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Zpracováno v úzké součinnosti s městem Uherské Hradiště (dále UH).

Stav ke dni 29. 12. 2020.

Tento dokument Pasport kulturních zařízení zřízených nebo založených městem je volnou přílohou
Koncepce rozvoje a řízení kultury v Uherském Hradišti pro období do roku 2030.
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1. Úvod
Tento dokument Pasport kulturních zařízení zřízených nebo založených městem je volnou přílohou
Koncepce rozvoje a řízení kultury v Uherském Hradišti pro období do roku 2030. Pasport zahrnuje
informace týkající se potřeb kulturních zařízení v majetku města a navrhované investiční záměry města
do technicko-technologického vybavení a infrastruktury kulturních zařízení. Pasport kulturních zařízení
v majetku města vychází z polostrukturovaných rozhovorů s představiteli těchto kulturních zařízení
a poskytnutých podkladů Městským úřadem Uherské Hradiště (rozbory hospodaření kulturních
organizací, Zásobník kapitálových výdajů a velkých oprav města apod.).
Město Uherské Hradiště zřizuje celkem čtyři kulturní příspěvkové organizace, a to Klub kultury Uherské
Hradiště, Městská kina Uherské Hradiště, Slovácké divadlo Uherské Hradiště a Knihovnu Bedřicha
Beneše Buchlovana. Zároveň je zde uvedena obecně prospěšná společnost Park Rochus, jejímž
zakladatelem je město Uherské Hradiště.
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2. Klub kultury Uherské Hradiště, p. o.
Nemovitý majetek:

8 budov

Movitý majetek tvoří: 2 zastřešená pódia, osvětlovací a ozvučovací aparatury, nábytek pro vnitřní
a venkovní použití a další.
Tabulka 2.1: Movitý majetek ve správě Klubu kultury Uherské Hradiště, p. o.
1.

Objekt
Budva Klubu kultury

Adresa
Hradební 1198, Uherské Hradiště

2.

Reduta

U Reduty 256, Uherské Hradiště

3.
4.
5.

Jezuitská kolej
Slovácká búda
Kulturní dům Mařatice
(MKZ Mařatice)

Masarykovo nám. 21, Uherské Hradiště
Smetanovy Sady 625, Uherské Hradiště
1. Máje 91, Uherské Hradiště Mařatice

6.

Kulturní dům Míkovice
(MKZ Míkovice)

Lesní 215, Uherské Hradiště - Míkovice

7.

Kulturní dům Vésky
(MKZ Vésky)

Nová 92, Uherské Hradiště - Vésky

8.

Kulturní dům Sady
(MK Sady)

Solná Cesta 311, Uherské Hradiště Sady

Prostory
Velký sál s balkonem,
jevištěm
Malý sál
Dva salonky
Velký sál
Komorní sál
Zkušebna
Nádvoří
Hlavní sál
Velký sál
Přísálí s kuchyňkou
Přísálí s šatnou
Atrium
Konferenční salónek
Velký sál
Přísálí
Galerie
Sklep
Velký sál
Přísálí
Galerie
Sklep
Konferenční sál
Velký sál + přísálí
Malý sál

Max. kapacita
540 osob
100 osob
20-40 osob
240 míst
70 míst
30 osob
300 míst
300 míst
50 osob
130 osob
20 osob
20 osob
100 osob
30 osob
180 osob
50 osob
50 osob
60 osob
180 osob
40 osob
20 osob
30 osob
20 osob
300 + 85 osob
100 osob-

Realizované opravy, investiční akce a pořízený majetek
Mezi léty 2008-2019 byly realizovány rekonstrukce vedoucí k zlepšení technické úrovně budov, např.
rekonstrukce hlavní budovy Klubu kultury, rekonstrukce budovy Jezuitské koleje atd. Mezi významné
stavebně technické úpravy patří také instalace bezbariérového výtahu a vodících linií na hlavní
budově Klubu kultury v roce 2014. Cena tohoto projektu činila 2 435 tis. Kč vč. DPH (projekt byl
podpořen ze státního rozpočtu prostřednictvím ministerstva kultury ve výši 1 445 tis. Kč). Každoročně
jsou pak realizovány plánované i neplánované opravy a údržby, a to movitých a nemovitých věcí a ICT.
Náklady na plánované i neplánované opravy a výmazné investiční akce v letech 2015-2019 uvádí
následující tabulka.
Tabulka 2.2: Náklady na opravy a investiční akce Klubu kultury Uherské Hradiště , p.o. v letech 2015-2019
Rok
2015

2016

Opravy/investiční akce
A/ Celkové plánované a neplánované opravy
B/ Významné investiční a údržbové akce hrazené z rozpočtu příspěvkové organizace
Oprava dlažby KK UH (cca)
Sekční vrata KK UH (cca)
Vestibul a šatna KK UH (cca)
C/ Významné investiční akce města Uherské Hradiště hrazené z rozpočtu města
A/ Celkové plánované a neplánované opravy
B/ Významné investiční a údržbové akce hrazené z rozpočtu příspěvkové organizace
Rekonstrukce Malého sálu v budově Klubu kultury
Výše investiční dotace z rozpočtu zřizovatele
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Náklady v Kč
611 975,3 Kč
34 000,0 Kč
50 000,0 Kč
170 000,0 Kč
994 654,0 Kč
2 084 355,9 Kč
2 028 800,0 Kč

Rok

Opravy/investiční akce
Náklady v Kč
C/ Významné investiční akce města Uherské Hradiště hrazené z rozpočtu města
Započala výměna části obkladu obvodového pláště Klubu kultury (investiční
Viz rok 2017, kdy byla
akce města Uherské Hradiště)
akce dokončena
2017 A/ Celkové plánované a neplánované opravy
752 120,0 Kč
B/ Významné investiční a údržbové akce hrazené z rozpočtu organizace
nerealizováno
C/ Významné investiční akce města Uherské Hradiště hrazené z rozpočtu města
Výměna části obkladu obvodového pláště (výměna započala už v roce 2017)
1 200 000 Kč
2018 A/ Celkové plánované a neplánované opravy
1 335 152,0 Kč
Z toho významné opravy budov Klubu kultury vč. nákladů:

Hlavní budova KK UH – oprava regulace otopného systému, poškozených
židlí, klimatizace, mikrofonů, rozbitých vchodových dveří a ALU pódia
(136 780,0 Kč)

Reduta UH – oprava ohřívačů, čidel na toaletách, přívodů vody a
soumrakových čidel (80 011,0 Kč)

Jezuitská kolej – oprava informačních tabulí – skla (8 576,0 Kč)

Slovácká búda – oprava kuchyňské linky, čistění otopného systému, výměna
dveří a toaletních mís na WC (81 488,0 Kč)

MKZ Sady – oprava konzol na zavěšení závěsů a termoregulačních hlavic
topení (18 255,0 Kč)

MKZ Mařatice – oprava otopné soustavy a kotelny vč. zednické práce –
sanační omítky (669 310,0 Kč)

MKZ Vésky – oprava WC, vodovodních baterií a osvětlení (3 688,0 Kč)

MKZ Míkovice – oprava kuchyňské linky, obložení kuchyně, oprava dveří a
výdejního okna a oprava poškozené záchodové mísy, kohoutků a umyvadla
(93 256,0 Kč)
B/ Významné investiční a údržbové akce hrazené z rozpočtu příspěvkové organizace
2 364 973,4 Kč

Pořízení pódia (pódium hliníkové velké)
2 355 000,0 Kč
Výše investiční dotace z rozpočtu města Uherské Hradiště
C/ Významné investiční akce města Uherské Hradiště hrazené z rozpočtu města
nerealizováno
2019 A/ Celkové plánované a neplánované opravy
921 842,0 Kč
B/ Významné investiční a údržbové akce hrazené z rozpočtu příspěvkové organizace
nerealizováno
C/ Významné investiční akce města Uherské Hradiště hrazené z rozpočtu města
nerealizováno
Zdroj: Rozbor činnosti a výsledek hospodaření příspěvkové organizace Klub kultury Uherské Hradiště za roky 2015-2019
a Výroční zprávy městského úřadu za roky 2015-2019.

