STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN
Výroční zpráva 2017

Úvodní slovo primátorky
Vážené dámy, vážení pánové,
účelem výroční zprávy je představit čtenářům činnost jednotlivých
odborů magistrátu a organizačních složek města, přinést informace o
tom, co nejdůležitějšího se v daném kalendářním roce v našem městě
událo.
Z mého pohledu nebyl rok 2017 pro nás, občany města, vůbec snadný.
Život nás všech ovlivnilo již zpočátku roku zahájení výstavby důležité komunikace-Vilsnické
spojky. Stavební práce přinesly obrovské změny v systému dopravy ve městě. To, na co
jsme byli všichni v rámci svých cest po městě zvyklí, se ze dne na den změnilo. Dotklo se to
všech občanů, tedy nejen těch, kteří jezdí osobním autem, ale i ostatních využívajících
městskou autobusovou dopravu a chodců.
Jsem moc ráda, že se již stavba chýlí ke konci a děkuji občanům za jejich pochopení,
trpělivost a toleranci. I když se nyní velmi často setkáváme s kritikou ze strany občanů kvůli
množství akcí, které se ve městě provádějí, věřím, že si lidé časem uvědomí, jak důležité pro
naše město tyto akce jsou, a po jejich dokončení všichni oceníme jejich význam.
A co bych dalšího z loňského roku vyzdvihla? Určitě projekt Tvoříme Děčín. Považuji ho za
významný hlavně proto, že umožňuje občanům díky tzv. participativnímu rozpočtu ovlivnit
prostředí, ve kterém žijí, a to hlavně prostřednictvím jejich vlastních nápadů. V rámci
rozpočtu města jsme vyčlenili 5 milionů korun a vyzvali občany k aktivitě a spolupráci. Velice
mile jsem byla překvapena, kolik nápadů se sešlo, kolik lidí se zapojilo do spolurozhodování
o finančních prostředcích města, a moc se těším, až ty nejlepší budou v průběhu roku 2018
realizovány.
Mgr. Marie Blažková
primátorka města

Základní informace o městě Děčín
Děčín je nejníže položené město v České republice. Leží v údolí řeky Labe v místech, kde
jeho přítoky Ploučnice z pravé a Jílovský potok z levé strany oddělují krajinu Českého
středohoří od skalnatých srázů Labských pískovců. Velkolepé výhledy do nejhlubšího
pískovcového kaňonu Evropy nejsou nikde jinde u nás k vidění.
Děčín se vyznačuje množstvím zeleně, romantických zákoutí a překrásných vyhlídek. Řeka
Labe přímo vybízí k projížďce na výletní lodi nebo na raftu. Z paluby si každý může
prohlédnout nejen nádherné okolí, ale i sportovní výkony horolezců. Cestu touto okouzlující
krajinou si lze užít také na kole, podél řeky totiž vede nejfrekventovanější cyklostezka Labská
stezka, která není jediná. Těmi dalšími jsou Cyklostezka Ploučnice a Krušnohorská
magistrála.
Dalším lákadlem pro občany i turisty je největší komplex via ferrat na území republiky.
V centru města na břehu řeky je vytvořených šestnáct zajištěných cest různé obtížnosti
vedoucích na Pastýřskou stěnu. Odsud je nádherný pohled na největší dominantu města
zámek. Ten se svými rozlehlými zahradami a mnoha prohlídkovými okruhy zaujme sanad
každého. Rodiny s dětmi ocení také děčínskou zoo nebo aquapark.
Město Děčín je významným statutárním městem Ústeckého kraje. Jako obec s rozšířenou
působností má ve svém správním území dalších 33 obcí v rámci přeneseného výkonu státní
správy. Mezi rozhodující výrobní obory a odvětví v Děčíně a okolí patří zejména hutnictví
neželezných kovů, chemie, elektrotechnika, rozvoj služeb a další.

Ve městě žilo k 31.12.2017 celkem 49 226 obyvatel, z toho 23 929 mužů, 25 297 žen.
Průměrný věk obyvatel byl 43,9 roku.

Partnerská města
Statutární město Děčín má v současné době partnerství s pěti městy: Pirnou (Německo),
Jonavou (Litevská republika), Přerovem (Česká republika), Ružomberkem (Slovenská
republika) a Bełchatówem (Polská republika).
Nejaktivnější je spolupráce s partnerským městem Pirnou, a to vhledem k délce a množství
navázaných kontaktů a vzdálenosti. Probíhá zde aktivní výměna informací o dění v obou
městech. V roce 2017 pokračovala spolupráce při vzájemném zveřejňování informací ve
městských periodikách, výměně prezentačních materiálů. Uskutečnila se odborná exkurze
pracovníků v cestovním ruchu z Děčína v Pirně. Město se také prezentovalo na pirenských
slavnostech, kde zároveň vystoupily hudební skupiny a mažoretkové formace v rámci
Mezinárodního hudebního festivalu Česká Kamenice. Partnerství s ostatními městy v roce
2017 spočívalo zejména ve výměně informací a zkušeností. Zástupci všech partnerských
měst se tradičně zúčastnili zahájení děčínských městských slavností.
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Struktura veřejné správy
volební období 2014 – 2018

Zastupitelstvo města Děčín
Volební období 2014 – 2018
Volby do zastupitelstev obcí pro volební období 2014-2018 proběhly 10. a 11. října 2014.
Ve statutárním městě Děčín v nich zvítězilo hnutí ANO 2011 (23,06 %), na druhém místě
byla Česká strana sociálně demokratická (19,13 %), třetí místo patřilo Volbě pro město
(18,69 %). Do zastupitelstva města se ještě dostaly Koalice ODS a PSZ (13,14 %),
Komunistická strana Čech a Moravy (9,03 %) a TOP 09 (5,27 %). K volbám přišlo celkem
30,26 % oprávněných voličů.
Zastupitelstvo města Děčín, zvolené ve volbách v říjnu roku 2014, má 27 členů: 7 členů ANO
2011, 6 členů ČSSD, 6 členů Volba pro město, 4 členy Koalice ODS a PSZ, 3 členy
Komunistická strana Čech a Moravy a 1 člena TOP 09.

Výbory zastupitelstva města byly zřízeny na 9. zasedání Zastupitelstva města Děčín dne
18. 12. 2014, a to finanční a kontrolní výbor. Dále byl na tomto zasedání zřízen Osadní výbor
Dolní Žleb.

Složení zastupitelstva města

Ing. Jiří Anděl, CSc.
ANO 2011

MVDr. Jana Bednarska
VPM

Mgr. Marie Blažková
ANO 2011

MUDr. Anna Briestenská
ČSSD

Mgr. Hana Cermonová
VPM

Jaroslav Foldyna
ČSSD

Ing. Valdemar Grešík
VPM

RSDr. Jaroslav Horák
KSČM

Ing. Antonín Hrstka
ANO 2011

Mgr. Tomáš Kohoutek, MBA

Mgr. Václav Lešanovský
ODS a PSZ

Václav Němeček
ČSSD

Hana Pacinová
VPM

František Pelant
ČSSD

Hynek Plachý
VPM

Ing. Vladislav Raška
ODS a PSZ

Mgr. Milan Rosenkranc
TOP 09

Ing. Vojtěch Ryvola
ANO 2011

Pavel Sinko
ČSSD

doc. Dr. Václav Šenkýř, CSc
KSČM

ANO 2011

Jiří Štajner
ANO 2011

Dagmar Toncarová
ODS a PSZ

MUDr. Jiří Zeman
ODS a PSZ

Daniela Trojanová
KSČM

MUDr. Ladislav Trněný
ČSSD

Šárka Zimová Dostálová
VPM

Ing. Martin Weiss
ANO 2011

Rada města Děčína
Rada města Děčín pro volební období 2014 - 2018 byla zvolena zastupitelstvem města na
svém 8. (ustavujícím) zasedání dne 25. listopadu 2014. Rada města Děčín se skládá z 9
členů volených zastupitelstvem města. Schází se pravidelně. Předkládat návrhy k projednání
na zasedáních rady města lze prostřednictvím členů rady, tajemníka magistrátu a vedoucích
odborů magistrátu. Zasedání rady města jsou neveřejné.

