Středisko městských služeb
Počet zaměstnanců
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Zástupce vedoucího - koordinátor
Administrativní, personální, účetní, rozpočtové práce
Nedotovaní zaměstnanci na úklid a řidiči
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Organizační složka města - Středisko městských služeb Děčín (SMS) byla zřízena dne 01.04.2011
usnesením zastupitelstva města. Sídlí v objektu bývalé ubytovny v areálu 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, jako v předchozích letech tak i v roce 2016 vykonávalo činnosti dle „Zřizovací
listiny“, zejména činnosti pro město Děčín. Priorita je zametání a sběr odpadků, dále hrabání a úklid a
likvidace listí, úklid kolem sběrných nádob, autobusových zastávek a přechodů, 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, čištění vodních koryt, žlabů a vpustí, v sezoně sekání trávy na pozemcích města,
údržba zeleně, drobné opravy chodníků, údržba a natírání herních prvků, výspravy komunikací
broušenkou, natírání plotů a laviček a zábradlí, úklid veřejných WC na hřbitovech, úklid vnitřních prostor
hasičských zbrojnic, vysypávání a výměny pytlů v lesoparcích, postřik plevelů, pletí plevele podél komunikací
a chodníků, stěhování a vyklízení bytů, zavážení cest kamennou drtí, úklid exkrementů a další práce dle
požadavků odborů města.
Pravidelně každoročně akcí SMS je svoz a likvidace vyhozených vánočních stromků, výrazně pomáhá
s úklidem při konání vánočních trhů a slavnostního rozsvěcování vánočního stromku a zabezpečuje úklid při
konání městských slavností. Podílí se na rozvozu volebních materiálů a přípravě volebních místností.
Zajišťovalo údržbu, zálivku a odborné řezy izolační zeleně. SMS provádí drobné úklidové a stěhovací práce
pro příspěvkové organizace města za 30,- Kč a pro cizí subjekty za 55,- Kč/hod (plus DPH).
Jedním z úkolů bylo zajištění výměny cedulí dopravně navigačního systému města. Tyto práce byly započaty
v listopadu 2016 a dosud pokračují. Město takto ušetří cca 80 tis. Kč.
V roce 2016 bylo přijato 10 osob evidovaných na Úřadu práce na pracovní pozici „správce veřejného
prostranství“. Tito zaměstnanci dohlíží a udržují pořádek na dětských hřištích a parcích ve městě, a to i ve
večerních hodinách do 22.00 hodin a o víkendech ( ve spolupráci s Městskou policií).
K zajišťování výše citovaných úkolů byly v r. 2016 vytvořeny pracovní příležitosti na dobu určitou, především
pro osoby, které se nacházejí v hmotné nouzi a dlouhodobě nezaměstnané uchazeče o zaměstnání
evidované na Úřadu práce. Počet těchto zaměstnanců se v průběhu roku mění v závislosti na termínech
ukončení pracovního poměru a nových nástupů do pracovního poměru. V rámci veřejně prospěšných prací
zaměstnávalo SMS průběžně 90 pracovníků dotovaných z evropských fondů a státního rozpočtu ČR.
Další pravidelnou činností SMS 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.
Odsouzení klienti tyto tresty vykonávali na Středisku městských služeb ve prospěch města bezplatně a
podíleli se tak na úklidu a čistotě města. Za rok 2016 výkon trestu zahájilo 29 odsouzených a odpracovali na
SMS celkem 3 083 hodin.
Velmi úspěšná byla akce „ukliďme Česko“, kterou Středisko městských služeb pořádalo a aktivně se jí
zúčastnilo.
Středisko městských služeb, v rámci svých technických možností, se svou činností snaží co nejvíce podílet
na finančních úsporách města tak, aby město nemuselo některé práce zadávat a financovat právnickým
subjektům.