V období let 2015-2019 došlo také k obnově a doplnění vybavení objektů příspěvkové organizace Klub
kultury. Výběr významných položek pořízeného drobného dlouhodobého hmotného majetku (DDHM),
dlouhodobého hmotného majetku (DHM) i drobného dlouhodobého nehmotného majetku (DDNM)
viz následující tabulka.
Tabulka 2.3: Pořízený DDHM a DDNM příspěvkovou organizací Klub kultury v letech 2015-2019
Rok
2015

DDHM, DHM a DDNM – výběr významných položek
Mezi významné položky drobného dlouhodobého hmotného majetku patří např. stolní fotbal, obnova PC techniky,
vánoční výzdoba, vybavení na výstavní činnost atd. Dále byl pořízen drobný hmotný majetek, mezi který patří 600
ks židlí pro velký sál budovy Klubu kultury.
2016 Významnou položkou pořízenou v daném roce byl světelný pult – ovladač DMX na budovu Klubu kultury.
2017 V rámci rozboru hospodaření příspěvkové organizace nebyly identifikovány žádné položky, které byly pořízeny.
2018 Ve sledovaném období bylo realizováno: nákup 10 ks výstavních panelů s potiskem do věznice v UH (akce ve
spolupráci s muzeem), dokončení výměny výpočetní techniky pro administrativu (4 ks PC, 2 x monitor pro grafika,
obměna mobilních telefonů 5 ks a další drobné vybavení), obměna techniky a vybavení budov (jevištní mikrofony
7 ks, zesilovač k ozvučení vestibulu KK, kabelové přejezdy 10 ks, promítací plátno – výměna za dosluhující, závěsy
na odhlučnění MKZ Sady, umělá tráva MKZ Sady, zahrazovací sloupky 3 ks, obaly na zátěžové barely k novému
pódiu 12 ks a další drobné vybavení) nebo doplnění vybavení pro úklid (konkrétně výbavní všech MKZ zametacími
stroji – 4 ks, odsávacími stěrkami na okna – 4ks a výměnu dvou ks vysavačů a pořízení myčky na nádobí).
2019 Mezi významné položky majetku pořízené v roce 2019 patří např. extraktor PUZZI, Ferrata set, kopírka, CASE PRO
MIX pult soundcraft, digitální mixážní pult, stagebox + karta soundcraft, mikrofon (4), mobilní ozvučovací soustava,
světlo LED (4x), rcf nx odposlechy (2x), EET coloseum modul, cameo splitter, cameo pixbar (2x), Cameo Flat pro
(4x), aj.
Zdroj: Rozbor činnosti a výsledek hospodaření příspěvkové organizace Klub kultury Uherské Hradiště za roky 2015-2019
a Výroční zprávy městského úřadu za roky 2015-2019.
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Potřeba investic do technicko-technologického vybaví a infrastruktury objektů:
Z hlediska materiálně-technického zázemí zůstává stále přetrvávajícím problémem neustále se
zvyšující nároky na technické a technologické zajištění programových a pořadatelských potřeb tak, aby
vyhovovaly potřebám návštěvníků i pronajímatelů. A to vzhledem k opotřebovanosti (zužitkování)
současného technického a technologického vybavení i inovativnímu posunu využívaných technologií.
Potřebné investiční záměry příspěvkové organizace Klub kultury jsou vedeny v rámci Zásobníku
kapitálových výdajů a velkých oprav města.
Tabulka 2.4: Potřebné investice do majetku ve správě Klubu kultury Uherské Hradiště, p. o. vedené v Zásobníku
kapitálových výdajů a velkých oprav města
Objekt
MKZ Mařatice

Potřeby
 Rekonstrukce elektroinstalace, sanace zdiva, stropu, rekonstrukce toalet, rozvodů vody
a odpadů. Zasklení průchodu k toaletám, revitalizace a odvodnění nádvoří.
MKZ Sady
 Stoly s kovovou podnoží stohovatelné (min. 100 ks).
MKZ Vésky
 Stoly s kovovou podnoží stohovatelné (min. 100 ks).
 Rekonstrukce toalet - dámských a pánských, vč. kanalizace; technicky zastaralé +
v současné době pouze studená voda.
MKZ Míkovice
 Stoly s kovovou podnoží stohovatelné (min. 100 ks).
 Rekonstrukce toalet - dámských a pánských, vč. kanalizace; technicky zastaralé.
Reduta
 Předláždění nádvoří Reduty - oprava/rekonstrukce dlažby.
 Automaticky ovládané meziokenní rolety.
Klub kultury
 Rekonstrukce výměníkové stanice
 Rekonstrukce interiéru velkého sálu (včetně parket) – stávající zařízení neodpovídá
současným standardům.
o Ozvučení velkého sálu, scénické osvětlení – stávající zařízení je technologicky zastaralé
a neodpovídá současným standardům (některé akce není KK schopen se současným
vybavením technicky zabezpečit a je nucen najímat externí firmy).
o Rekonstrukce jevištních tahů – stávající nevyhovují potřebám jevištní techniky.
Vybudování průchodu - zajišťoval by přímé spojení prostoru za jevištěm se sálem
a ostatními prostorami KK (v současnosti musí účinkující přecházet vně objektu).
Zdroj: MěÚ Uherské Hradiště, Zásobník kapitálových výdajů a velkých oprav města na roky 2020-2025.

3. Městská kina Uherské Hradiště, p.o.
Městská kina využívají prostory v majetku města.
Tabulka 3.1: Movitý majetek ve správě Městských kin Uherské Hradiště, p.o.
Objekt
1. Budova kina
Hvězda

Adresa
Náměstí Míru 951, Uherské
Hradiště

Prostory

Velký sál
Foyer (vestibul)
Kinokavárna + letní terasa
Atrium

Max. kapacita

348 míst + 3 imobilní
60 míst k sezení
150 osob na stání
50 míst + 24 míst
80 osob

2. Letní kino
3. Budova Klubu Mír

Smetanovy sady, Uherské Hradiště
280 osob
Náměstí Míru 765, Uherské
Hradiště
Pozn.: Svou činnost Městská kina realizují hlavně v budově kina Hvězda a v letní sezóně také v prostoru Letního kina. Budova
Klubu Mír, která je ve správě Městských kin, je dlouhodobě pronajímána třetí osobě, Městská kina ze své funkce správce
zajišťují stavební, údržbové, technické, servisní a jiné funkce.

Realizované opravy, investiční akce a pořízený majetek
Hlavní budova Městských kin (Kino Hvězda) prošla v období 2008-2011 dvěma rozsáhlými
rekonstrukcemi. První byla realizována v letech 2008-2009, jednalo se o rekonstrukci sklepu, ochozů,
schodiště a přístavbu pevné kabiny Letního kina Smetanovy sady. Druhá rekonstrukce proběhla
v letech 2010-2011 a týkala se komplexní revitalizace samotné budovy Kina Hvězda. Výdaje na
revitalizaci budovy Kina Hvězda činily 32,3 mil. Kč, z toho dotace z Regionálního operačního programu
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Střední Morava pokryla 49,5 % způsobilých výdajů, tj. dle Smlouvy o poskytnutí dotace částku 15,2 mil.
Kč (obě částky jsou uvedeny bez DPH). Během rekonstrukce bylo realizováno:







Snížení kapacity sálu na 351 křesel (včetně 3 pro imobilní diváky), ale za současného zlepšení
posezení a obslužnosti sálu – z toho 252 křesel komfortních parametrů s výbavou pro semináře
Doplnění prostoru jeviště o zázemí pro účinkující – další alternativní využití sálu pro
dramatické, hudební, školní i jiné produkce
Rekonstrukci a úpravě foyer s možností instalací výstav a provozování přednášek, mítinků
apod.; zpřístupnění vnitřního zahradního respiria s komorním pódiem a malým hledištěm,
zelení a posezením
Výměně oken, částečné zateplení objektu
Bezbariérovost, výtah atd.
Nové technologie (internetová telefonie, server, doplněné scénické osvětlení, dokončení
digitální promítací projekce ad.)