Mgr. Marie Blažková
ANO 2011
primátorka

Ing. Antonín Hrstka
ANO 2011

Mgr. Hana Cermonová
Ing. Jiří Anděl, CSc.
VPM
ANO 2011
1. náměstkyně primátorky 2. náměstek primátorky

Mgr. Tomáš Kohoutek, MBA Mgr. Václav Lešanovský

ANO 2011

ODS a PSZ

Ing. Valdemar Grešík
VPM
3. náměstek primátorky

Dagmar Toncarová
ODS a PSZ

Šárka Zimová Dostálová
VPM

Dne 26. 10. 2017 rezignoval na funkci člena Rady města Děčína Mgr. Tomáš
Kohoutek, MBA (ANO 2011), novým členem rady města se stal Ing. Martin
Weiss (Ano 2011).

Rada města v tomto volebním období zřídila celkem 11 komisí:
Dopravní komise, Kulturní komise, Komise výchovy a vzdělávání, Komise prevence
kriminality, Komise sociální a zdravotní, Komise bytová, Komise urbanistiky a ŽP , Komise
cestovního ruchu, Sportovní komise, Povodňová komise statutárního města Děčín, Komise
pro posuzování návrhů na udělení Ceny statutárního města Děčín.

Městská policie Děčín
Městská policie řešila v roce 2017 celkem 6 339 přestupků a zasahovala v celkovém součtu
u 7 880 událostí různého druhu (tzn. výjezdů na základě oznámení občanů, zadržení
pachatelů trestné činnosti, realizovaných kontrol apod.). Z celkového počtu tvoří největší
podíl přestupky, které se dotýkají problematiky dopravy, kterých řešily hlídky městské policie
celkem 4 091, druhou početně největší skupinou jsou přestupky proti veřejnému pořádku,
kterých strážníci vyřešili celkem 1 595. Z celkového počtu přestupků vyřešila městská policie
2 142 skutků domluvou. Celkem 638 přestupků městská policie předala k řešení příslušným
orgánům Magistrátu města Děčín. Celkový objem pokut uložených v blokovém řízení dosáhl
částky 2.692.500,- Kč.

Kamerový systém
V průběhu roku 2017 pokračovala modernizace a rozšiřování kamerového systému. Nové
kamerové body byly spuštěny po dokončení revitalizace sídliště Březiny. Na lokalitu aktuálně
dohlíží čtyři nové kamerové body. Jedná se o moderní kamerové jednotky s otáčením 360°,
vysokým rozlišením a s technologií pro monitorování při ztížených světelných podmínkách.
Záznamy z kamerových bodů poskytuje městská policie zejména Policii ČR a dalším
orgánům veřejné moci.
V průběhu roku byla dokončena modernizace jednoho kamerového bodu, a to kamery v ulici
Ruská. Jednalo se o zastaralou kamerovou jednotku s vysokou poruchovostí. Kamerový bod
byl nahrazen moderní kamerovou jednotkou se stejnou technologií jako kamery v sídlišti
Březiny.

Projekty prevence kriminality
V roce 2017 zahájila městská policie ve spolupráci s odborem rozvoje dlouho připravovaný
projekt Asistenti prevence kriminality v Děčíně. Projet je financován z prostředků Evropského
sociálního fondu a potrvá do roku 2020. V rámci projektu je zaměstnáno jedenáct asistentů
prevence kriminality, kteří se podílí na dohledu nad veřejným pořádkem v některých
lokalitách na území města – zejména Děčín III, Děčín XXXII, Děčín IV. Projekt navazuje na
předešlé aktivity v této oblasti, které městská policie organizuje již od roku 2009. Na činnost
asistentů prevence kriminality dohlíží dvojice vybraných strážníků, kteří stanovují aktuální
úkoly a kontrolují výkon práce asistentů v terénu. Cílem projektu je zvýšit pocit bezpečí
obyvatel v rizikových lokalitách, snižovat míru kriminality v lokalitě, snížit počet stížností na
problémy v oblasti občanského soužití a celkově přispět ke zlepšení stavu veřejného
pořádku v lokalitě. Mzdy asistentů prevence kriminality jsou díky projektu zajištěny až do
roku 2020 s možností, že podpora asistentů bude prodloužena až do roku 2022.

Interní audit
V roce 2017 byl interní audit ve statutárním městě Děčín zajišťován jedním zaměstnancem
organizačně zařazeným do útvaru primátorky. Dle plánu interního auditu schváleného
primátorkou byly vykonány dva interní audity.
První audit systému byl zaměřen na docházkový systém zaměstnanců Střediska městských
služeb vykonávajících veřejně prospěšné práce a vnitřní kontrolní systém, konkrétně na
pověření zaměstnanců k provádění předběžných kontrol plánovaných a připravovaných
operací.
Auditem byl prověřen systém vedení, zpracování i kontrola docházkového systému 43
zaměstnanců vykonávajících veřejně prospěšné práce – úklid veřejných prostranství. Byl
získán přehled o formě i způsobu vedení docházkového systému. Závěrem auditu je
skutečnost, že ač se vedení i zpracování docházkového systému jeví jako administrativně
příliš náročné, je nezbytné v tomto systému pokračovat, vzhledem k častému zneužívání
pracovní doby právě ze strany zaměstnanců vykonávajících veřejně prospěšné práce
a skutečnosti, že výkon práce těchto zaměstnanců je směřován do oblasti celého města,
a tudíž kontrola využití pracovní doby je tímto náročnější.
Dále byl prověřen vnitřní kontrolní systém, konkrétně pověření zaměstnanců k provádění
předběžných kontrol plánovaných a připravovaných operací. Prověřením pověření
k operacím jednotlivých zaměstnanců byl zjištěn nesoulad se zákonem č. 320/2001 Sb., o
finanční kontrole § 26 odst. 2, kdy příkazce operace v jeho nepřítomnosti zastupuje správce
rozpočtu, a tudíž zde vzniká riziko sloučení funkce příkazce a správce rozpočtu. Na základě
auditního zjištění bylo dispoziční právo správce rozpočtu změněno a k zastupování příkazce
operace byla pověřena jiná osoba.
Druhým auditem byl finanční audit zaměřený na hospodaření odboru životního prostředí
s přijatými dary Městského útulku pro toulavá a opuštěná zvířata za období II. čtvrtletí roku
2017. Auditem byl získán přehled o přijatých finančních účelových darech pro Městský útulek
pro toulavá a opuštěná zvířata. Přijímání včetně zaúčtování přijatých finančních darů se jeví
z pohledu rizika zneužití jako dostačující. Evidence a prokázání čerpání finančních účelových
darů je vedeno konkrétně se jménem zvířete a obsahuje doklad o úhradě v podobě faktur či
pokladního dokladu. Auditem nebyly zjištěny vážnější nedostatky.

