VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012
STŘEDISKO MĚSTSKÝCH

SLUŽEB
Počet zaměstnanců

Vedoucí
1
Zástupce vedoucího
1
Administrativně-technické, účetní a rozpočtové práce
1
Zaměstnanci na úklid
6
+ úřad práce, agentury (doba určitá)
14
_______________________________________________________________________
Celkem
23
Organizační složka města-Středisko městských služeb Děčín (SMS) byla zřízena dne
01.04.2011. Sídlí 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 v roce 2012 vykonávalo činnosti zejména pro město Děčín, tj.
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 a následná likvidace,
výkopové práce odvodňovacích kanálů, stěhovací a malířské práce, úklid v průběhu a po
skončení kulturních akcí 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, natírání herních prvků, výspravy komunikací broušenkou, natírání plotů
a laviček, úklid veřejných WC na hřbitovech, úklid vnitřních prostor hasičských zbrojnic,
vysypávání a výměny pytlů v lesoparcích, pletí plevele podél komunikací a chodníků,
stěhování a vyklízení bytů, čištění odtokových žlabů za panelovými domy, zavážení cest
kamennou drtí, úklid exkrementů, svoz vánočních stromků a další práce dle požadavků města.
Pracovníci SMS každoročně zajišťují úklid při konání vánočních trhů a slavnostním
rozsvěcování vánočního stromku. Pomáhají při městských slavnostech.
K zajišťování citovaných úkolů byly v r. 2012 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 2012 SMS
20 pracovníků z Úřadu práce na tzv. dotovaných pracovních místech, tzn., že Úřad práce
poskytoval na pracovní místa těchto zaměstnanců příspěvek na mzdové náklady.
Od 1.1.2012 nabyla účinnosti novela zákona č. 111/2006 o pomoci v hmotné nouzi zákonem
č. 363/2011 Sb., dle kterého osoby v hmotné nouzi uzavíraly smlouvy o výkonu veřejné služby
s krajskou pobočkou Úřadu práce (dříve z městem Děčín). Ve vazbě na tento zákon byla dne
21.5.2012 mezi Úřadem práce ČR a statutárním městem Děčín uzavřena smlouva o
organizaci a výkonu veřejné služby. Účelem uzavření této smlouvy byla vzájemná spolupráce
při realizaci veřejné služby pro osoby v hmotné nouzi a pro uchazeče o zaměstnání vedené
v evidenci Úřadu práce.
Cílem výkonu veřejné služby 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.
S organizací a výkonem veřejné služby bylo započato dnem 1.6.2012. Od tohoto data do
30.11.2012 vykonalo veřejnou službu u Střediska městských služeb celkem 105 klientů Úřadu
práce, kteří zajišťovali především úklidové a počišťovací práce na veřejných prostranstvích
města, úklid lesoparků, úklid dětských hřišť, sezonní práce – hrabání trávy, listí apod.
Výkonem veřejné služby vznikla městu úspora ve výši cca 504 tis. Kč.
Bohužel rozhodnutím Ústavního soudu byl výkon veřejné služby ke dni 27.11.2012 zrušen a
dosud nebyl obnoven.
Další činností SMS v roce 2012 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. 2012 odpracovali zaměstnanci SMS zejména pro město a příspěvkové organizace města
34 433 hodin, veřejná služba 5 388 hodin a odsouzení k obecně prospěšným pracím 3 198
hodin, tj. celkem za SMS 43 019 hodin.
Rada města v srpnu 2012 schválila podání žádosti o dotaci v rámci výzvy č. 96 z Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost, financovaného z ESF s názvem „Podpora sociálně
znevýhodněných osob ve Středisku městských služeb“, který je zaměřený na pomoc sociálně
znevýhodněným osobám při vstupu na trh práce. Tento projekt byl schválen a bude realizován
v roce 2013. SMS poskytne zaměstnání 18 nezaměstnaným.
Díky Středisku městských služeb město výrazně šetří 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. Po skončení platnosti
rámcové smlouvy uzavřené mezi městem Děčín a Technickými službami Děčín,a.s., tj. v roce
2016 je SMS připraveno pokračovat v dosavadní činnosti a zajistit, při navýšení počtu
zaměstnanců, veškeré počišťovací práce ve městě.