Po realizovaných rekonstrukcích eviduje vedení příspěvkové organizace reklamační nedostatky (např.
zatékání do ochozů, schodů a suterénních skladových prostor jak v provozu příspěvkové organizace,
tak i v provozu dlouhodobých nájemců, nekvalitně provedená hydroizolace v suterénním provozním
pronájemním patře, nekvalitní hlučná sedadla aj.).
Další opravy a velké investiční akce realizované v letech 2015-2019 udává následující tabulka.
Tabulka 3.2: Náklady na opravy a investiční akce Městských kin Uherské Hradiště, p.o. v letech 2015-2019
Rok
2015

2016

2017

Opravy/investiční akce
A/ Celkové plánované a neplánované opravy
Mezi realizované opravy/údržbové akce patří:
Oprava lavic (atrium)
Výměna filtrů VZT
Oprava mycího stroje
B/ Významné investiční a údržbové akce hrazené z rozpočtu příspěvkové organizace
Pořízení rolovací mříže Monako (úprava zádveří zadního služebního vchodu)
Výše investiční dotace z rozpočtu města Uherské hradiště
C/ Významné investiční akce města Uherské Hradiště hrazené z rozpočtu města
A/ Celkové plánované a neplánované opravy
Mezi realizované opravy/údržbové akce patří:
Podlahářské práce (kobercová plocha)
Oprava rolovací mříže
Oprava prasklého potrubí
Výměna filtrů technologie VS
Oprava mycího stroje
Oprava zařízení EPS
Oprava neonové reklamy
Oprava klimatizace
B/ Významné investiční a údržbové akce hrazené z rozpočtu příspěvkové organizace
Zařízení pro zrakově a sluchově postižené v rámci projektu Kino pro
každého
Výše investiční dotace z rozpočtu města Uherské Hradiště
Výše dotace ze Státního fondu kinematografie ČR
C/ Významné investiční akce města Uherské Hradiště hrazené z rozpočtu města
A/ Celkové plánované a neplánované opravy
Mezi realizované opravy/údržbové akce patří:
Oprava bojleru
Čistění kanalizace
Oprava mycího stroje
Oprava systému EPS
Oprava vadného senzoru požáru
Oprava vadného ovladače VZT
Oprava stojek
Oprava zámku
Výměna filtrů technologie VS
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Náklady v Kč
96 138,7 Kč
23 650,7 Kč
8 833,0 Kč
9 577,0 Kč
99 145,0 Kč
90 000,0 Kč
nerealizováno
124 719,0 Kč
33 387,0 Kč
29 089,0 Kč
18 671,0 Kč
8 833,0 Kč
6 824,0 Kč
5 956,0 Kč
5 045,0 Kč
3 273,1 Kč
265 278,0 Kč
132 700,0 Kč
130 000,0 Kč
nerealizováno
74 316,9 Kč
21 487,0 Kč
11 413,0 Kč
6 534,0 Kč
8 656,5 Kč
3 165,4 Kč
3 104,9 Kč
2 957,0 Kč
2 670,0 Kč
2 621,0 Kč

Rok

Opravy/investiční akce
Náklady v Kč
B/ Významné investiční a údržbové akce hrazené z rozpočtu organizace
nerealizováno
C/ Významné investiční akce města Uherské Hradiště hrazené z rozpočtu města
nerealizováno
2018 A/ Celkové plánované a neplánované opravy
286 381,2 Kč
Mezi realizované opravy/údržbové akce patří:
Oprava vzduchotechnických jednotek (hrazeno z investičního fondu)
42 059,6 Kč
Malířské a natěračské práce (hrazeno z investičního fondu)
50 345,0 Kč
Generální opravu posezení na vrchlíku atria (hrazeno z investičního fondu)
63 710,2 Kč
Opravy a doplnění klimatizace
43 409,3 Kč
Čištění kanalizace
24 136,0 Kč
Zasklení výlohy na budově kina Hvězda (hrazeno pojišťovnou)
22 143,0 Kč
Výměna filtrů technologie VS
8 833,0 Kč
Oprava mycího stroje
6 837,0 Kč
Oprava EPS
7 577,0 Kč
Oprava UPS
5 175,0 Kč
B/ Významné investiční a údržbové akce hrazené z rozpočtu příspěvkové organizace
nerealizováno
C/ Významné investiční akce města Uherské Hradiště hrazené z rozpočtu města
nerealizováno
2019 A/ Celkové plánované a neplánované opravy
171 989,4 Kč
Mezi realizované opravy/údržbové akce patří:
Oprava kinoservisu (havárie)
40 104,2 Kč
Výměna UPS pro výtah (pravidelná výměna)
27 363,0 Kč
Výměna oběhového čerpadla (havárie)
19 041,0 Kč
Oprava klimatizace (havárie)
14 538,2 Kč
Výměna baterie UPS (pravidelná výměna)
11 120,0 Kč
Výměna výkonových traf (LED v sále – plánovaná oprava)
8 501,0 Kč
Výměna filtrů technologie VS (pravidelná výměna)
8 833,0 Kč
Oprava neonové reklamy (havárie)
5 005,0 Kč
B/ Významné investiční a údržbové akce hrazené z rozpočtu příspěvkové organizace
Nerealizováno
C/ Významné investiční akce města Uherské Hradiště hrazené z rozpočtu města
nerealizováno
Zdroj: Rozbor činnosti a výsledek hospodaření příspěvkové organizace Městská kina Uherské Hradiště za roky 2015-2019
a Výroční zprávy městského úřadu za roky 2015-2019.

V období let 2015-2019 došlo také k obnově a doplnění vybavení objektů příspěvkové organizace
Městská kina. Výběr významných položek pořízeného drobného dlouhodobého hmotného majetku
(DDHM), dlouhodobého hmotného majetku (DHM) i drobného dlouhodobého nehmotného majetku
(DDNM) viz následující tabulka.
Tabulka 3.3: Pořízený DDHM, DHM a DDNM příspěvkovou organizací Městská kina v letech 2015-2019
Rok
2015

DDHM, DHM a DDNM – výběr významných položek
Ve sledovaném roce byl pořízen drobný dlouhodobý hmotný majetek, jednalo se např. o tiskárnu vč. odstřihové
jednotky, skener nebo zvukový mixážní pult. Mezi drobný dlouhodobý nehmotný majetek pořízený v roce 2015
patří SW Pokladna a SW Mzdy a personalistika.
2016 V daném roce byl pořízen následující drobný dlouhodobý hmotný majetek, jednalo se mj. o světla FLAT PAR, PC
(5x), mobilní telefon a monitor (2x). Dále byl zakoupen drobný hmotný majetek, mj. se jednalo o 100 ks 3D
dětských brýlí.
2017 Ve sledovaném období byl pořízen drobný dlouhodobý hmotný majetek, jednalo se např. o počítač do pokladny,
vysokotlaký čistič, bezpečnostní kamery, barevné světlo, slunečník, Trondheim, PC nebo externí HDD.
2018 Ve sledovaném období byl pořízen drobný dlouhodobý hmotný majetek, jednalo se např. o klimatizaci Split (2 ks),
reproduktor JBL (2ks), mobilní telefon, žebřík, kancelářskou židli (promítač), kovovou skříň a zvukový mix.
Z investičního fondu byl pořízen projektor a osvětlení vestibulu a galerie (dlouhodobý hmotný majetek).
2019 V tomto roce došlo na zvýšené a dlouhodobě odkládané nákupy na základě dobrého průběžného výsledku
hospodaření v souvislosti s vysokými tržbami. V daném roce byl pořízen dlouhodobý drobný hmotný majetek,
jednalo se např. o velké plátno do prostor kolem cca 50 osob (Fold plátno), reprobox RCF SUB, projekční plátno
(letní kino), notebook, televizi do vestibulu, PC, fotoaparát, kávovar, přenosný kufr k Fold plátnu, kinoserver
(digitalinx), tiskárnu, reprobox RCF ART, stůl do propagace, ledničku, tablet (ovládání digitálního mixu + DCI),
mobilní plátno, výstavní panely (10ks) nebo koše na tříděný odpad (10 ks). Mezi drobný dlouhodobý nehmotný
majetek pořízený v roce 2019 patří SW Windows 10 Professional (5 ks) a SW MS Office 2019 (12 ks)
Zdroj: Rozbor činnosti a výsledek hospodaření příspěvkové organizace Městská kina Uherské Hradiště za roky 2015-2019
a výroční zprávy městského úřadu za roky 2015-2019.
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Potřeba investic do technicko-technologického vybaví a infrastruktury objektů:
Ačkoli prošla budova kina Hvězda v letech 2008-2011 rozsáhlými rekonstrukcemi, je současný provozní
stav budovy komplikovaný a technicky zátěžový, zejména ochozy, které jsou popraskané a mají
vydrolenou povrchovou vrstvu, zatékání do sklepa a bezbariérového vstupu, stav přístupových schodů
je povrchově nevyhovující (po dešti a v zimně kluzké). Další technické a provozní problémy souvisejí
s nutností nové digitalizace kina Hvězda (tj. redigitalizace – kino Hvězda patří k 0. generaci
digitalizovaných kin v České republice na přelomu let 2008 a 2009; spousta kin této generace je již
nově digitalizována), stavem sedaček a koberce v sále, nedořešením nasvícení a nedoplněním
mobiliáře z generální rekonstrukce a chybějícím rozvojovým prostorem alternativního druhého
(malého) sálu.
V roce 2019 hradila organizace z vlastního rozpočtu opravy a investice v celkové výši 126 000,4 Kč,
jednalo o plánované i neplánované (z důvodu havárie) opravy, např. oprava kinoserveru, oprava
klimatizace, výměna filtrů technologie VS nebo oprava neonové reklamy. V předchozím roce pak činily
náklady na opravy 286 381,2 Kč (hrazeno z rozpočtu organizace).
Stávající technické a technologické problémy prostor a zařízení Městských kin:
1. Potřebná redigitalizace kina Hvězda (morální a technické odžití stávající technologie; opakované
technické výpadky; snížená kvalita promítání; omezená možnost dramaturgie; problémy v Dolby
systému verzí filmů, titulkování); potřeba malého sálu pro souběžné projekce.
2. Opakovaná reklamace ochozů a schodů kina Hvězda.
3. Zlepšení technického vybavení Letního kina (LK) Smetanovy sady (i v souvislosti s nerealizací
projektu Amfiteátr Smetanovy sady) a přenos stávající technologie DCI z „kamenného“ kina Hvězda
do kabiny LK.
4. Odžití koberců v sále kina Hvězda.
5. Opakované problémy, závady v odvodu kanalizace, zejména v části diskotéky v suterénu kina
Hvězda (aktuálně řešeno formou investičního příspěvku).
6. Potřeba rekonstrukce klimatizační jednotky v sále kina Hvězda a obměny systému nouzových
světel (zafinancovalo a vyřeší nakonec kino z vlastních zdrojů v roce 2020).
Tabulka 3.4: Potřebné investice do majetku ve správě Městských kin Uherské Hradiště, p. o. vedené
v Zásobníku kapitálových výdajů a velkých oprav města
Objekt
Kino Hvězda