Při výkonu auditů byly uplatňovány postupy podle § 27 až 31 vyhlášky č. 416/2004 Sb.
Zprávy o zjištěních z vykonaných auditů byly v souladu s § 31 odst. 1 písm. c) výše uvedené
vyhlášky projednány s vedoucími auditovaných organizačních útvarů a s jejich stanovisky
byly následně předány primátorce města.
Zaměstnanec na úseku interního auditu se podílel ve spolupráci s odd. kontrolním a právním
na výkonu pěti veřejnosprávních kontrol u příspěvkových organizací města, které byly
zaměřeny na nakládání a hospodaření s veřejnými prostředky ve smyslu § 9 odst. 1 zákona
o finanční kontrole a zajišťoval sběr a vkládání dat do databáze Benchmarkingové inciativy
2005 a následně zpracovával z této databáze analytické výstupy. Dále spolupracoval
s organizačními útvary města na udržení systému managementu kvality podle normy ISO
9001 a podílel se na přezkoumání tohoto systému.

Pracoviště krizového řízení
Pracoviště krizového řízení
Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Děčín (dále jen „BR ORP“) jednala v roce
2017 dvakrát, funkci tajemníka plnil Ing. Radek Tuhý. BR ORP projednala řadu materiálů k
zajištění připravenosti správního obvodu na řešení mimořádných událostí, včetně
dokumentace pro výběr zhotovitele na modernizaci systému varování a vyrozumění.
Pracoviště krizového řízení se v rámci spolupráce se složkami integrovaného záchranného
systému (dále jen „IZS“) podílelo na řešení konkrétních mimořádných událostí. Pracoviště
krizového řízení společně se zástupcem hasičského záchranného sboru provedlo kontroly
obcí s důrazem na kontrolu plnění povinností stanovených krizovým zákonem. V rámci
kontrol poskytovalo obcím metodickou pomoc. Byly také zabezpečovány úkoly stanovené
pro období branné pohotovosti státu. Na pracovišti krizového řízení bylo v roce 2017
započato testování aplikace Krizový informační a svolávací systém, jehož cílem je
zkvalitnění práce orgánů krizového řízení.

Bezpečnostní ředitel
V roce 2017 plnil funkci bezpečnostního ředitele magistrátu Ing. Radek Tuhý. V oblasti
ochrany utajovaných informací byla realizována opatření vyplývající ze zákona č. 412/2005
Sb., zejména v oblastech administrativní, fyzické, personální a informační bezpečnosti. Byla
provedena výměna certifikovaného informačního systému, určeného pro zpracování
písemností ve stupni VYHRAZENÉ, včetně zpracování nové dokumentace.

Organizační složky města - Jednotky sboru
dobrovolných hasičů (JSDH)
Statutární město zřizuje dle ustanovení zákona o požární ochraně ve svém územním obvodu
4 jednotky: JSDH Děčín III - Staré Město, JSDH Děčín XXXII - Boletice, JSDH Děčín XI Horní Žleb a JSDH Děčín XXXI - Křešice, které sdružují celkem 79 členů a jsou nyní
vybaveny 10 vozidly, motorovým člunem a vznášedlem. V rámci svých povinností se JSDH
zúčastnily výjezdů k různým mimořádným událostem, a to i mimo svůj územní obvod. Dále
plnily úkoly požárních preventivních hlídek při hromadných společenských akcích. K pokrytí
nákladů, spojených s výjezdy mimo svůj územní obvod, byla městu na základě žádosti
přiznána Ústeckým krajem účelová neinvestiční dotace v celkové výši 157 tis. Kč, určená
k pořízení výstroje a věcných prostředků a na zabezpečení odborné přípravy. V měsíci září
uspořádaly JSDH jubilejní 50. ročník hasičské soutěže „O putovní pohár města Děčína“ na
Smetanově nábřeží, rozšířený tentokrát i o prezentaci záchranných složek v rámci Dne
záchranářů pro širokou veřejnost a v rámci pětileté udržitelnosti česko-saského příhraničního
projektu v Programu Cíl 3 proběhlo taktické cvičení jednotek z Děčína, Bad Schandau a
Schöny na řece Labi v hraničním prostoru Hřensko / Schöna s tématem záchrany osob
z hořící lodi. V listopadu obdržela JSDH Děčín XXXII – Boletice formou daru od Hasičského
záchranného sboru Ústeckého kraje Cisternovou automobilovou stříkačku CAS 24 Tatra 815
s rozšířenou kabinou. Do konce roku 2017 byl zrealizován projekt „Zodolnění a úpravy
hasičské zbrojnice JSDH Děčín XI – Horní Žleb“ (v rámci Integrovaného regionálního
operačního programu v investiční prioritě 5b osy 1), který přinesl jednotce zkvalitnění zázemí
a zodolnění budovy zbrojnice při povodňových stavech a jiných mimořádných situacích,
souvisejících se změnami klimatu. Vedoucím organizačních složek za statutární město byl
Richard Musil, DiS.

Středisko městských služeb
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, v rámci 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 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.

Úvodní slovo tajemníka magistrátu
Vážení občané, kolegyně a kolegové,
je Vám předložen materiál, který je věrným obrazem činnosti
organizace působící v sektoru územní veřejné správy – Výroční
zpráva o činnosti statutárního města Děčín a činnosti Magistrátu
města Děčín. V souladu s platnou legislativou zajišťuje úřad
magistrátu řadu činností nejen pro občany samotného
statutárního města Děčín, ale i pro všechny občany celého
správního obvodu obce s rozšířenou působností, tedy například pro občany Kytlice,
Jetřichovic, Těchlovic, Jílového, Dobkovic a dalších měst a obcí jižní části území
okresu Děčín.
Na tomto místě bych si dovolil připomenout, že město a jeho magistrát jsou mimo jiné
držiteli Certifikace ISO 9001:2015, kterou poprvé získaly od mezinárodní společnosti
se sídlem ve Švýcarsku – SGS v roce 2011 a pravidelně každoročně toto ocenění
kvality obhajují. Že se jedná o vysoce společensky oceňovanou záležitost, můžeme
doložit skutečností, že paní primátorka a pan tajemník převzali na Národní konferenci
kvality ve veřejné správě, která se konala v červnu 2017 v Brně, ocenění „Organizace
dobré veřejné správy“. Cenu jsme převzali jako jedno ze tří měst celé České republiky
z rukou náměstka ministra vnitra RNDr. Josefa Postráneckého.
Obdobně jako ve výročních zprávách předchozích bych chtěl zdůraznit, že se
soustavně snažíme zlepšovat prostředí a interiéry magistrátu tak, aby byl úřad pro
občana co nepřívětivějším. Neustále se snažíme vylepšovat i elektronickou komunikaci
s občany. Mnozí z občanů, kteří těchto našich služeb již využívají, ušetřili již mnoho
svého času a zrychlili vyřízení svých záležitostí na magistrátu. Není pochyb o tom, že
se magistrát ubírá správným směrem a že ve většině činností nezaostává za
republikovým průměrem, naopak v mnoha směrech jej výrazně převyšuje. Jsem
potěšen, že stále častěji k nám přijíždějí na zkušenou kolegové z ostatních měst a
jsme stále častěji oslovováni nejrůznějšími institucemi působícími ve veřejné správě,
abychom na celostátních konferencích svou úspěšnou práci prezentovali.
Na úspěších, za které se nemusíme stydět, má podíl nejen vedení města, ale celý
kolektiv zaměstnanců úřadu.

Ing. Jaromír Zajíček, MPA
tajemník magistrátu

Útvar tajemníka – oddělení personální a platové
Oddělení personální a platové zajišťuje úkoly v oblasti řízení lidských zdrojů, péče
o lidské zdroje, odměňování a rozvoje lidských zdrojů. Jeho organizace je rozdělena na
čtyři části podle jejich cílů a náplně:
1. personální plánování a controlling, personální marketing, personální rozvoj,
organizační rozvoj a řízení zaměstnaneckých vztahů
2. odměňování a řízení výkonu, vzdělávání a personální administrativa
3. péče o lidské zdroje, kolektivní vyjednávání, tvorba vyhodnocování rozpočtu
na kapitolách platy, ostatní osobní náklady, sociální fond, cestovné
a vzdělávání
4. platová administrativa.

