Středisko městských služeb
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Organizační složka města - Středisko městských služeb Děčín (SMS) byla zřízena dne
01.04.2011 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 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 činnosti dle „Zřizovací listiny“, např. svoz a likvidaci
vyhozených vánočních stromků, zabezpečení úklidu při konání městských slavností a při
rozsvěcování vánočního stromku. Pomáhalo při rozvozu volebních materiálů apod.
V roce 2017 pokračoval, ve spolupráci s městskou policií, projekt, dle kterého bylo z Úřadu práce
zaměstnáno 12 osob na pozici „správce veřejného prostranství“ Tito zaměstnanci udržovali
pořádek na dětských hřištích a parcích ve městě, a to i ve večerních hodinách a o víkendech.
Středisko městských služeb úspěšně spolupracuje s Úřadem práce a na základě jejich podmínek
zaměstnává především 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 osob dotovaných
z evropských fondů a státního rozpočtu ČR.
Dle zákona č. 257/2000 Sb., zajišťuje SMS realizaci výkonu trestu obecně prospěšných prací, tzv.
alternativní tresty ( ve spolupráci s Probační a mediační službou), nařízené soudem jako náhrada
za trest odnětí svobody. Odsouzení klienti tyto tresty vykonávali na Středisku městských služeb
ve prospěch města bezplatně a podíleli se tak na úklidu města. Za rok 2017 výkon trestu zahájilo
38 odsouzených a odpracovali na SMS celkem 3 509 hodin.
SMS organizovalo akci „ukliďme Česko“, na jaře dobrovolníci uklízeli v lokalitě Bynov a na podzim
v lokalitě Březiny.
V květnu r. 2017 byla na SMS opět zahájena realizace výkonu veřejné služby. Klienty posílá
Úřad práce a SMS zajišťuje výkon veřejné služby. Klientům VS kteří odpracují 20 – 30 hodin
měsíčně náleží vyšší finanční dávka k životnímu minimu. Za výkon VS nenáleží odměna. Dle
smlouvy byl v roce 2017 stanoven maximální počet klientů na 100.
S ohledem na nutnost řešení různých životních problémů zaměstnanců SMS, zorganizovalo
Středisko městských služeb, ve spolupráci s Charitním sdružením Děčín, pro zaměstnance uklízeče veř. prostranství seminář, týkající se nejčastějších spotřebitelských rizik (např. rychlé
půjčky, kreditní karty, nákup zboží na splátky,apod. )
V rámci potřebnosti řešit prohlubující se problémy skupiny nezaměstnaných osob 50+ schválilo
Ministerstvo práce a sociálních věcí realizaci projektu „Prostupné zaměstnávání v SMS“. Koncem
roku byla realizace projektu zahájena. Klienti budou v rámci tohoto projektu vykonávat rovněž
úklidové práce a další potřebné aktivity.