Potřeby
 Redigitalizace kina Hvězda
o 3D technologie plus výměna projekční plochy a potřebné AV
technologie.Digitální projektor plus přesun stávajícího do Letního kina
Smetanovy sady a potřebné úpravy. Zvukový systém Dolby ATMOS.
Životnost DCI technologií byla už při uvádění prvních DCI kin v ČR
propočítána na cca 8-9 let, vzhledem k technologickému vývoji a posunu
v kvalitě projekcí je potřebné uvažovat a připravit se na potřebné kroky
směrem k redigilatizaci, tj. nakoupení nového systémového řešení DCI
projekce (4K projektor, pasivní 3D technologie, případně i další posílení
zvukového systému do podoby Dolby Atmos).
 Oprava všech venkovních schodišť kina Hvězda
o Potřebná rekonstrukce všech schodišť z důvodu vytékání sanačního
prostředku, odpadávání čelních stěn schodiště, čímž hrozí nevratné
poškození schodiště a jeho kompletní rekonstrukce.
 Výměna kobercové plochy v sále kina
o Intenzivní využívání a opotřebovanost kobercové plochy - po 8 letech
zátěžového využívání sálu po rekonstrukci a velmi světlého zvoleného typu
koberce je potřebná výměna z důvodu morálního i technického odžití.
 Oprava ležaté kanalizace v 1. PP kina Hvězda a kanalizační šachty pro 1.NP
o Životnost ležaté kanalizace 1. PP kina Hvězda již skončila. Kameninová
kanalizace, která je původní, se vlivem posunů půdy narušila ve spojích,
došlo k až několikacentimetrovému posunu a ucpává se, tím ohrožuje
provoz podniku dlouhodobého nájemce nebytových prostor kina Hvězda.
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Objekt

Potřeby
Kanalizační šachta pro 1.NP vykazuje známky degenerace betonového
potěru, čímž vznikají nánosy, které ucpávají toalety pro návštěvníky kina.

Dokončení projektu Amfiteátr
Smetanovy sady

Tzv. III. etapa rekonstrukce kina Hvězda v projektu Města Uherské Hradiště.
Projektová dokumentace, nacenění projektu, stavební povolení i technická
příprava (v podobě překabelování slabo- i silnoproudu) je již hotová.
Kino Mír - dokončení kinofikace
Nové promítací plátno plus jeho uchycení, nové skladovatelné posezení, příp.
kina plus nákup nového posezení
výroba elevace splňující bezpečnostní a technické podmínky
Zdroj: MěÚ Uherské Hradiště, Zásobník kapitálových výdajů a velkých oprav města na roky 2020-2025.

4. Slovácké divadlo Uherské Hradiště, p.o.
Slovácké divadlo sídlí v 5 objektech.
Tabulka 4.1: Movitý majetek ve správě Slováckého divadla Uherské Hradiště, p. o.
Objekt
Hlavní scéna Slováckého divadla
Malá scéna Slováckého divadla
Sklad kulis
Budova „Školičky“ – pracoviště výroby
kulis (dílny) a parkoviště
Kostýmový fundus

Adresa
Tyršovo náměstí 480, Uherské Hradiště
Mariánské náměstí 123, Uherské Hradiště
Staré město, Luční 1867
Moravní náměstí 793, Uherské Hradiště
Velehradská třída, Uherské Hradiště

Max. kapacita
382 míst
100 míst
-

Pozn. Hlavní scéna Slováckého divadla a sklad kulis nejsou objekty v majetku města. Hlavní scéna divadla je od roku 1959
umístěna v budově TJ Sokol Uherské Hradiště – divadlo je zde v nájmu, který hradí zřizovatel, tj. město Uherské Hradiště.
Pronájem skladu kulis hradí Slovácké divadlo ze svých prostředků.

Realizované opravy, investiční akce a pořízený majetek
V letech 2015-2019 jsou každoročně realizovány opravy kancelářského a jiného zařízení, opravy
služebního auta a pravidelné revize. Opravy a investiční akce v jednotlivých letech uvádí následující
tabulka.
Tabulka 4.2: Náklady na opravy a investiční akce Slovácké divadlo Uherské Hradiště, p.o. v letech 2015-2019
Rok
2015

2016

Opravy/investiční akce
A/ Celkové plánované a neplánované opravy
Mezi významné opravy a údržbové akce patří:
Oprava zvukového pultu
Oprava nahrávacího studia
Elektroinstalační práce na hlavní budově Slováckého divadla
Malování hlavní budovy Slováckého divadla
Oprava PC
Oprava aut
B/ Významné investiční a údržbové akce hrazené z rozpočtu příspěvkové organizace
C/ Významné investiční akce města Uherské Hradiště hrazené z rozpočtu města
A/ Celkové plánované a neplánované opravy
Mezi významné opravy a údržbové akce patří:
Opravy rozvodů scénického osvětlení
Opravy počítačů, notebooků
Opravy odpadů
Opravy automobilů
Práce související s rekonstrukcí hlediště (rekonstrukce akustického obložení
hlediště SD vč. změny dispozice divadel v hledišti – viz také investiční akce
města Uherské Hradiště)
Oprava sedadel
Oprava dorozumívacího zařízení Sonico
Rekonstrukce informačních technologií v podobě vzniku strukturované
kabeláže, serverovny a s tím související migrací emailových schránek a
virtuální kanceláře do cloudu technologie Google Apps.
B/ Významné investiční a údržbové akce hrazené z rozpočtu příspěvkové organizace
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Náklady v Kč
579 607,3 Kč
27 923,0 Kč
29 467,0 Kč
36 828,0 Kč
18 568,0 Kč
102 882,3 Kč
110 478,4 Kč
Viz významné opravy a
údržbové akce
nerealizováno
1 075 808,2 Kč
31 075,0 Kč
37 113,9 Kč
20 032,0 Kč
143 652,7 Kč
516 316,4 Kč