Počet zaměstnanců zařazených do Magistrátu města Děčín k 31.12. 2017: 264
-

z toho počet žen: 203
počet mužů: 61
počet vedoucích zaměstnanců žen: 22
počet vedoucích zaměstnanců mužů: 13

Útvar tajemníka-oddělení kontrolní a právní
Činnost kontrolní
Radou města bylo schváleno na rok 2017 provedení 32 veřejnosprávních kontrol (dále jen
„VSK“), z toho 27 VSK u příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Děčín
(dále jen “příspěvkové organizace“) a 5 VSK u namátkově vybraných příjemců veřejné
finanční podpory. Vykonáno bylo celkem 36 VSK, z toho 31 u příspěvkových organizací
a 5 u příjemců veřejné finanční podpory. Ve vyšším počtu provedených VSK
u příspěvkových organizací je zahrnuto 8 kontrol zaměřených na plnění nápravných opatření
k nedostatkům zjištěným předchozími plánovanými VSK.
VSK u příspěvkových organizací byly zaměřeny na následné přezkoumání správnosti
majetkových a finančních operací, včetně dodržování opatření směřujících k odstranění
či předcházení vzniku závadných finančních operací. Bylo prověřováno, zda kontrolované
osoby dodržují právní předpisy a vnitřní předpisy k finančnímu hospodaření, k inventarizaci
majetku a závazků, k vnitřnímu kontrolnímu systému apod. Dále bylo prověřováno, zda
je uvnitř příspěvkových organizací zajištěna včasná a spolehlivá informovanost vedoucích
zaměstnanců o nakládání s veřejnými prostředky, o prováděných operacích, o jejich
průkazném účetním zpracování, zda kontrolované osoby chrání dostatečným způsobem
veřejné prostředky proti rizikům, nesrovnalostem nebo jiným nedostatkům, které by byly
způsobeny porušením právních předpisů, nehospodárným, neúčelným a neefektivním
nakládáním s veřejnými prostředky nebo trestnou činností.
Kontrolami u příjemců veřejné finanční podpory bylo prověřováno zejména účelové využití
dotací, jejich správné a včasné vyúčtování a dodržování stanovených podmínek pro použití
poskytnutých dotačních titulů.
Vnitřních kontrol bylo provedeno za rok 2017 celkem 13. Kontroly byly zaměřeny na
dodržování vnitřních předpisů a stanovených postupů. V 9 případech nebyly kontrolou
zjištěny nedostatky. Zbývající kontroly zjistily některé nedostatky v oblasti evidence spisů,
autodopravy, ztrát a nálezů, registru smluv, překročení limitu na pohoštění a dary,
nedostatky při vyřazení majetku.

Činnost na úseku vyřizování stížností a petic
V agendě stížností a petic bylo v roce 2017 zaevidováno celkem 45 stížností a 5 petic. V
případě stížností bylo 6 stížností postoupeno k vyřízení věcně a místně příslušným orgánům
a subjektům, 2 stížnosti byly statutárnímu městu Děčín zaslány pouze na vědomí, 37
stížností řešil magistrát města. Při šetření stížností bylo 17 stížností vyhodnoceno jako
nedůvodných, 1 stížnost byla částečně důvodná a u 2 se nedala prokázat důvodnost.
V celkovém počtu jsou zahrnuty 2 opakované stížnosti, první podána předsedovi Dopravního
výboru statutárního města Děčín a následně odboru rozvoje, druhá podána elektronicky na
podatelnu úřadu poté, kdy první dvě znění nebyla odborem komunikací a dopravy
zaevidována a řešena. Oblasti, do kterých směřovaly stížnosti, byly velmi různorodé, ale jako
hlavní oblasti lze uvést údržba zeleně ve městě, na cyklostezkách a hřbitovech, stav a
údržba komunikací, ale i nesprávný postup odboru či úředníků při vyřizování věci.
Obsahy všech 5 petic směřovaly do oblasti samostatné působnosti města, a byly proto
orgány města vyřizovány podle § 16 odst. 2 zákona o obcích. Předmětem těchto „petic“ byl
požadavek na zachování dětského hřiště v Děčíně XXXI – Křešice, požadavek na řešení
neúnosné situace v okolí domu Zelená 380/33, Děčín III a chování občanů z uvedeného
domu, nesouhlas s pokácením smrku v Děčíně XXXII – Boletice nad Labem v Pražské ul.,
nesouhlas s výstavbou nového azylového domu v Děčíně VI – Letná v Řecké ul., požadavek
na zachování provozu víceúčelové haly v Děčíně.
Stěžovatelům bylo na všechny stížnosti odpovězeno a v případě důvodných stížností byla
přijímána opatření k nápravě nedostatků a prováděna následná kontrola jejich plnění.
Oddělení kontrolní a právní i nadále provádí průběžné kontroly plnění opatření ze strany
dotčených odborů. Doručené petice byly vyřizovány orgány města a jejich podatelé obdrželi
v zákonných lhůtách informace o způsobu jejich vyřízení. Poslední „petice“ podána v prosinci
2017 byla vyřešena na přelomu roku 2017/2018.

Činnost na úseku poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
V oblasti poskytování informací dle informačního zákona bylo v roce 2017 přijato orgány
města 80 žádostí o informace, bylo vydáno celkem 16 rozhodnutí o odmítnutí žádosti, proti
kterým bylo podáno 1 odvolání; rozhodnutí bylo nadřízeným orgánem potvrzeno. V roce
2017 došlo k soudnímu řízení ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí
žádosti o poskytnutí informace, informace byla následně povinným subjektem poskytnuta.
Byly podány 3 stížnosti podle § 16a zákona na postup povinného subjektu při vyřizování
žádostí o informace; z toho u 1 stížnosti byl nadřízeným orgánem potvrzen postup povinného
subjektu a u 2 stížností povinný subjekt informaci ve lhůtě doplnil.

Odbor provozní a organizační
Oddělení kancelář primátorky
Oddělení zajišťovalo administrativně technické nebo jiné provozně technické práce v
sekretariátu vedení města. Bylo vydáno 23 čísel čtrnáctideníku Město Děčín – zpravodaj,
vyřizovalo dotazy z Bezplatné telefonní linky a dotazy prostřednictvím webu města. Oddělení
dále pravidelně informovalo občany prostřednictvím médií, webu města a sociálních sítí o
dění ve městě. Organizačně se oddělení podílelo na uspořádání společenských akcí (setkání
zástupců partnerských měst, ocenění nejúspěšnějších žáků, Cena Ď, Cena města a Ocenění
nejlepších sportovců). Dále spolupracovalo s oddělení cestovního ruchu při prezentaci města
(agenda CR byla součástí oddělení do 30. 6, 2017).

Oddělení organizační
Oddělení zajišťovalo především administrativní práce spojené s plněním úkolů v oblasti
samostatné působnosti v součinnosti s ostatními odbory magistrátu, administrativní práce
pro tajemníka magistrátu. Dále pak přípravu schůzí rady města (celkem 31 v r. 2017) a
zasedání zastupitelstva města (celkem 10 v r. 2017) a pořizování výstupů z těchto jednání,
zajišťování porad vedoucích odborů magistrátu (celkem 21 v r. 2017) a porad se starosty
obcí v rámci správního obvodu s rozšířenou působností (celkem 4 v r. 2017). Oddělení
organizační dále vedlo přehled subjektů, kterým rada města povolila užívat znak statutárního
města Děčín (celkem 11 v r. 2017), evidenci vydaných pověření, zmocnění a plných mocí za
magistrát (celkem 26 v r. 2017).

