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Organizační složka města – Středisko městských služeb Děčín (SMS) byla zřízena dne 1. 4. 2011
usnesením zastupitelstva města. Sídlí 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, zametání a sběr odpadků, dále hrabání a úklid a likvidace listí, úklid kolem
sběrných nádob, autobusových zastávek a přechodů, úklid a likvidace černých skládek, úklid mezi
panelovými domy, úklid cyklostezek, vyřezávání náletových křovin a následná likvidace, 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, natírání plotů, laviček a zábradlí, 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, zavážení
cest kamennou drtí, úklid exkrementů a další práce dle požadavků odborů města. Podílí se na
rozvozu volebních materiálů a přípravě volebních místností.
SMS provádělo drobné, úklidové a stěhovací práce pro příspěvkové organizace města a pro cizí
subjekty. Celkový příjem činil 215 000 tisíc korun.
Pravidelnou každoroční akcí SMS je svoz a likvidace odložených vánočních stromků a
zabezpečení úklidu při konání městských květnových slavností a dalších kulturních akcí.
V září 2019 na dva tisíce soutěžících z různých koutů planety měřilo své síly v disco a street
dance na děčínském zimním stadionu a soutěžilo o titul v soutěži „Danceshock!
SMS provádělo úklid zimního stadionu před konáním a v průběhu celého konání této
významné akce.
V roce 2019 bylo nejvýznamnější akcí SMS komplexní zajištění průběhu „Adventních trhů
v Děčíně“, které trvaly od 29.11. do 22.12.2019. Zajištění spočívalo od pořízení prodejních
stánků, převozu, technického vybavení, servisu, úklidu až po obsazenost stánků a celkový
hladký průběh trhů.
Dle zákona č. 257/2000 Sb., zajišťuje SMS realizaci alternativního trestu obecně prospěšných
prací ve spolupráci s Probační a mediační službou, nařízené soudem jako náhrada za trest odnětí
svobody. Odsouzení klienti tyto tresty vykonávali ve Středisku městských služeb ve prospěch
města bezplatně a podíleli se tak na úklidu města. Za rok 2019 výkon trestu zahájilo nových 19
odsouzených, kteří odpracovali celkem 1 333 hodin. Celkem za rok 2019 odpracovali všichni
odsouzení 2 704 hodin ve prospěch města.
Další pravidelnou činností SMS je realizace výkonu veřejné služby (VS) na základě uzavřené
smlouvy o organizování veřejné služby s ÚP-ČR. Klientům VS, kteří odpracují minimálně 30
hodin měsíčně přísluší vyšší finanční dávka k životnímu minimu. Jiná odměna za výkon VS
klientům nenáleží. Dle smlouvy byl stanoven maximální počet klientů na 100. V rámci výkonu
veřejné služby pracovalo v roce 2019 pro město celkem 54 vykonavatelů VS, kteří odpracovali
celkem 5 648 hodin.
Středisko městských služeb úspěšně spolupracuje s Úřadem práce a na základě jejich podmínek
zaměstnává především osoby, které se nacházejí v evidenci ÚP ČR (hmotná nouze, dlouhodobě

nezaměstnaní apod.). Počet těchto zaměstnanců se v průběhu roku mění v závislosti na termínech
ukončení pracovního poměru a nových nástupů do pracovního poměru. Na dotovaných pracovních
místech zaměstnávalo SMS v průběhu roku 2019 celkem 201 osob, což bylo zatím za dobu
existence SMS nejvíce.
Dále bylo z projektu ÚP ČR ve Středisku městských služeb zaměstnáno 13 osob na Společensky
účelných místech.
Pokračoval projekt s názvem „Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce“, který je zaměřen
na pomoc osobám v sociálně vyloučených lokalitách. V tomto projektu bylo podpořeno 48 osob.
Všechny osoby nastoupily u SMS Děčín do pracovního poměru jako uklízeči veřejného prostranství.
V rámci tohoto projektu byly účastníci podpořeni workshopy a právní a finanční gramotností,
organizovanou Charitním sdružením Děčín (CHSD). Témata workshopů byly například Exekuční
řízení, Insolvence, Trestní právo, Bydlení, Finanční gramotnost atd. Klienti měli možnost CHSD
navštívit i individuálně. Další podporou byla skupinová a individuální setkání s psychologem.
Vybraní klienti se účastnili exkurzí do podniků. Veškeré tyto aktivity podporují stabilitu klienta
v nepříznivé životní situaci a napomáhají k získání kompetencí potřebných k dlouhodobé
uplatnitelnosti na volném trhu práce.
Dále pokračoval projekt zaměřený na podporu osob 50+, s kumulací handicapů s názvem
„Prostupné zaměstnání v SMS“. V roce 2019 bylo v rámci projektu podpořeno 146 klientů. Z toho 64
nastoupilo do pracovního poměru na SMS. Tito klienti absolvovali motivační kurz, individuální
poradenství, pracovní diagnostiku a rekvalifikace.
Středisko městských služeb, v rámci svých technických možností, se svou činností snaží
co nejvíce podílet na finančních úsporách města a město tak nemuselo některé práce
zadávat a financovat právnickým subjektům.