30 492,0 Kč
31 557,0 Kč
Cena
nespecifikována
Viz významné opravy a
údržbové akce

Rok

2017

2018

2019

Opravy/investiční akce
C/ Významné investiční akce města Uherské Hradiště hrazené z rozpočtu města
Výměna textilních obkladů (rekonstrukce akustického obložení hlediště SD)
A/ Celkové náklady na plánované a neplánované opravy
Mezi významné opravy a údržbové akce patří:
Oprava počítačů
Elektroinstalační práce na budově na Mariánském náměstí
Výměna čerpadla-kotelna budovy na Mariánském náměstí
Oprava automobilů
Výměna hran hlavního schodiště hlavní budovy Slováckého divadla
Oprava konopných lan
Oprava točny – elektroinstalace
Oprava měniče točny
B/ Významné investiční a údržbové akce hrazené z rozpočtu příspěvkové organizace
C/ Významné investiční akce města Uherské Hradiště hrazené z rozpočtu města
Rekonstrukce terasy
Projektová dokumentace k Rekonstrukci hygienického zařízení
Započala realizace projektu Rekonstrukce audiovizuální technologie hlavní
scény Slováckého divadla (ozvučení hlavního sálu)
A/ Celkové náklady na plánované a neplánované opravy
Mezi významné opravy a údržbové akce patří:
Oprava počítačů
Oprava klimatizace
Zateplení půdy Ms na Marián. nám.
Oprava automobilů
Oprava nákladní rampy
Oprava reklamního osvětlení Citilightů
B/ Významné investiční a údržbové akce hrazené z rozpočtu příspěvkové organizace
C/ Významné investiční akce města Uherské Hradiště hrazené z rozpočtu města
Rekonstrukce audiovizuální technologie hlavní scény Slováckého divadla
(ozvučení hlavního sálu)
A/ Celkové náklady na plánované a neplánované opravy
Mezi významné opravy a údržbové akce patří:
Oprava počítačů
Oprava automobilů
Oprava nahráv. studio
Oprava bezdrátových mikrofonů
Oprava čerpadel

Náklady v Kč
4 200 000 Kč
499 163,8 Kč
34 475,2 Kč
26 267,0 Kč
21 494,0 Kč
118 434,1 Kč
10 116,0 Kč
77 682,0 Kč
20 812,0 Kč
30 976,0 Kč
Viz významné opravy a
údržbové akce
990 000 Kč
1 018 820 Kč
Viz rok 2018, kdy byla
akce dokončena
387 672,4 Kč
21 032,8 Kč
19 631,0 Kč
95 900,0 Kč
111 516,8 Kč
32 670,0 Kč
22 734,0 Kč
Viz významné opravy a
údržbové akce
7 500 000 Kč
349 589,8 Kč
28 071,0 Kč
60 079,8 Kč
68 607,0 Kč
22 070,5 Kč
14 322,0 Kč

V roce 2019 bylo zřizovatelem doporučeno, aby ze strany Slováckého divadla došlo, až
do vyřešení majetkových vztahů týkajících se budov využívaných organizací, zejména
hlavní budovy na Tyršově náměstí 480, k pozastavení veškerých, dlouhodobě
plánovaných oprav a zhodnocování daných prostor s ohledem na provozuschopnost
daných úseků. Proto byly v roce 2019 realizována pouze nezbytně nutná údržba
a opravy typu havárií, které bylo nutno řešit i s ohledem na vznik případných dalších
vícenákladů (např. vyklizení, důkladné vyčištění a opětovné zprovoznění prostor
nahrávacího studia od kun, havárie sociálního zařízení v zázemí divadla oprava
bezdrátových mikrofonů, oprava čerpadel apod.).
B/ Významné investiční a údržbové akce hrazené z rozpočtu příspěvkové organizace

Viz významné opravy a
údržbové akce
C/ Významné investiční akce města Uherské Hradiště hrazené z rozpočtu města
Nerealizováno
Zdroj: Rozbor činnosti a výsledek hospodaření příspěvkové organizace Slovácké divadlo Uherské Hradiště za roky 2015-2019
a Výroční zprávy městského úřadu za roky 2015-2019.

V období let 2015-2019 došlo také k obnově a doplnění vybavení objektů příspěvkové organizace
Slovácké divadlo. Výběr významných položek pořízeného drobného dlouhodobého hmotného majetku
(DDHM), dlouhodobého hmotného majetku (DHM) i drobného dlouhodobého nehmotného majetku
(DDNM) viz následující tabulka.
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Tabulka 4.3: Pořízený DDHM, DHM a DDNM příspěvkovou organizací Slovácké divadlo v letech 2015-2019
Rok
2015

DDHM, DHM a DDNM – výběr významných položek
Ve sledovaném roce se jednalo o nákup drobného dlouhodobého majetku jako je audiopřehrávač, Led rampy
Asterion (2x), Audified software, distribuční zařízení videa, nebo naslouch. soupr. Sennheiser. Dále byl pořízen
drobný hmotný a drobný nehmotný majetek jako Led svítidlo Aptos (3x), Mikrofon, Notebook (2x), mobilní telefon,
univerzální osvětl. pult a bezdrátový mikrofon.
2016 Mezi významné položky pořízené v daném roce patří např. světlo ROBIN DL 4S, Světlo ROBIN DLS, LED lampy
asterion (2ks), Apple Macbook Air, PC pro video, mobilní telefony, PC pro spoty, pračka (2x), notebooky, software
Eset Secore office, sedadla hlediště, mikrofony, sada studiových sluchátek nebo termální vstupenková tiskárna.
2017 Ve sledovaném roce bylo zakoupeno světlo Robin Spike, vybavení servrovny, kamerový systém pro inspici,
projektor - obnova videa, dataprojektor, klimatizace, notebook, PC, vysokotlaký čistič, ETC řídící mob. set pro
světla, akuvrtačka, počítač Thinkcentre, zvuk. karta, LED panel, mobilní telefon, dorozumívací zařízení pokladna
atd.
2018 Významnými položkami nákupu v tomto roce jsou souprava praktikáblů, zábradlí hlavní budově SD, tiskárna,
projekční folie, sušička, mobilní telefon, Led reflektory Camo (6 ks), přepravní box na kabely, jemný tyl Cinema,
šicí stroj průmyslový, lampy (4 ks), PC počítač (3 ks) a notebook.
2019 Mezi významné položky majetku pořízeného v daném roce patří světla ROBIN DL 4S (2 ks), pračka + sušička,
notebook 6x a apple macbook, projekční fólie, výrobník mlhy, difitální dvoukanálový bezdrátový přijímač nebo
prof. kondenz. mikrofony (5 ks)
Zdroj: Rozbor činnosti a výsledek hospodaření příspěvkové organizace Slovácké divadlo Uherské Hradiště za roky 2015-2019 a
výroční zprávy městského úřadu za roky 2015-2019.