Oddělení IT
Oddělení provádělo postupnou migraci počítačů na operační systém Windows 10.
Pokračovalo postupné budování metropolitní sítě. Do provozu byl uveden systém digitálních
úředních desek, který plně nahradil fyzické vývěsky. Byl zahájen přechod na zcela nový
mapový server.

Oddělení provozní
V roce 2017 oddělení zajišťovalo především provoz podatelny, e-podatelny, datovou
schránku, obsluhu telefonní ústředny, recepce magistrátu, pokladní službu, CzechPoint,
vidimaci a legalizaci, koordinaci úklidové služby a další činnosti.

Oddělení cestovního ruchu
Oddělení vzniklo k 1.4. 2017. Jednou z hlavních činností byla příprava převzetí Turistických
informačních center pod správu města. Další činnosti: organizace akce Zahájení turistické
sezony, vydání propagačních materiálů města (Časopis pro turisty, tematické letáky, mapy,
Turistický pas) a zajištění promo předmětů, vše jednotném vizuálu. Intenzivně pracovalo na
marketingu města. Ve spolupráci dalšími partnery byly realizovány projekty Nádraží
Českosaského Švýcarska, běžecké trasy na Kvádrberku. Bylo otevřeno moderní TIC na
hlavním nádraží v nových prostorách. Dále se město prezentovalo na několika akcích
v České republice i zahraničí.

Odbor správních činností a obecní živnostenský
úřad
Oddělení vnitřních věcí, přestupků a dopravně-správních agend
V roce 2017 oddělení vykonávalo činnosti dané příslušnými zákony a organizačním řádem
Magistrátu města Děčín.
Od 1.7.2017 vstoupily v platnost zcela nové zákony na úseku přestupků, a to zákon
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákon č. 251/2016 Sb.,
o některých přestupcích, které zcela změnily postup řízení a vztahují se i na přestupky
právnících osob, fyzických osob podnikajících. Na úseku registru vozidel od 1.7.2017 došlo
k rozvolnění místní příslušnosti.

Oddělení silničního správního a dopravního úřadu
Zajišťuje svou činnost podle platných právních předpisů na úseku pozemních komunikací,
speciálního stavebního úřadu, dopravního úřadu, provozování stanic měření emisí
a v agendě získávání řidičského oprávnění.
V roce 2017 došlo k výraznému navýšení žádostí o stavební povolení. Oddělení se dále
operativně podílelo na úpravě dopravního značení na místních komunikacích v rámci akce
„Vilsnická spojka“.
Oddělení udělilo, v souvislosti s přečíslováním všech linek městské autobusové dopravy,
nové licence Dopravnímu podniku města Děčína a.s.
V souvislosti s novelou zákona č.56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, byly zavedeny informace o stanicích měření
emisí, které se nacházejí v územním obvodu úřadu, do centrálního informačního systému.

Oddělení správních agend, matriky a obecní živnostenský úřad
Oddělení zajišťuje činnosti spojené s náběrem a výdejem občanských průkazů a cestovních
dokladů. Dále zajišťuje agendu na úseku evidence obyvatel, rušení místa trvalého pobytu a
matriky (matrika narození, úmrtí a sňatků). Vyhotovuje živnostenská oprávnění a osvědčení
o zápisu do evidence zemědělského podnikatele podle zákona o zemědělství.
V roce 2017 bylo vydáno 5 625 cestovních dokladů v běžné 30denní lhůtě. Oproti roku 2016
se jedná o nárůst celkem 1 219 cestovních dokladů. I v případě tzv. „blesk pasů“, které se
vydávají ve zkrácené lhůtě šesti dnů, byl zaznamenán nárůst, a to meziročně o 77 těchto
cestovních dokladů.
Počet žádostí na úseku občanských průkazů se prakticky nemění. V roce 2016 bylo podáno
12 060 žádostí o vyhotovení občanského průkazu a v roce 2017 to bylo 12 839.
I v tomto roce oddělení zajišťovalo náběry a případně i výdeje občanských průkazů pro
imobilní žadatele. V praxi to znamená, že pracovník úřadu osobně navštíví imobilního
občana s již přichystanou žádostí, vyfotografuje ho a pokud je to možné, občan se na žádost
podepíše. Po vyhotovení nového občanského průkazu Státní tiskárnou cenin pracovnice
občana znovu navštíví a tento doklad předá.

Odbor stavební úřad
Oddělení územního rozhodování a památkové péče
Oddělení územního rozhodování zajišťuje výkon státní správy v části zákona č. 183/2006
Sb., stavební zákon, na úseku územního rozhodování a výkon státní správy dle zákona č.
20/1987 Sb. o státní památkové péči; počet techniků: 4

Oddělení stavebního řádu
Oddělení stavebního řádu zajišťuje výkon státní správy v rozsahu části zákona č. 50/1976
Sb. a 183/2006 Sb. na úseku stavebního řádu a dle zák. č. 184/2006 Sb. provádí odnětí
nebo omezení vlastnického práva k pozemkům nebo stavbám; počet techniků: 6,75

Oddělení Úřad územního plánování
Oddělení zajišťuje výkon státní správy v části zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, na
úseku územního plánování. Poradenská činnost pro obce ORP. Součinnost při projednávání
rozvojových záměrů města, prodejích pozemků a vykonává lektorskou činnost; počet
techniků: 4

Odbor stavební úřad od 1. 7. 2017 začal vykonávat působnost ve správním obvodu
zaniklého SÚ Jílové. SÚ vydal v r. 2017 celkem 646 rozhodnutí, provedl 810 správních
úkonů, které nejsou rozhodnutím, 186 dohledů a 3339 ostatních činností. Dále zajišťuje
archivní činnost, poskytuje kopie archivních dokumentů vlastníkům staveb. Provádí
ověřování dokumentů a zápisy staveb do ISUI v počtu 575.

Odbor stavební úřad, Úřad územního plánování v rámci ORP Děčín pokračoval v pořizování
Územního plánu Děčín společným jednáním o návrhu a Vyhodnocení vlivů Územního plánu
Děčín na udržitelný rozvoj území, zajistil dokončení Právního stavu Územního plánu města
Děčín a dalších 2 územních plánů, pořizoval průběžnou aktualizaci územně analytických
podkladů, pokračoval v pořizování dalších 12 územních plánů, z nichž byly
2 vydány, zahájil pořizování 1 územní studie a dokončil pořizování 1 vymezení zastavěného
území. Vyhotovil 479 vyjádření nebo sdělení a 30 územně plánovacích informací ke
stavebním záměrům.

Odbor provádí administraci programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím
obcí s rozšířenou působností“, který vydalo MKČR dle §16 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb. o
státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Poradenská činnost pro obce ORP.
Bylo vydáno 185 rozhodnutí a 264 závazných stanovisek. V ORP je celkem 375 nemovitých
KP, 115 movitých KP a 5 památkových zón.
Podle příslušného ustanovení zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních
místech vede evidenci válečných hrobů.

Odbor životního prostředí
Odbor ŽP zajišťoval v rámci přenesené působnosti dle platných zákonů a předpisů,
uvedených u jednotlivých agend, činnost v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí, tj. v
ochraně přírody, rostlinolékařské péči, ochraně ovzduší, ve vodním hospodářství,
odpadovém hospodářství, ochraně zemědělského půdního fondu, v lesním hospodářství,
myslivosti, rybářství, ochraně zvířat a zemědělství.

