STŘEDISKO MĚSTSKÝCH

SLUŽEB
Počet zaměstnanců

Vedoucí
1
Zástupce vedoucího
1
Administrativně-technické, účetní a rozpočtové práce
1
Zaměstnanci na úklid
3
+ úřad práce, agentury (doba určitá)
29
_______________________________________________________________________
Celkem
35
Organizační složka města-Středisko městských služeb Děčín (SMS) byla zřízena dne
01.04.2012 v provizorních podmínkách budovy A1, a to vzhledem k tomu, že probíhala
rekonstrukce objektu v ul. Labská. Od 5.9.2011 SMS provozuje svou činnost v objektu bývalé
ubytovny SD Střelnice v ul. Labská, Děčín I.
Účelem zřízení SMS bylo zejména zajišťování čistoty a pořádku ve městě, úklid a údržba
veřejných prostranství a veřejné zeleně, zajišťování schůdnosti místních komunikací a
chodníků v zimním období, pomoc městu v oblasti kulturního rozvoje a sociální péče,
provádění drobných opravářských a údržbářských prací pro město a pro organizace zřízené
městem.
Středisko městských služeb vykonávalo pro město Děčín zejména tyto činnosti:
zametání odpadků, hrabání a úklid listí, úklid kolem sběrných nádob, kolem autobusových
zastávek a přechodů, úklid na dětských hřištích, úklid a likvidaci černých skládek, úklid mezi
panelovými domy, úklid cyklostezek, vyřezávání náletových křovin,
výkopové práce
odvodňovacích kanálů, stěhovací a malířských práce, úklid v průběhu a po skončení
kulturních akcích ve městě, roznášení pošty, odvoz větví a jejich štěpkování, čištění vodních
koryt, žlabů a vpustí, sekání trávy, údržba zeleně, drobné opravy chodníků, čištění
vysoušečů, údržbu zahrad a hřišť u MŠ a ZŠ, natírání herních prvků, výspravy komunikací
broušenkou, natírání plotů a laviček, úklid veřejných WC na hřbitovech, vysypávání a výměny
pytlů v lesoparcích, likvidace naplavenin po povodni, pletí plevele podél komunikací a
chodníků, stěhování a vyklízení bytů, sběr a likvidace spadaných větví, čištění odtokových
žlabů za panelovými domy, zavážení cest kamennou drtí, úklid exkrementů, svoz vánočních
stromků a další práce dle požadavků města a občanů.
Významný byl podíl pracovníků SMS při konání městských slavností, kdy byl zajištěn úklid
v průběhu i po skončení akcí , a to i o víkendech. Zároveň vykonávali různé pomocné práce,
např. bourání a stavění podia. Dále SMS zajišťovalo úklid při konání vánočních trhů a
slavnostním rozsvěcování vánočního stromku. SMS bylo schopné okamžitě poskytnout své
pracovníky na náhlou neplánovanou akci, jako tomu bylo při akci: „Květiny pro Havla“.
K zajišťování citovaných úkolů byly v r. 2011 vytvořeny pracovní příležitosti na dobu určitou,
především pro obtížně umístitelné a dlouhodobě nezaměstnané uchazeče o zaměstnání
evidované na úřadu práce. V rámci veřejně prospěšných prací a projektů dotovaných
z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR zaměstnávalo v roce 2011 SMS 29
pracovníků z Úřadu práce na tzv. dotovaných pracovních místech, tzn., že Úřad práce
poskytoval na pracovní místa těchto zaměstnanců příspěvek ve výši skutečně vyplacených
mzdových nákladů z tzv. podpory „de minimis“.
Současně v r. 2011 SMS zajišťovalo, na základě uzavřených smluv, výkon veřejné služby
dle §18a zákona č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi, jejímž cílem je obnovení
pracovních návyků dlouhodobě nezaměstnaných, zvýšení možnosti uplatnění na trhu práce,
odklon způsobu života od nepřijatelného pro většinu společnosti, omezení nelegální práce,
zvýšení jejich společenského statutu a zvýšení efektivity politiky zaměstnanosti a provázanosti

jejích nástrojů. V r. 2011 SMS evidovalo, v rámci veřejné služby, 110 občanů, kteří zajišťovali
především úklidové a počišťovací práce na veřejných prostranstvích města a rovněž se
zapojovali při pomocných pracích v příspěvkových organizacích města.
Další činností SMS v roce 2011 bylo, dle zákona č. 257/2000 Sb., zajištění realizace výkonu
trestu obecně prospěšných prací, tzv. alternativní tresty, které nařizuje soud jako náhradu za
trest odnětí svobody. Tyto tresty jsou vykonávány ve prospěch obcí bezplatně.
V r. 2011 (duben – prosinec) odpracovali zaměstnanci SMS, veřejná služba a odsouzení k
obecně prospěšným pracím celkem 56 959 hodin, z toho 2 037 hodin pro příspěvkové
organizace a 42 hodin pro cizí subjekty.
Za dobu krátké existence SMS město výrazně ušetřilo na pracích, které by jinak muselo zadat
právnickým subjektům, převážně Technickým službám Děčín. Některé práce by se vůbec
neuskutečnili, právě z důvodu nedostatku finančních prostředků.
Ze strany veřejnosti je práce úklidových pracovníků ve městě vnímána kladně, a to zejména
s ohledem na zlepšení čistoty ve městě. SMS je připraveno pokračovat v této činnosti i
v dalších letech.

