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CÍL 3

Téměř 30 % obyvatel vyjádřilo souhlas s tvrzením, že mohou mít 
problém se ve městě a okolí zaměstnat. Odpovědi můžou být 
ovlivněny pandemickou situací či restrikcemi služeb. Mohou však 
také naznačovat rozdíl mezi nabídkou a poptávkou po zaměstnání 
v regionu. Do budoucna chceme koncepčně podporovat soulad 
těchto faktorů na místním trhu práce se subjekty a osobami, které 
mají zájem o spolupráci. 

I v Kunovicích se struktura ekonomických subjektů průběžně 
mění. Naše podpora bude cílit na podnikatelské subjekty, které 
mají vazbu na inovační proces, vědu a výzkum, přináší výrazný 
prospěch pro ekonomiku a zvyšují konkurenceschopnost města.

Současný stav 
Poloha v rámci souměstí s Uherským Hradištěm, bohatou 
podnikatelskou historií a širokou nabídkou pracovních příležitostí 
přispívá k tomu, že Kunovice nemusí zásadně řešit problém 
nezaměstnanosti a s tím spojené nepříznivé sociální efekty.  
Dobrá zaměstnanost přímo ve městě přispívá také k oživení 
města a zvyšuje zájem o bydlení.

Vnímáme, že naše dlouholeté úsilí pro rozvoj podnikatelských 
aktivit přináší městu nejen nové pracovní příležitosti, ale také 
zvyšuje atraktivitu města a povědomí o něm. Firmy a pracovní 
příležitosti vznikají zejména tam, kde mohou najít schopné 
zaměstnance, a místech s vysokou kvalitou života. Víme, že 
Kunovice právě tyto podmínky splňují. 

Město z pohledu ekonomiky těží ze své 
skvělé pozice na rozvojové ose. Díky 
dlouhodobé podpoře podnikání propojuje 
výhody malého města s nadprůměrným 
počtem míst k zaměstnání. 

Problémem pro část občanů je nedostatek 
drobných služeb v centru města. 

Kunovice podporují místní 
eKonomiKu a podniKání

Průmyslové 
a podnikatelské 

lokality
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V nadsázce jsme ve světě známí jako město s největším počtem 
podnikatelských inkubátorů na jednoho obyvatele. Na bohaté 
možnosti, které poskytujeme našim podnikatelům, jsme náležitě 
hrdí. 

Víme, že pro běžného občana Kunovic jsou tyto budovy tak trošku 
neznámé. V následujících letech budeme postupně rozšiřovat 
jejich nabídku tak, aby jejich možnosti mohli využít všichni naši 
občané. 

Vzdělávání seniorů 

Prostory pro základní uměleckou školu

Kurzy podnikání pro veřejnost

Výuka tradičních slováckých řemesel

Prodej lokálních produktů

Prezentace města jako atraktivního 
místa pro podnikání

Co pro nás bude důležité

Stabilní lokální ekonomika 
a soběstačnost města

Zlepšení infrastruktury pro podnikatele, 
zaměstnance i občany

Cestovní ruch jako příležitost k rozvoji města

Spolupráce škol, zaměstnavatelů 
a úřadu

Kunovice mají silnou komunitu a spoustu šikovných lidí 
a podnikatelů, které chceme v jejich rozvoji podporovat. 
V minulosti jsme pro ně připravili infstrastrukturu (podnikatelské 
inkubátory a průmyslové zóny). Nyní je chceme podporovat 
především ve zkvalitňování poskytovaných služeb.

Rozvoj základních služeb (obchody a drobné živnosti) ve městě 
je pro nás prioritou. Případnému investorovi jsme ochotni 
nabídnout pozemky pro výstavbu nových nebytových prostor, 
které pomůžou zajistit základní služby. 

Chceme, aby lidé věděli, jaké výrobky a služby jsou z Kunovic a okolí, 
a tím měli možnost podpořit lokální produkty. V rámci našeho webu 
budeme pravidelně představovat naše podnikatele.

V celorepublikovém měřítku jsme známí především pro naši 
výrobu letadel a folklórní tradice. Ve městě se v průběhu roku 
pohybuje dostatečný počet turistů, kterým můžeme nabídnout 
mnohem víc. Chceme rozšířit nabídku a kvalitu služeb pro turisty 
a propojovat jednotlivé možnosti, které u nás může turista zažít. 

Důležitým iniciátorem cestovního ruchu je městské informační 
středisko, které organizuje spolupráci v cestovním ruchu v rámci 
regionu Slovácko. 

V oblasti cestovního ruchu je vysoký potenciál pro zapojení privátní 
sféry, tímto způsobem pomůžeme ve městě zrealizovat nové 
originální nápady. 

Ve městě, především v jeho podnikatelských zónách, dlouhodobě 
pracuje velké množství zaměstnanců. Kvalitnější infrastrukturou 
podnikatelských zón dokážeme zaměstnancům vytvořit 
příjemnější prostředí a omezit například dopravní kongesce.

I nadále budeme zpřístupňovat silnější internetové připojení jako 
důležitý prvek budoucího rozvoje. Již nyní ke každé rekonstrukci 
inženýrských sítí přikládáme optické kabely.

V rámci centra města vytipujeme menší lokality, kde spustíme 
veřejné připojení k internetu. Pomůžeme tak našim občanům 
a zvýšíme využitelnost veřejného prostoru. 

Trh práce se mění nejen v Kunovicích, ale i v celorepublikovém 
měřítku. Pro sladění nabídky a poptávky chceme být mediátorem 
vztahu mezi místními i regionálními zaměstnavateli a našimi 
školami.

S našimi podniky chceme v budoucnu více diskutovat možnosti 
spolupráce, společných záměrů i budoucího rozvoje.

I jako městský úřad chceme přispět k již tak dobré zaměstnanosti. Na 
našich webových stránkách budeme pravidelně zobrazovat nabízené 
pracovní pozice ve městě i regionu. 

Otevřeme PIK(y) 

Hlavní podporované projekty 

 – Nové služby v PIK Stará škola a PIK Panský dvůr

 – Dobudování infrastruktury 

 – Originální marketing města na podporu turismu a tradic města 

 – Propagace a podpora místních podnikatelů

 – Městský úřad nakupuje od místních podnikatelů 
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