Oddělení vodoprávní úřad a ochrany prostředí
Vodoprávní úřad

Správní řízení a ostatní činnosti

Rok 2017

Pravomocně vydaná rozhodnutí celkem
Stavební povolení ke stavbám vodních děl
Kolaudační souhlasy
Povolení k nakládání s vodami
Souhlasy dle § 17 vodního zákona
Ohlášení ke stavbě vodních děl
Vyjádření k územnímu, stavebnímu řízení
Havárie-účast
Podněty občanů

214
98
64
450
114
77
98
12
96
981
5
69
37
620

Odpadové hospodářství

12
82

Správní řízení a ostatní činnosti

1262017
Rok

Vydaná rozhodnutí
Kontroly
Vyjádření k územnímu, stavebnímu řízení
Počet hlášení evidence odpadů celkem ze zákona o odpadech
Podněty občanů

67
3
9
19; 10
981
424
597
9

Ochrana ovzduší
V roce 2017 bylo v souladu s ustanovením § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně
ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, vydáno 216 závazných stanovisek k umístění zdrojů
znečišťování ovzduší, které se týkají převážně vytápění objektů, umístění provozu, nebo
umístění čistíren odpadních vod a septiků. Dále se oddělení zaobírá podněty občanů, kteří
upozorňují na jednotlivé případy porušování zákona o ochraně ovzduší.

Oddělení ochrany přírody a ochrany zvířat
V oblasti ochrany dřevin bylo v průběhu roku 2017 vedeno 200 správních řízení ve věci
povolení kácení dřevin rostoucích mimo les. Dále byla vydána 3 vyjádření k dotazům o
pokácení dřevin, ke stavu stromů atp. a 156 vyjádření ke stavbám. Postoupeno pro místní či
věcnou nepříslušnost bylo 23 podnětů.
Další řešenou oblastí v rámci oddělení je monitoring a sanace skalních masivů. Ruční
měření dlouhodobě probíhá na 3 lokalitách: v Děčíně – Stoliční hoře, kde je sledováno
celkem 7 bloků, či věží, na Pastýřské stěně – Labském nábřeží, zde se sledují 2 objekty, a
Teplické ulici, kde je sledováno 19 objektů. Měření je prováděno ručně dilatometry a
náklonoměry, v různých časových intervalech 14 dnů, 1 měsíc a 3 měsíce, dle stavu
měřeného objektu. Na základě výsledků měření byly zhotoveny 2 zjednodušené technické
dokumentace na sanaci dvou bloků na Teplické ulici.
V roce 2017 bylo v oblasti ochrany zvířat přijato, prošetřeno a zpracováno více než 166
podnětů, téměř z 80 % řešena problematika chovu zvířat v zájmových chovech, především
psů (68 % podnětů z celkového počtu přijatých). Z toho zpracováno do spisu a předáno
k dalšímu řízení, event. uložení sankce, ve věci porušení zákona bylo celkem 86 chovatelů
(oznámení přestupku, event. podnět ke správnímu řízení). Ve správním řízení ve věci
zvláštního opatření bylo řešeno 19 případů (odebrání zvířete, nařízení snížení stavu zvířat
v chovu apod.). Pro veřejnost byly zajištěny opakovaně akce: „hromadné očkování proti
vzteklině“, „regulace přemnožené populace městských holubů“ a „deratizace města“.
Součástí oddělení je také Městský útulek pro toulavá a opuštěná zvířata. Zařízením v roce
2017 prošlo 797 zvířat. Z celkového počtu přijatých zvířat jich přišlo 185 z okolních obcí. 237
zvířat bylo vráceno jejich vlastníkům. Vlastníkům zvířat a příslušným obcím bylo vystaveno
celkem 278 předpisů k úhradě vzniklých nákladů.

Oddělení zemědělství a lesního hospodářství
Orgán státní správy lesů má ve své působnosti plochu 29.802,5 ha. V rámci zajištění agendy
orgánu státní správy lesů bylo v roce 2017 vydáno 72 správních rozhodnutí. Orgán státní
správy dále v roce 2017 vydal 321 závazných stanovisek podle § 14 odst. 2 lesního zákona
(souhlasy k vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení na pozemky do vzdálenosti
50 m od okraje lesa), a vyjádření k projektovým dokumentacím, a vyjádření k územně
plánovacím dokumentacím. Orgán státní správy lesů provedl v roce 2017 62 dozorů
nad dodržováním ustanovení lesního zákona na lesních majetcích v působnosti ORP Děčín
a vydal 22 správních rozhodnutí o přestupku a správním deliktu (z důvodu porušení lesního
zákona). Orgán státní správy lesů vydal v roce 2017 dvě nařízení statutárního města Děčín o
dočasném vyloučení vstupu do lesa z důvodu přírodní kalamity – vichřice Herwart. Orgán
státní správy lesů se vyjadřoval k dvanácti pozemkovým úpravám na základě žádostí
Pozemkového úřadu Děčín a k pěti revizím údajů katastru nemovitostí na základě žádostí od
Katastrálního úřadu Děčín.
Orgán státní správy myslivosti má ve své působnosti 28 honiteb o celkové rozloze 39 690
ha. V roce 2017 provedl 33 kontrol nad dodržováním zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti.
Kontroly se především týkaly splnění plánů lovu normované zvěře, a zda uživatelé honiteb
myslivecky hospodaří v souladu se zákonem č. 449/2001 Sb., o myslivosti v platném znění
a souvisejících právních předpisů. V témže roce bylo vydáno 5 rozhodnutí o odlovech
především černé zvěře na nehonebních pozemcích. Tato rozhodnutí se týkala především
černé zvěře opakovaně působící škody na nehonebních pozemcích v obytných lokalitách.
Dále byla vydána stanoviska na navýšení plánu odlovu chované zvěře. Z důvodu
přemnožení černé a jelení zvěře bylo souladu se zákonem č. 449/2001 Sb., o myslivosti
vydáno celkem 44 správních rozhodnutí o odlovech této zvěře. Orgán státní správy
myslivosti přistoupil k uložení (nařízení odstřelu) úpravy stavů černé zvěře v honitbách.
Orgán státní správy myslivosti požádal o projednání a schválení usnesení poskytnutí
finančního příspěvku k podpoře snížení stavů černé zvěře na pozemcích v Děčínské
aglomeraci Bynov (nedošlo k realizaci této podpory, neboť tento návrh nebyl schválen na
valné hromadě dotčeného mysliveckého spolku).
Oddělením je zajišťován výkon činností dle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči,
ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon“).
Na základě § 3 odst. 1 písm. a) zákona, dle kterého jsou vlastníci pozemků nebo osoby,
které pozemky užívají z jiného právního důvodu, povinni zjišťovat a omezovat výskyt a šíření
škodlivých organismů včetně plevelů tak, aby nevznikla škoda jiným osobám nebo nedošlo
k poškození životního prostředí a zdraví lidí nebo zvířat, bylo vydáno v roce 2017 celkem 60
výzev k provedení údržby pozemku.

Případy, u kterých nedošlo na základě výzvy k nápravným opatřením, byly postoupeny
příslušnému Ústřednímu kontrolnímu a zkušebnímu ústavu zemědělskému k odbornému
posouzení ke stavu pozemků a v případě potvrzení výskytu a šíření plevelů byly předány
k přestupkovému či správnímu řízení.