Potřeba investic do technicko-technologického vybaví a infrastruktury objektů:
Hlavní budova Slováckého divadla je v majetku TJ Sokol Uherské Hradiště, od kterého si budovu město
(zřizovatel Slováckého divadla) pronajímá. Zatím poslední nájemní smlouva je uzavřena do 30. 6. 2024.
Zřizovatel vynakládá na pronájem objektu vysoké částky (od 1. 7. 2019 je částka ročního nájemného
dle nájemní smlouvy navýšena na 1 300 tis. Kč), což také prodražuje provoz tohoto kulturního zařízení
a zatěžuje rozpočet města. Vzhledem ke konci platnosti stávající nájemní smlouvy s TJ Sokol Uherské
Hradiště musí zřizovatel pro další období fungování Slováckého divadla zvážit varianty jeho financování
a umístění (setrvání v nových nebo stávajících prostorách). Kromě hlavní scény má Slovácké divadlo
také Malou scénu, která je umístěna v samostatné budově, jenž je v majetku města. Malá scéna bývá
Slováckým divadlem využívána zejména ke zkouškám z důvodu obsazenosti hlavní scény.
Se současným umístěním Slováckého divadla v budově TJ Sokol se váží také nutné investice do oprav
a modernizace budovy, které vyplývají z uzavřené nájemní smlouvy. V roce 2013 byl vypracován
odborný statický posudek a stavební posudek stávajícího objektu č. p. 480 a výhledový plán oprav,
který je součástí nájemní smlouvy jako příloha č. 1. Dle odborného posudku budova hlavní scény
Slováckého divadla „nevykazuje takové vady, které by bránily užívání objektu v jeho současném stavu
(k roku 2013) a účelu provozování. Jsou zde ale závady, které mohou v nedlouhém časovém horizontu
vyústit do zhoršení užitných vlastností objektu, nebo je dokonce komplikovat.“ Příloha č. 3 nájemní
smlouvy pak specifikuje opravy a udržovací práce, které je povinno hradit město Uherské Hradiště
prostřednictvím příspěvkové organizace Slovácké divadlo. Jedná se o opravy sanitárního, elektrického
i plynového zařízení, vzduchotechniky, kování a zámků, oken, dveří a podlah. Za udržovací práce jsou
pokládány opravy střechy vč. krytiny a konstrukcí; opravy okapů, svodů a venkovních klempířských
prvků, opravy a nátěr fasád, malování vč. opravy vnitřních omítek, nátěry konstrukcí vč. zařizovacích
předmětů, požární nástřiky a opravy hasební techniky; opravy, výměny a udržování obložení stěn;
opravy chodníků vč. rampy pro postižené, zábradlí a madel a dezinfekce a deratizace. Zároveň uživatel
objektu zajišťuje revize (elektro, požární ochrany, plynu, topení a další zákonem požadované revize).
Další investiční záměry nad 200 tis. Kč. Jsou vedeny v Zásobníku kapitálových výdajů a velkých oprav
města, nižší investice, tj. do 200 tis. Kč, jsou financovány z investičního fondu divadla, který je tvořen
zejména z účetních odpisů dlouhodobého majetku, a z něhož jsou realizovány investiční a údržbové
akce např. do nefunkčního vybavení nebo modernizace malých technologií jako PC. Nicméně stavebnětechnické investice jsou v současnosti ze strany města pozastaveny, a to z důvodu nejistoty setrvání,
resp. umístění Slováckého divadla po ukončení nájemní smlouvy s TJ Sokole Uherské Hradiště
(30. 6. 2024).
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Tabulka 4.4: Potřebné investice do majetku ve správě Slováckého divadla Uherské Hradiště, p. o. vedené
v Zásobníku kapitálových výdajů a velkých oprav města
Objekt
Řešení stálého umístění Slováckého
divadla

Hlavní budova

Potřeby
 Nájemní smlouva stávajících prostor hlavní budovy Slováckého divadla je
platná do 30. 6. 2020 – je nutné zvážit řešení stálého umístění Slováckého
divadla, a to jak umístění hlavní i Malé scény a dalších prostor (možností
je např. vybudování nových prostor)
 Oprava fasády hlavní budovy.
 Jeviště
o Elektroinstalace, výměna podlahy jeviště, rekonstrukce točny divadla
- končící životnost, bezpečnostní riziko, podlaha je opotřebená
klasickým vrtáním dekorací, točna vyžaduje repas.
o Výměna jevištních textilií, šál, sufit horizontů, harlekýnů včetně opon
divadla a potahu portálů - končící životnost, opony mechanicky
opotřebované, velkoplošné čištění není možné.
o Doplnění strojního zařízení jeviště divadla - nutná modernizace dle
současných standardů scénických postupů jevištní tahy, stůl
orchestřiště.
o Montáže a demontáže.
 Výměna střešní krytiny budovy divadla asf. šindelů včetně spodní vrstvy
o Krytina po životnosti - krajní termín r. 2023 (mj. stavební a odborný
posudek z r. 2013)
 Slovácké divadlo - scénické osvětlení
o Náhrada přesluhujících aparátů scénického osvětlení více než 20 let po
životnosti.
o Nákup světelného pultu - současný je technologicky zastaralý a již
neservisovatelný, riziko poruchy.
o Nákup a obnova inteligentních LED svítidel - stávající aparáty jsou již
po životnosti a je potřeba doplnit park dle soudobých divadelních
standardů.
o Rozvodna a stmívače scénického osvětlení včetně elektroinstalace.
Zařízení je částečně přesunutelné do případných nových prostor SD.

 Vzduchotechnika MS - neodpovídá hygienickým ani současným
standardům, nutné komplexní řešení.
 Výměna pódia na MS včetně bočního a horizontového krytí - nutné
staticky pevnější řešení, průhyby, opotřebení.
 Rekonstrukce zařízení MS (výměna elevace hlediště), scénické osvětlení
MS, včetně instalace osvětlovací konzole, včetně stmívacího zařízení MS.
Zařízení jsou po životnosti, opotřebované, nedostupné náhradní díly,
neodpovídají současným standardům, technologicky zastaralé.
 Plošina pro přepravu dekorací MS - vyřazeno z provozu revizí 2011,
současná manuální přeprava je problematická.
Osobní vozidlo
 Auto po životnosti - krajní termín 2019. Současné služební auto nesplňuje
dnešní bezpečnostní normy.
6-místná dodávka se skříňovou
 Na hranici životnosti (slouží k přesunu jevištní techniky). Náhrada
nástavbou
šestimístnou verzí dodávky ušetří jízdu dalšího osobního vozidla.
Dílny
 Výměna 4 ks vrat parkovacích boxů pro velká vozidla za zateplená v dílnách
- energetické ztráty, mechanicky opotřebované.
 Oprava betonové plochy nádvoří objektu dílen - těžko udržovatelná
betonová plocha narušená erozí a opotřebením, bezpečnostní rizika.
Archiv a fundus dekorací
 Kompletní rekonstrukce domu na rohu ulice Velehradské a ulice U Brány.
Divadlo jej využívá jako archiv a fundus kostýmů. Nutná celková
rekonstrukce včetně střechy, oken zateplení, vytápění a vnitřního
vybavení. Bude nezbytné také pořídit vybavení a technologie pro archiv
a jeho digitalizaci.
Zdroj: MěÚ Uherské Hradiště, Zásobník kapitálových výdajů a velkých oprav města na roky 2020-2025.
Rekonstrukce Malé scény
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5. Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana, p. o.
Knihovna B.B.B. využívá prostory v majetku města.
Tabulka 5.1: Movitý majetek ve správě Knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana, p. o.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Objekt
Hlavní budova knihovny
Pobočka Mařatice
Pobočka Jarošov
Pobočka Štěpnice
Pobočka Míkovice
Pobočka Vésky
Pobočka Kasárna
Depozitář v Mařaticích

Adresa
Velehradská 714, Uherské Hradiště
1. máje 60, Uherské Hradiště
Louky 518, Uherské Hradiště
Štěpnická 1156, Uherské Hradiště
Lesní 213, Uherské Hradiště
Na Krajině 44, Uherské Hradiště
Studentské náměstí 1531, Uherské Hradiště
1. máje 60, Uherské Hradiště

Realizované opravy, pořízený majetek a investiční akce v letech 2015-2019
V letech 2015-2019 byly každoročně realizovány opravy kancelářského a jiného zařízení (např. oprava
počítačů, UPS, tiskárny nebo kopírky), opravy služebního auta, pravidelné revize. Mimo to byly
v jednotlivých letech realizovány další opravy, viz následující tabulka
Tabulka 5.2: Náklady na opravy a investiční akce Knihovna B.B.B., p.o. v letech 2015-2019
Rok
2015

2016

2017

2018

Opravy/investiční akce
A/ Celkové plánované a neplánované opravy
Z toho ostatní opravy (tj. mimo opravy a údržbu počítačové techniky, kopírovacích
strojů, služebního auta a pravidelných revizí):
Oprava elektroinstalace v hlavní budově
Oprava vstupních dveří a dveří na sociálním zařízení
Oprava plynového kotle, rolety a vysoušeče rukou
B/ Významné investiční a údržbové akce hrazené z rozpočtu příspěvkové organizace
C/ Významné investiční akce města Uherské Hradiště hrazené z rozpočtu města
A/ Celkové plánované a neplánované opravy
Z toho ostatní opravy (tj. mimo opravy a údržbu počítačové techniky, kopírovacích
strojů, služebního auta a pravidelných revizí):
Oprava elektroinstalace v hlavní budově
Oprava vstupních dveří a dveří na sociálním zařízení,
Výměna plynových kotlů v hlavní budově
Oprava videorekordéru z dětského oddělení
Výměna rolety
Oprava bezpečností brány
B/ Významné investiční a údržbové akce hrazené z rozpočtu příspěvkové organizace
Mimořádná oprava výtahu
C/ Významné investiční akce města Uherské Hradiště hrazené z rozpočtu města
Započata rekonstrukce depozitáře knihovny v Mařaticích
A/ Celkové plánované a neplánované opravy
Z toho ostatní opravy (tj. mimo opravy a údržbu počítačové techniky, kopírovacích
strojů, služebního auta a pravidelných revizí):
Oprava plynového kotle v Mařaticích
Oprava žaluzií v dětském oddělení
Oprava počítačové sítě – výměna vadného síťového přepínače (switche)
v ústřední budově
Mimořádná generální výměna hydraulického oleje
Opravu elektrického motoru u výtahu
Výměna ventilu u hydrantu v Mařaticích
B/ Významné investiční a údržbové akce hrazené z rozpočtu organizace
C/ Významné investiční akce města Uherské Hradiště hrazené z rozpočtu města
Rekonstrukce depozitáře knihovny v Mařaticích
A/ Celkové plánované a neplánované opravy
Z toho ostatní opravy (tj. mimo opravy a údržbu počítačové techniky, kopírovacích
strojů, služebního auta a pravidelných revizí):
Oprava osvětlení v Mařaticích
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Náklady v Kč
92 000,0 Kč
33 300,0 Kč

