnění vybraných 
kulturních lokalit a objektů 

Název aktivity/projektu Oprava památek ve městě   

Popis aktivity/projektu Podpora oprav památek ve městě, např. rekonstrukce 
a revitalizace objektu Staré radnice, Prostřední ulici, 
obnova a údržba nemovitých i movitých památek. 
 
Realizace oprav kulturních památek může být 
spolufinancována také prostřednictví Programu 
regenerace městských památkových rezervací 
a městských památkových zón Ministerstva kultury ČR 
(finanční příspěvky mohou být z něho poskytovány 
pouze tehdy, pokud má příslušné město zpracovaný 
vlastní program regenerace a pokud se zároveň 
finančně podílí společně s vlastníkem na obnově 
kulturní památky). 

Předpokládaný odpovědný 
subjekt 

ÚMA / OIN 
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Předpokládaný termín 
realizace (od-do) 

2021-2030 

Odhad rozpočtu 
aktivity/projektu 

30 mil. Kč (dotační tituly MK / NF) 

Priorita aktivity/projektu: 1 

 

Opatření 1.1: 
Optimalizace 
organizační struktury 
kulturních organizací 
zřízených nebo 
založených městem 

 
 
 
 
 
 
 

Název aktivity/projektu Změna zřizovatele, případně změna právní formy 
Slováckého divadla 

Popis aktivity/projektu Jednou z možností udržení existence divadla ve městě 
Uherské Hradiště je převod Slováckého divadla pod 
jiného zřizovatele, např. pod Zlínský kraj nebo změna 
právní formy Slováckého divadla s tím, že zřizovatelem 
či zakladatelem bude město a jiný subjekt, např. Zlínský 
kraj. 

Předpokládaný odpovědný 
subjekt 

Rada města, KŠS  

Předpokládaný termín 
realizace (od-do) 

2021-2024 

Odhad rozpočtu 
aktivity/projektu 

0 Kč 

Priorita aktivity/projektu: 1 

Vazba na další opatření Opatření 1.3: Komplexní řešení prostorových 
problémů významných nositelů kultury 

 
Opatření 3.2: Zvyšování 
kulturní prestiže města 

Název aktivity/projektu Každoroční udělování ceny Vladimíra Boučka 

Popis aktivity/projektu Cena Vladimíra Boučka je od roku 2005 udělována za 
zachování a rozvoj lidové umělecké výroby jako forma 
veřejného uznání mistrům lidové umělecké výroby 
v regionu. Realizací aktivity je podporována a zvyšována 
prestiž tradiční lidové rukodělné výroby nejen umělců, 
ale také města a okolí. 

Předpokládaný odpovědný 
subjekt 

KŠS, ÚKS 

Předpokládaný termín 
realizace (od-do) 

2021-2030 

Odhad rozpočtu 
aktivity/projektu 

100 tis. Kč 

Priorita aktivity/projektu: 1 

 
Opatření 4.1: Zabezpečit 
optimální výši a 
rozdělování finančních 
prostředků pro rozvoj a 
údržbu kulturní 
infrastruktury 

Název aktivity/projektu Monitoring dotací pro oblast kultury  

Popis aktivity/projektu Pokračování sledování výzev dotačních titulů (ze stran 
kraje, ČR, EU) podporující rozvoj a údržbu kulturní 
infrastruktury a aktivit. 

Předpokládaný odpovědný 
subjekt 

ÚMA, KŠS 

Předpokládaný termín 
realizace (od-do) 

2021-2030 

Odhad rozpočtu 
aktivity/projektu 

0 Kč 

Priorita aktivity/projektu: 1 

Vazba na další opatření Opatření 4.2: Zabezpečit optimální výši a rozdělování 
finančních prostředků pro realizaci aktivit v oblasti 
kultury 

 
Opatření 3.1: Rozvoj 
spolupráce kulturních 
organizací ve městě  

Název aktivity/projektu Udržení a modernizace komunikační platformy 
sdíleného kalendáře  

Popis aktivity/projektu Rozšíření uživatelů interní komunikační platformy pro 
kulturní organizace (např. spolků).  

- Např. prostřednictvím uveřejnění 
informace/informačního letáku (o existenci 
a možnosti zapojení se do interní komunikační 
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platformy) na internetových komunikačních 
kanálech města nebo prostřednictvím cíleného 
oslovení vybraných kulturních spolků a organizací. 

 
Metodická podpora v rámci podpory interní 
komunikační platformy pro kulturní organizace 

- Udržení a modernizace komunikační platformy 
sdíleného kalendáře mezi kulturními institucemi – 
metodická podpora využití této komunikační 
platformy ze strany města (vytvoření manuálu). 