Na základě § 51 odst. 3 zákona a § 7 a 8 vyhlášky č. 327/2012 Sb., o ochraně včel zvěře,
vodních organismů při použití přípravků na ochranu rostlin se v roce 2016 na území obce
Děčín zaevidovalo 30 včelařů a byla přijata a řešena 3 oznámení o aplikaci přípravku
nebezpečného pro včely.
Pohledávky
Oddělením je zajišťováno vymáhání pohledávek za umístění zvířete v útulku. Celková výše
pohledávek k 31.12.2017 činila 1.577.046,62 Kč. Z celkového počtu 266 výzev k úhradě
a následných upomínek bylo 41 pohledávek předáno k dalšímu vymáhání právnímu
zástupci, bylo uzavřeno 4 uznání dluhu a dohod o splátkách a byla řešena 1 žádost o
prominutí pohledávky.

Ochrana zemědělského půdního fondu
V roce 2017 bylo vyjmuto 3,1216 ha zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu.
Z toho 0,8273 ha pro bytovou výstavbu; 0,7432 ha pro dopravu a sítě; 0,2001 ha pro nové
zalesnění; 0,3021 ha pro rekreaci a sport; 0,4012 ha pro průmysl a 0,6477 ha ostatní.
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu se se vyjadřoval k dvanácti pozemkovým
úpravám na základě žádostí Pozemkového úřadu Děčín a k pěti revizím údajů katastru
nemovitostí na základě žádostí od Katastrálního úřadu Děčín.

Odbor ekonomický
Odbor ekonomický vykonává veškeré činnosti na úseku hospodaření s finančními prostředky
města, včetně rozpočtu a rozborů, účetnictví a správy daní a poplatků v rozsahu pravomoci,
kterou mu svěřují příslušné předpisy.
Na úseku rozpočtu odbor ekonomický kromě běžné agendy rozpočtových prací pravidelně
sledoval vývoj rozhodných příjmů města, zejména daňových příjmů a daně z hazardu.
Vzhledem k dobrému vývoji plnění příjmů města v průběhu roku byla zapojena do rozpočtu r.
2017 část finančních prostředků z hospodaření r. 2016 a tím bylo zabezpečeno zvýšení
výdajů zejména na úseku oprav a investic do majetku města. Rovněž byly plně pokryty
kapitálové výdaje na rozestavěných akcích a zajištěno financování nových akcí.
Město v r. 2017 jednorázově doplatilo dlouhodobý úvěr České spořitelně, a. s. přijatý na
realizaci akcí IPRM a přijalo od Komerční banky, a. s. střednědobý úvěr ve výši 100 mil. Kč
na financování jmenovitých akcí města.
Oddělení účetnictví v roce 2017 zajišťovalo vedení účetnictví města v souladu se souborem
právních předpisů regulujících účetnictví územně samosprávných celků a reagovalo na
změny těchto právních předpisů v průběhu roku, a to např. v zákoně o DPH, ve vyhlášce o
rozpočtové skladbě, ve vyhlášce o inventarizaci majetku a závazků a v českých účetních
standardech.
Snahou oddělení účetnictví bylo také nastavení takových účetních postupů, aby vyhovovaly
nejen právním předpisům, ale i účelně a přehledně vypovídaly o skutečnostech zachycených
v účetnictví jak pro potřeby odboru ekonomického, tak i ostatních odborů města.
Oddělení účetnictví novelizovalo směrnici o účetnictví a spolupracovalo na připomínkování
k novým zákonům, vyhláškám a směrnicím města Děčín.
Na úseku správy daní a poplatků pokračovalo zejména vymáhání nedoplatků na pokutách a
místních poplatcích. Nedoplatky na poplatku ze psů a za provoz systému nakládání
s komunálním odpadem za rok 2016 byly v r. 2017 vyměřeny hromadným předpisným
seznamem. V r. 2017 bylo realizováno celkem 1 125 daňových exekucí, z toho 298 na
srážky z účtu a 827 na srážky ze mzdy, důchodů nebo jiných příjmů dlužníků. K vymáhání
exekutorským úřadům bylo postoupeno 514 případů a do insolvenčního řízení bylo podáno
150 přihlášek.

Na základě nálezu Ústavního soudu, který konstatoval, že ustanovení zákona o místních
poplatcích, které nezletilým ukládalo poplatkovou povinnost k místnímu poplatku za provoz
systému nakládání s komunálním odpadem, je protiústavní, byly v roce 2017 odepsány
nedoplatky vzniklé do 30.6.2012 vůči 1 377 nezletilým poplatníkům ve výši cca 1,6 mil. Kč.
Nedoplatky vzniklé po datu 01.07.2012 již mohou být vymáhány pouze vůči zákonným
zástupcům nezletilých osob.
Na úseku nedaňových pohledávek bylo v r. 2017 právnímu zástupci města předáno 81
pohledávek k podání žaloby o zaplacení nedoplatku a 96 pohledávek bylo předáno
k vymáhání exekutorským úřadům. Jedná se zejména o nedoplatky na úseku správy
bytového fondu, za náhradu nákladů za umístění zvířat v městském útulku, náhrady škody
apod.
Na úseku provozování sázkových her a loterií OE řešil 13 správních řízení s provozovateli
výherních hracích přístrojů ve věci zrušení rozhodnutí o povolení těchto zařízení v rozporu
s obecně závaznou vyhláškou č. 2/2016, o regulaci sázkových her, loterií a jiných podobných
her ze dne 22.09.2016.

Odbor rozvoje
Oddělení strategického rozvoje a řízení projektů
Oddělení zajišťuje v rámci samosprávné činnosti zejména přípravu žádostí o dotace. V roce
2017 bylo zpracováno a podáno celkem 24 žádostí o dotace. O 22 z nich bylo rozhodnuto.
Schváleno bylo 12 žádostí v celkovém finančním objemu 85 mil. Kč. Výše předpokládané
dotace na tyto schválené projekty činí 72 mil. Kč.
Dále toto oddělení koordinuje a administruje projekty města a podílí se na jejich realizaci.
Jedná se např. o tyto: „Obnova historické části Podmokel“, „Výstavba kanalizace v Horním
Oldřichově“, „Bezbariérové trasy“, „Územní studie veřejného prostranství na území městské
části Děčín-Bynov“ či „Revitalizaci sídliště Březiny“.Podílí se také na přípravě
architektonických soutěží. V současné době se jedná o projekt „Lávka pro pěší a cyklisty na
železničních mostech přes Labe a Ploučnici“. Spravuje finančně všechny „měkké“ projekty
města.
Od roku 2017 zajišťuje implementaci participativního rozpočtu v projektu Tvoříme Děčín a
následnou koordinaci realizace dílčích projektů.
Dále zajišťuje implementaci Strategického plánu rozvoje města Děčín 2014-2020 a podílí se
na tvorbě, koordinaci a implementaci dalších strategických dokumentů města - Strategie
místního partnerství na podporu podnikání, Koncepce prorodinné politiky města Děčín pro
období 2014-2018, Kulturní plán města Děčín 2014 – 2020, Koncepce cyklistické
infrastruktury v Děčíně 2016, Strategický plán sociálního začleňování Děčín 2018-2020,
Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro správní obvod obce s rozšířenou působností Děčín
na období 2017-2023, Integrovaná strategie ústecko-chomutovské aglomerace, Plán
udržitelné městské mobility města Děčín (SUMP). V rámci projektu Místní plán inkluze Děčín
2018-2021 byl zpracován Plán postupu k vyrovnání počtu žáků s potřebou podpůrných
opatření mezi školami Děčín 2017-2022. V rámci inkluze se dále podílí na tvorbě nového
projektu „Škola pro všechny“.