Viz ostatní opravy
Nerealizováno
377 000,0 Kč
271 100,0 Kč

Viz ostatní opravy
Viz rok 2017, kdy byla
akce dokončena
179 500 Kč
104 700 Kč

Viz ostatní opravy
5 200 000 Kč
112 200 Kč
Cena blíže
nespecifikována

Rok

Opravy/investiční akce
Náklady v Kč
Oprava zámku v archivu knihovny
Oprava a instalace hrotů proti holubům
Oprava zabezpečovacího zařízení v hlavní budově
Čištění klimatizace
Nátěr vrat, dveří a oken v hlavní budově
B/ Významné investiční a údržbové akce hrazené z rozpočtu příspěvkové organizace
Viz ostatní opravy
C/ Významné investiční akce města Uherské Hradiště hrazené z rozpočtu města
Nerealizováno
2019 A/ Celkové plánované a neplánované opravy
83 900,0 Kč
Z toho ostatní opravy (tj. mimo opravy a údržbu počítačové techniky, kopírovacích
Cena blíže
strojů, služebního auta a pravidelných revizí):
nespecifikována
Oprava zámku hlavních dveří a sociálního zařízení
Oprava baterií
Oprava kancelářské židle
Oprava osvětlení na pobočce Mařatice
B/ Významné investiční a údržbové akce hrazené z rozpočtu příspěvkové organizace
Viz ostatní opravy
C/ Významné investiční akce města Uherské Hradiště hrazené z rozpočtu města
Nerealizováno
Zdroj: Rozbor činnosti a výsledek hospodaření příspěvkové organizace Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana Uherské Hradiště
za roky 2015-2019 a Výroční zprávy městského úřadu za roky 2015-2019.

V období let 2015-2019 došlo také k obnově a doplnění vybavení objektů Knihovny B.B.B. Drobný
dlouhodobý hmotný majetek (DDHM) a drobný dlouhodobý nehmotný majetek (DDNM) udává
následující tabulka.
Tabulka 5.3: Pořízený DDHM a DDNM příspěvkovou organizací Knihovna B.B.B. v letech 2015-2019
Rok
2015

DDHM a DDNM
Ve sledovaném období byly zakoupeny 2 laserové čtečky čárových kódů do katalogizace a půjčoven, do oddělení
katalogizace byla zakoupena multifunkční tiskárna a 4 kancelářské židle pro pracovníky, vysavač pro pobočku
Štěpnice, kalkulačka pro ekonomické oddělení, dále došlo k výměně 10 nových počítačů za zastaralou a vyřazenou
počítačovou techniku, do čítárny byl pořízen dealktivátor pro zjednodušení půjčování dokumentů. Do prostoru
před sociální zařízení za oddělením pro dospělé čtenáře byl nainstalován závěsný přebalovací pult pro rodiče
s malými dětmi. Z FKSP byla pořízena mikrovlnná trouba na pobočku Jarošov.
2016 V daném roce byly zakoupeny 2 knihobudky, pro pobočku v Mařaticích skříňky a regál na knihy, LCD panel do
čítárny hlavní budovy, UPS, Printserve, radiopřijímač a z FKSP byla pořízena chladnička a mikrovlnná trouba pro
oddělení katalogizace. Dětského oddělení bylo dovybaveno 2 ks Tablet Apple iPad jako spoluúčast k poskytnutému
daru „Nadace SYNOT“
2017 Ve sledovaném období byl zakoupen router na pobočku VŠ a 1 počítač do ekonomického oddělení, počítač do
katalogizace, židle do čítárny a do dětského oddělení, stolek pod kopírku, čtečku čárových kódů do dětského
oddělení a mobilní telefon pro vedoucí regionálního oddělení.
2018 Ve sledovaném období byl zakoupen koberec na pasování prvňáčků do dětského oddělení, 4 barevná hrabadla a
regál na časopisy, pro pobočku Štěpnice 2 paravány do dětského koutku, do ekonomického oddělení byl zakoupen
koberec, 2 pracovní stoly, počítač, monitor, stolní lampa a kancelářská židle pro zaměstnance, do ředitelny nový
notebook včetně MS Office a kávovar, 1 počítač do katalogizace, 4 křesla pro čtenáře do půjčovny, a barevná
tiskárna do čítárny pro uživatele knihovny.
2019 Ve sledovaném období byly zakoupeny počítače do dětského oddělení a čítárny, čtečky čárových kódu do
půjčoven, UPS a tiskárna, monitory do ředitelny, katalogizace, kanceláře IT, tiskárny pro ekonomické a dospělé
oddělení. Z FKSP byl zakoupen kávovar espresso pro pracovníky knihovny, notebook na přednášky, datové uložiště
do IT, na pobočku Kasárna policové díly na sezení a boxy na časopisy, do dětského oddělení nový sedací lavicový
systém.
Zdroj: Rozbor činnosti a výsledek hospodaření příspěvkové organizace Knihovny B.B.B. za roky 2015-2019
Pozn.: FKSP = Fond kulturních a sociálních potřeb

Potřeba investic do technicko-technologického vybaví a infrastruktury objektů:
Hlavní budova městské knihovny je umístěna v historickém objektu bývalé synagogy v centru města.
Knihovna tak má pro svou činnost strategickou polohu s dobrou dostupností pro občany města i jeho
okolí. Hlavní budova má však nedostačující kapacity (chybějící vlastní přednáškový sál umožňující
realizaci kulturních a vzdělávacích aktivit pro veřejnost i během pracovní doby knihovny). Další
potřebou městské knihovny je rekonstrukce hlavní budovy (fasády, podlahové krytiny, výtah,
schodiště). Potřebné investiční záměry jsou vedeny v rámci Zásobníku kapitálových výdajů a velkých
oprav města.
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Tabulka 5.4: Potřebné investice do majetku ve správě Knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana, p. o. vedené
v Zásobníku kapitálových výdajů a velkých oprav města
Objekt
Hlavní budova knihovny

Poznámky – zdůvodnění
 Výměna osvětlovací soustavy v hlavní budově
o Náhrada zastaralého osvětlení za úspornou osvětlovací soustavu s
přímým a nepřímým vyzařováním a optickou mřížkou s UGR>19,
která je vhodná pro učebny, čítárny i pracoviště s obrazovkami či
monitory. Jednotlivé moduly svítidel budou obsazeny zářivkami T5
s elektronickými předřadníky pro úsporu elektrické energie a
prodloužení životnosti světelných zdrojů.
 Podlahová krytina
o Výměna podlahové krytiny v oddělení pro dospělé a v čítárně.
 Rozšíření objektu
o Rozšíření objektu knihovny - výkup pozemku, zpracování studie
(návrhu přístavby), zpracování projektové dokumentace.

Zdroj: MěÚ Uherské Hradiště, Zásobník kapitálových výdajů a velkých oprav města na roky 2020-2025.