Předpokládaný odpovědný 
subjekt 

KŠS, OSI 

Předpokládaný termín 
realizace (od-do) 

2021-2024 

Odhad rozpočtu 
aktivity/projektu 

0 Kč 

Priorita aktivity/projektu: 1 

 
Opatření 3.1: Rozvoj 
spolupráce kulturních 
organizací ve městě  

Název aktivity/projektu Realizace pravidelných setkání lokálních kulturních 
aktérů  

Popis aktivity/projektu Navazovat a podporovat spolupráci s místními 
kulturními aktéry a rozvíjet toto partnerství, a to včetně 
iniciace vzájemného kontaktu jednotlivých subjektů. 

- Město Uherské Hradiště v současné době 
realizuje pravidelné schůzky s představiteli 
kulturních organizací zřízených nebo založených 
městem, kde je řešena zejména problematika 
organizační a finanční stránky fungování těchto 
organizací. Pokračování v pravidelných schůzkách 
je pro rozvoj spolupráce kulturních organizací 
důležitý.  

- Prostřednictvím realizace jednání udržovat 
a rozšiřovat spolupráci mezi městem a dalšími 
místními kulturními aktéry na akcích pořádaných 
města. 

Předpokládaný odpovědný 
subjekt 

KŠS 

Předpokládaný termín 
realizace (od-do) 

2021-2030 

Odhad rozpočtu 
aktivity/projektu 

0 Kč 

Priorita aktivity/projektu: 1 

 
Opatření 1.2: Ekonomická 
efektivita řízení kulturních 
organizací a zřízených nebo 
založených městem  

Název aktivity/projektu Revize, případná aktualizace zřizovacích listin 
kulturních příspěvkových organizací města a stanov 
(nebo příslušné smlouvy) MIC  

Popis aktivity/projektu Revizí, případnou aktualizací zřizovacích listin a stanov 
(nebo příslušné smlouvy)přesně vymezit okruh činností 
příspěvkových organizací města a MIC a stanovit, na co 
mohou využívat finanční prostředky zřizovatele. Revize 
a jasné vymezením činností, na které smějí organizace 
využít příspěvek zřizovatele, může také pomoci 
eliminovat duplicitní aktivity jednotlivých organizací. 

Předpokládaný odpovědný 
subjekt 

KŠS, EkO, PO 

Předpokládaný termín 
realizace (od-do) 

2021-2022 

Odhad rozpočtu 
aktivity/projektu 

0 Kč 

Priorita aktivity/projektu: 1 
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Vazba na další opatření Opatření 1.1: Optimalizace organizační struktury 
kulturních organizací zřízených nebo založených 
městem 

 
Opatření 3.2: Zvyšování 
kulturní prestiže města 

Název aktivity/projektu Realizace a průběžná kontrola naplnění Strategie 
rozvoje kulturních a kreativních průmyslů ve vztahu 
ke Koncepci rozvoje a řízení kultury 

Popis aktivity/projektu Prostřednictvím realizace Strategie rozvoje kulturních 
a kreativních průmyslů bude docházet také k zvyšování 
kulturní prestiže města. Pro řádnou realizaci strategie je 
důležitá kontrola jejího naplňování.  

Předpokládaný odpovědný 
subjekt 

ÚMA, KŠS 

Předpokládaný termín 
realizace (od-do) 

2021-2030 

Odhad rozpočtu 
aktivity/projektu 

Viz Strategie rozvoje kulturních a kreativních průmyslů           

Priorita aktivity/projektu: 0 

 
Opatření 3.2: Zvyšování 
kulturní prestiže města 

Název aktivity/projektu Realizace a průběžná kontrola naplnění Koncepce 
rozvoje řízení cestovního ruchu ve vztahu ke Koncepci 
rozvoje a řízení kultury 

Popis aktivity/projektu Prostřednictvím realizace Koncepce rozvoje cestovního 
ruchu bude docházet také k zvyšování kulturní prestiže 
města. Pro řádnou realizaci strategie je důležitá 
kontrola jejího naplňování.  

Předpokládaný odpovědný 
subjekt 

ÚMA, KŠS 

Předpokládaný termín 
realizace (od-do) 

2021-2030 

Odhad rozpočtu 
aktivity/projektu 

Viz Koncepce rozvoje cestovního ruchu 

Priorita aktivity/projektu: 0 

 
Opatření 4.2: Zabezpečit 
optimální výši a 
rozdělování finančních 
prostředků pro realizaci 
aktivit v oblasti kultury 

Název aktivity/projektu Podpora informovanosti o možnostech 
vícezdrojového financování kulturních aktivit  

 Popis aktivity/projektu Stručný přehled informací a odkazů na portály 
poskytovatelů dotací v oblasti kultury uveřejněný na 
webu města – stručný přehled např. formou 
elektronického letáku na webu města. 
Spolky a jiné organizace pořádající kulturní aktivity tak 
mohou získat základní přehled o možnostech získání 
finančních příspěvků na realizaci svých aktivit. 

Předpokládaný odpovědný 
subjekt 

KŠS, ÚMA 

Předpokládaný termín 
realizace (od-do) 

2021 

Odhad rozpočtu 
aktivity/projektu 

0 Kč 

Priorita aktivity/projektu: 0 

 


