POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE
dle Zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění
1. ÚPLNÝ OFICIÁLNÍ NÁZEV ORGANIZACE
Slovácké divadlo Uherské Hradiště, příspěvková organizace
2. KONTAKTNÍ ÚDAJE
● Adresa:
Slovácké divadlo Uherské Hradiště, příspěvková organizace
Tyršovo náměstí 480
686 01 Uherské Hradiště
●

Telefonické spojení:
00420 572 551 346

●

www.slovackedivadlo.cz

●

Datová schránka: ztjk7rq

●

IČO: 00094846

●

DIČ: nejsme plátci DPH - identifikovaná osoba

3. BANKOVNÍ SPOJENÍ
Komerční banka Uherské Hradiště 430721/0100
4. DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ
● Účel založení:
○ Divadlo je zřízeno za účelem přispívat k hledání společenské a mravní identity
člověka, k jeho citovému a myšlenkovému obohacení. Svoje poslání naplňuje
prostřednictvím jednotlivých inscenací a v rámci obecného působení jako svébytné
kulturní centrum. K tomu využívá vlastní i pohostinské produkce. Divadlo má
regionální působnost.
●

Hlavní činnosti:
○ Divadlo vytváří činoherní a hudebně dramatické divadelní inscenace (tato umělecká
jevištní díla se prezentují formou veřejných představení),
○ může nabízet představení jiným pořadatelům na domácích scénách a v zahraničí,
○ k uskutečnění programového cíle divadla jako kulturního centra využívá veškerých
svých prostor exteriéru i interiéru, kde se vedle divadelních inscenací prezentují také
výstavy, hudební produkce, diskusní a odborné pořady, různá setkání a další akce
rozvíjející divadelní umění a divadelní kulturu,
○ vytváří a zajišťuje scénické předměty (dekorace, kostýmy, rekvizity, vlásenky atd.) a
umělecké projekty (scénografická, hudební díla apod.) pro vlastní potřebu,
○ zabezpečuje vnitropodnikovou dopravu a přepravu osob i materiálu,

○

vydává a rozšiřuje tiskoviny a multimediální nosiče sloužící k činnosti divadla a jeho
další propagaci.

●

Předmět podnikání:
○ pronájem a půjčování věcí movitých
○ provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání
kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
○ reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
○ silniční motorová doprava - osobní

●

Příspěvková organizace vznikla dne 7.4.2003 rozhodnutím zastupitelstva města Uherské
Hradiště č.j. 26/III. - Slovácké divadlo Uherské Hradiště, příspěvková organizace
Spisová značka: Pr 1272 vedená u Krajského soudu v Brně, Den zápisu: 18. srpna 2004

●

Zřizovatel: Město Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště,
IČ: 002 91 471

5. DOKUMENTY
- Rozbory hospodaření
- Střednědobý výhled rozpočtu
https://www.mesto-uh.cz/rozpocty-prispevkovych-organizaci
6. ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ VE SMYSLU ZÁKONA č.106/1999 Sb.
- Žádost ke stažení - viz. samostatná příloha
- Opravné prostředky - viz. samostatná příloha
- Veřejné zakázky - viz. samostatná příloha
- Volná pracovní místa - viz. samostatná příloha
7. NEJDŮLEŽITĚJŠÍ POUŽÍVANÉ PŘEDPISY
- Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších
předpisů
- Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
- Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů
(zákon o finanční kontrole) ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a
o změně některých zákonů (autorský zákon) ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
- Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
- Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR)