6. Park Rochus o.p.s.
Společnost Park Rochus, o.p.s. byla pověřena přípravou, realizací a správou přírodního, kulturněnaučného, rekreačního a výletního areálu Park Rochus. Od 1. 1. 2019 je jediným zakladatelem
společnosti město Uherské Hradiště (tj. má 100% vliv na složení řídících a kontrolních orgánů
společnosti).
Parkem Rochus vede naučný okruh složený z 9 naučných stanovišť, jeho součástí je i Muzeum v přírodě
(skanzen) Rochus, které bylo veřejnosti zpřístupněno v květnu 2016. S ohledem na zvyšující se
návštěvnost je pro další rozvoj tohoto území i jednotlivých aktivit zapotřebí investovat do rozvoje
infrastruktury Muzea v přírodě i celého areálu.
Realizované opravy a údržba, pořízený majetek a investiční akce v letech 2015-2019
Společnost Park Rochus, o.p.s. provádí každoročně pravidelnou údržbu areálu, kam spadá např. údržba
nejvíce využívaných pěších tras v areálu včetně odpočinkových míst, naučné stezky Parkem Rochus,
sadu starých odrůd, mařatické a jarošovské aleje. Dále společnost každoročně pečuje o dřeviny
vysázené v předchozích letech, ale také pokračuje ve výsadbě dalších stromů a keřů atd. V letech
2016-2018 společnost řešila také směnu několika pozemků v mařatické části areálu s městem Uherské
Hradiště. Mezi významné aktivity realizované v letech 2015-2019 patří mj. také:





Realizace revitalizace areálu bývalého vojenského cvičiště Rochus a výstavby Muzea v přírodě
Rochus v roce 2015. Celkově se jednalo o tři vzájemně propojené projekty. Projekt Veřejná
infrastruktura Parku Rochus – rekonstrukce a výstavba komunikací a inženýrských sítí,
parková úprava ploch byl realizováván v období od září 2014 do srpna 2015; celkové náklady
této investiční akce (vč. projektové dokumentace a vedlejších nákladů) činily 31,5mil Kč,
z toho dotace Regionálního operačního programu Střední Morava činila 17,4 mil. Kč. V roce
2015 pak byla realizována investiční akce města Uherské Hradiště s názvem Přírodní amfiteátr
Parku Rochus, jejíž náklady činily 8,5 mil. Kč. Projekt Expozice lidové architektury – muzeum
v přírodě Rochus, jehož investorem byla společnost Park Rochus, o.p.s., byl realizován od
března do listopadu 2015; celkové náklady této investiční akce činily 30,8 mil. Kč, z toho dotace
Regionálního operačního programu Střední Morava činila 24,8 mil. Kč
Instalace expozic Muzea v přírodě Rochus během jarních měsíců roku 2016 a slavnostní
otevření Muzea v přírodě veřejnosti 1. 5. 2016. Zahájení první návštěvnické sezóny muzea.
Realizace drobných oprav venkovních fasád expozičních objektů v muzeu v přírodě a opravy
krytin střech všech expozičních objektů v důsledku povětrnostních podmínek v letech
2017-2019.
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V roce 2017 byl realizován transfer originální stavby – stodůlky z Hradčovic do prostor muzea
v přírodě. Pokračovala také instalace drobných zemědělských objektů, a to králikárny, kurníků
pro drůbež, klátových úlů a plotků ohraničujících dvory usedlostí.
 Od roku 2017 probíhá příprava výstavby expozičního objektu větrného mlýna. Byl zpracován
investiční záměr, projektová dokumentace. (V roce 2020 bylo požádáno o stavební povolení.)
 Příprava realizace výsadby třetí stromové aleje v prostoru od bývalého lyžařského svahu ke
kapli sv. Rocha a zpracování dotační žádosti. (Projekt byl následně díky dotaci z Operačního
programu životní prostředí realizován v roce 2020).
V období let 2015-2019 byl také postupně rozšiřován sbírkový fond společnosti. V rámci svých obecně
prospěšných služeb společnost v letech 2015-2019 pořizovala majetek zejména za účelem výstavby a
následného provozu Muzea v přírodě Rochus, tj. zejména pořizovala stavby Muzea v přírodě Rochus a
sbírkové předměty, které budou v muzeu sloužit jako exponáty.
Příklady záměrů a vizí společnosti v oblasti rozvoje areálu Parku Rochus:
1. Zvýšení atraktivity a zlepšení služeb pro návštěvníky – nové objekty muzea: funkční větrný
mlýn, dobový hostinec se zázemím pro prodej občerstvení, stodola umožňující realizaci
programu v případě nepříznivého počasí;
2. Zlepšení dostupnosti areálu – z hlediska aglomerace Kunovice – Uherské Hradiště – Staré
Město – přivést do blízkosti Parku Rochus hromadnou dopravou, napojit areál na cyklostezky
a zlepšit propojení s Vinohradskou ulicí;
3. Přizpůsobení parkování pro akce s větším počtem návštěvníků, zjednodušit přístup k muzeu
seniorům a hendikepovaným;
4. V návaznosti na cílovou skupinu rodiny s dětmi je vhodné v areálu dobudovat např. i dětské
hřiště;
5. Rozvoj poutního, duchovního i společenského prostoru kaple sv. Rocha – možnosti konání
dalších poutí, církevních a světských svateb, využít okolní přírodní areál pro realizaci křížové
cesty, napojit místo na Cyrilometodějskou poutní stezku.
Tabulka 6.1: Potřebné investice do majetku ve správě Parku Rochus o.p.s. vedené v Zásobníku kapitálových
výdajů a velkých oprav města
Objekt
Expoziční objekt větrného mlýna v
Muzeu v přírodě Rochus

Potřeba
Nový expoziční objekt, který rozšíří atraktivitu Muzea v přírodě Rochus pro
návštěvníky, bude částečnou vědeckou kopií čtyřbokého dřevěného mlýnu
německého typu, který se původně nacházel v nedaleké obci Buchlovice v
lokalitě Na Větřáku.
Dobudování 1. patra správní budovy
1. patro správní budovy muzea v přírodě Rochus zůstalo při realizaci výstavby
Muzea v přírodě Rochus a přesun sídla
v roce 2015 nedobudováno. Počítá se zde s využitím pro sídlo společnosti,
společnosti
které je nyní v pronajatých prostorách mimo Park Rochus. Stávající stav
vyžaduje dokončení realizací střešních vikýřů, zateplením střechy, instalaci
topení, provedení elektroinstalace, podlah, rozdělení příčkami a vybavení.
Dětský park u Muzea v přírodě Rochus - Rozvojová studie Parku Rochus počítá s realizací několika tematických
1. etapa
dětských hřišť (pohádkové, s vodními prvky, archeologické…), které rozšíří
volnočasové využití lokality a zvýší její atraktivitu. V současnosti se jedná
pouze o ideový záměr, který bude vyžadovat zpracování projektové
dokumentace a následnou realizaci v několika etapách. V té první by byly
realizovány základní prvky dětského hřiště.
Expoziční soubor stodol se zázemím pro Projektová příprava a následná realizace rozšíření muzejní expozice a soubor
občerstvení v Parku Rochus
3 stodol z Uherskohradišťska, které významným způsobem rozšíří provozní
možnosti Muzea v přírodě Rochus (občerstvení, program při nepříznivém
počasí, nové prostory pro expoziční účely, depozitář).
Park Rochus, o.p.s. - osobní vozidlo
Služební automobil z roku 2010 bude po své životnosti.
Zdroj: MěÚ Uherské Hradiště, Zásobník kapitálových výdajů a velkých oprav města na roky 2020-2025.
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Polostrukturované rozhovory s představiteli kulturních zařízení
MěÚ Uherské Hradiště: Zásobník kapitálových výdajů a velkých oprav města
MěÚ Uherské Hradiště: Rozbory hospodaření kulturních příspěvkových organizací města
Uherské Hradiště
MěÚ Uherské Hradiště: Výroční zprávy městského úřadu
Park Rochus o.p.s. Výroční zprávy společnosti [online] 2020. Dostupné na:
https://www.parkrochus.cz/doc/88/
Park Rochus o.p.s. Informace o společnosti [online] 2020. Dostupné na:
https://www.parkrochus.cz/
Klub kultury Uherské Hradiště, p.o. Informace o kulturním zařízení [online] 2020. Dostupné na:
https://www.kkuh.cz/
Městská kina Uherské Hradiště, p.o. Informace o kulturním zařízení [online] 2020. Dostupné na:
http://www.mkuh.cz/
Slovácké divadlo Uherské Hradiště, p.o. Informace o kulturním zařízení [online] 2020. Dostupné
na: https://www.slovackedivadlo.cz/
Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana, p.o. Informace o kulturním zařízení [online] 2020.
Dostupné na: https://www.knihovnabbb.cz/uvod
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