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Zastupitelstvo m ěsta  

 
Zastupitelstvo města Uherský Brod schvaluje na základě usnesení č. XX/ZXX/20, v souladu 
s ustanovením § 84 odst. 2 písmena d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů a ustanovením § 27 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, tento  

 
dodatek č. 6 k úplnému zn ění zřizovací listiny 

 
příspěvkové organizace: 
Název:  Dům kultury Uherský Brod, příspěvkové organizace 
Sídlo:  Mariánské nám. 2187, Uherský Brod, 688 01 
IČO:  00227986 
 
 
zřizovatele: 
Název:  město Uherský Brod 
Sídlo:  Masarykovo nám. 100, Uherský Brod, 688 01 
Okres:  Uherské Hradiště 
IČO:  00291463 
 
 
Čl. III se nahrazuje textem: 

 
Článek III. 

Účel a předmět činnosti 
 

1. Příspěvková organizace se zřizuje za účelem organizování a zabezpečování nabídky veřejných 
služeb kultury pro obyvatele a návštěvníky města 

1.1. provozování kulturních a kulturně vzdělávacích činností – koncertů, divadel, výstav, 
estrádních vystoupení, přehlídek a soutěží, 

1.2. zajištění provozu a činnosti profesionální knihovny – Knihovny Františka Kožíka 
v Uherském Brodě poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb, při 
zachování rovných podmínek pro všechny občany, uspokojování kulturních  
a informačních potřeb a k všestrannému napomáhání všem formám  vzdělávání občanů 
ve smyslu § 2  písm. a)     a § 3 odst. 1) písm. c) zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách 
a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb 
(knihovní zákon) 

 
2. K dosažení účelu je jejím předmětem činnosti: 

2.1. provozování kulturních a kulturně vzdělávacích činností – koncertů, divadel, výstav, 
estrádních vystoupení, přehlídek a soutěží, 

2.2. pořádání zábav a provozování zařízení sloužících zábavě – taneční zábavy, diskotéky, 
večery u cimbálu, cirkusová přestavení a varieté,    

2.3. pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti, 
výuka jazyků – angličtina, němčina, ruština, francouzština, 

2.4. výuka v oblasti umění a společenského tance – hudební kurzy, dramatické kurzy a kurzy 
společenského tance, 

2.5. pořádání výstav, veletrhů, přehlídek a odborných akcí, 
2.6. nahrávání a jiné služby související s pořizováním zvukového a zvukově obrazového 

záznamu pro archivní a dokumentační účely pro zřizovatele, zájmové kroužky, neziskové 
organizace, 
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2.7. publikační činnost – vydávání neperiodických publikací (ve smyslu zákona č.37/1995 Sb.) 
tematicky souvisejících s účelem zřízení (vč. informativních a metodických publikací, 
katalogů a propagačních materiálů), 

2.8. pořadatelský a organizační servis pro kulturně společenské potřeby města, 
2.9. provozování hvězdárny – popularizace astronomie, výchova mladých astronomů, 

organizační a metodická spolupráce s hvězdářským spolkem, odborná spolupráce se 
školami, odborná publikační činnost, 

2.10. promítání audiovizuálních děl – provozování kina Máj – prezentace filmových uměleckých 
děl pro všechny věkové kategorie, ART kina, organizování tematických filmových seminářů, 
letního kina, výstav a alternativních uměleckých žánrů v oblasti hudby a divadla, 

2.11. provozování galerie Panský dům – pořádání výstav, prezentace výtvarných děl, fotografií 
a uměleckých trojrozměrných předmětů profesionálních i amatérských umělců, 

2.12. činnost informačních a zpravodajských kanceláří - provozování městského informačního 
centra, shromažďování, zpracování a poskytování informací, poradenská činnost, 

2.13. krátkodobý pronájem nebytových prostor, 
2.14. budování a zpřístupnění univerzálního knihovního fondu Knihovny Františka Kožíka (dále 

jen knihovna) se zřetelem k potřebám všech občanů obce a plnění účelu svého zřízení. 
Podmínky, za nichž jsou služby knihovny poskytovány, jsou uvedeny v knihovním řádu, 

2.15. budování a zpřístupnění fondu regionální literatury, shromažďování, zpracování 
a poskytování informací o obci, 

2.16. poskytování meziknihovní služby (výpůjční, informační a reprografické), 
2.17. poskytování bibliografických, referenčních a faktografických informací, 
2.18. zprostředkování informací z vnějších informačních zdrojů, zejména v oblasti státní správy 

a samosprávy, 
2.19. umožnění přístupu k vnějším informačním zdrojům, ke kterým má bezplatný (i placený) 

přístup, pomocí telekomunikačního zařízení, 
2.20. poskytování reprografických služeb, 
2.21. pořádání exkurzí, besed, přednášek, výstav a jiných kulturních a vzdělávacích akcí,  
2.22. při plnění svých hlavních činností v oblasti knihovnictví spolupracuje s Knihovnou Bedřicha 

Beneše Buchlovana, příspěvkovou organizací v Uherském Hradišti, Velehradská 714, 686 
01 Uherské Hradiště, která je pověřena regionálními funkcemi, 

2.23. poskytování regionálních knihovnických služeb v oblasti doplňování, zpracování 
a poradenství, 

2.24. při zajišťování činnosti spolupracuje s dalšími organizacemi a školami ve městě, 
2.25. zabezpečování kulturně společenského vyžití seniorů a zdravotně postižených osob 

v zájmu jejich harmonického rozvoje. 
 

Dodatek č. 6 mění úplné znění zřizovací listiny příspěvkové organizace zřízené dnem 10.03.1993 na 
dobu neurčitou. Ostatní ustanovení úplného znění zřizovací listiny Domu kultury Uherský Brod, 
příspěvkové organizace, Mariánské nám. 2187, 6801 Uherský Brod vydaného dne 30.12.2011 ve 
znění dodatku č. 1 ze dne 23.05.2012, dodatku č. 2 ze dne 30.09.2014, dodatku č. 3 ze dne 
15.01.2015, dodatku č. 4 ze dne 30.06.2015 a dodatku č. 5 ze dne 30.12.2016 zůstávají v platnosti 
beze změn. 
 
Dodatek č. 6 nabývá ú činnosti dnem 01.07.2020.  
Dodatek č. 6 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží 2 vyhotovení. 
 
 

Doložka dle § 41 z.  č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní z řízení) 

   Schváleno orgánem obce:  Zastupitelstvo města Uherský Brod  
     …. zasedání konané dne …………. 
                                                    č. usnesení ……………….. 

 
 
 
V Uherském Brodě   
 
 
 
 
                                                                        Ing. Petr Vrána 
                                                             místostarosta 