Oddělení veřejných zakázek
Toto oddělení zajišťuje všechny činnosti související se zadáváním veřejných zakázek
statutárním městem Děčín. Mimo jiné také poskytuje metodickou pomoc pro jednotlivé
odbory úřadu a městem zřízeným příspěvkovým organizacím při zadávání veřejných
zakázek.

Rok 2017 byl pro statutární město Děčín rekordní v počtu podepsaných smluv na základě
vyhlášené veřejné zakázky, bylo uzavřeno 168 smluv v hodnotě 275 mil. Kč bez DPH,
přičemž předpokládaná hodnota těchto zakázek byla v součtu 349 mil. Kč bez DPH.
Nejvyšší objem tvoří stavební zakázky, kde byly zadány práce ve vysoutěžené hodnotě ve
výši 263 mil Kč bez DPH. Kromě klasických stavebních prací se v roce 2017 soutěžila např.
dodávka stravovacích kuponů, zadala se údržba veřejného osvětlení a dopravní světelné
signalizace a v neposlední řadě byl vybrán architekt města Děčína.
Dne 1.7.2017 vstoupila v platnost nová směrnice k pořizování služeb, materiálu a majetku
města, která poskytuje vedoucím odborům větší pravomoc. Mohou přímým zadáním zadat
zakázku v hodnotě do 100 tis. Kč bez DPH, u zakázek do 200 tis. Kč bez DPH mají tuto
pravomoc také, přičemž jsou povinni udělat poptávku minimálně u 3 subjektů – tzv.
uzavřeným řízením.
Veškeré veřejné zakázky s předpokládanou hodnotou nad 50 tis. Kč bez DPH jsou
elektronicky zveřejňovány v profilu zadavatele včetně záznamů z výběru jednotlivých
dodavatelů a smluv či objednávek.
U veřejných zakázek nad 2 mil. Kč bez DPH, vč. zakázek podlimitních a nadlimitních,
probíhá příjem elektronických nabídek.
Město Děčín aplikuje elektronickou komunikaci prostřednictvím profilu zadavatele již od
konce roku 2011.

Oddělení přípravy a realizace staveb
Oddělení realizace staveb vykonává samosprávnou činnost v oblasti investiční výstavby.
Jedná se především o realizaci stavebních zakázek, počínaje přípravou projektové
dokumentace až po kolaudaci a předání stavby novému uživateli.
V průběhu roku 2017 bylo realizováno cca 48 akcí včetně oprav a údržby v celkovém objemu
cca 80 182 tis Kč.

Odbor místního hospodářství
Oddělení nakládání s majetkem města
Oddělení zajišťuje všechny způsoby majetkoprávních vztahů k nemovitým věcem ve
vlastnictví města jako je prodej, pronájem, směny, věcná břemena, výkupy nemovitých věcí
a další vzniklé situace, spojené s majetkoprávním řešením ve vztahu k nemovitému majetku
města. Výsledkem činnosti jsou uzavřené nájemní, kupní, darovací či jiné smlouvy.
V souvislosti s uzavíráním příslušných smluv je zabezpečena i vidimace a legalizace
(ověřování) přímo u uzavírání smluv. Výraznou měrou se oddělení podílí na vydávání
vyjádření ke stavebním řízením za vlastníka dotčené nemovitosti, tj. statutární město Děčín,
nyní většinou uzavírané smlouvy o právu provedení stavby. Předmětem činnosti oddělení je i
další činnost související s majetkovými vztahy k nemovitým věcem a spolupráce s dalšími
úřady, které vykonávají správu majetku ve vlastnictví České republiky.

Oddělení správy majetku
Oddělení zajišťuje správu majetku města týkající se oprav a údržby, dále vede správu
veškerého majetku ve výpůjčkách příspěvkových organizací, bytových a nebytových objektů,
správu Via ferraty, kulturních památek a skalních masívů v majetku města.
Oddělení dále zajišťuje pronájem nebytových prostor a nebytových domů, zabývá se
údržbou objektů a dalšího majetku města vč. kompletního zajištění správy bytového a
nebytového fondu vč. vyúčtování služeb. Ve věci přidělování bytů spolupracuje s bytovou
komisí rady města.
Vede správu pohledávek a rovněž vede evidenci dlužníků až po předání k vymáhání na
odbor ekonomický, odpis pohledávek, a to v oblasti bytového a nebytového hospodářství.
Spravuje celkem 7 hřbitovů, a to centrální hřbitov Folknáře, dále místní hřbitov Škrabky,
Boletice nad Labem, Nebočady, Lesná, Březiny a Dolní Žleb.
V souladu se zákonem o pohřebnictví jsou uzavírány smlouvy o nájmu hrobových míst a
zajišťovány sociální pohřby.
Dalším předmětem činnosti oddělení je správa pronajatých sportovních zařízení v majetku
města vč. Zimního stadionu Děčín.

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Oddělení sociální práce a služeb
Terénní sociální pracovníci oddělení vykonávají sociální práci pro cílové skupiny rodin
s dětmi, seniory, zdravotně nebo duševně postižené osoby, osoby pečující o osoby závislé
na péči jiné osoby, osoby ohrožené sociálním vyloučením, osoby ohrožené rizikovým
způsobem života, obětmi agrese, trestné činnosti a domácího násilí, osoby bez přístřeší,
osoby, které se nacházejí v nejistém či neadekvátním bydlení, osoby nezaměstnané, osoby
anonymní a další skupiny. V roce 2017 se pracovalo celkem s 1 647 klienty. Sociální práce
se vykonává s cílem zabránit sociálnímu vyloučení, pomoci řešit složitou osobní situaci a
pomoci vyhledat vhodnou sociální službu. Vedle terénní sociální práce vede oddělení
agendu sociálních pohřbů, agendu zvláštního příjemce důchodových dávek, agendu kurátora
pro dospělé a agendu speciálních označení vozidel a osob (vydávání parkovacích průkazů).
V těchto agendách se celkem se pracovalo se 719 osobami. Na oddělení působí také
veřejné opatrovnice osob s omezenou svéprávností, v současné době opatrujeme 51 klientů.
Vzhledem k přezkumům právní způsobilosti opatrovanců dochází k navyšování počtů osob
omezených ve svéprávnosti, u kterých je ustanoven opatrovník statutární město Děčín.
V rámci samosprávy se provádí metodické vedení příspěvkové organizace CSS Děčín, p. o.
a umísťování občanů do domů s pečovatelskou službou. Oddělení zajišťuje administrativní
práce pro sociálně zdravotní komisi rady města.
Ambulantní péče
V roce 2017 statutární město Děčín zajišťovalo stomatologickou pohotovostní péči
a lékařskou pohotovostní službu pro děti a dospělé. Stomatologická pohotovostní péče byla
zajišťována 17 stomatology, probíhá o sobotách, nedělích a svátcích od 8:00 do 11:00 hodin
na adresách jejich vlastních ordinací, rozpisy služeb jsou v předstihu zveřejněny v městských
periodikách. Celkové náklady na její provoz činily cca 495 tis. Kč. Na provoz lékařské
pohotovostní služby byla získána dotace z ÚK ve výši 1 977 800 Kč a statutární město Děčín
se podílelo na financování částkou cca 281 tis. Kč. V průběhu roku bylo ošetřeno 2 607
dospělých a 2 181 dětí. Celkové náklady na zabezpečení provozu LPS činily cca 2 259 tis.
Kč.

Oddělení prevence a kurátorské činnosti
Oddělení prevence a kurátorské činnosti v rámci své činnosti, která spočívá mimo jiné
v provádění opatření směřujících k odstranění, zmírnění nebo zamezení prohlubování nebo
opakování poruch psychického, fyzického a sociálního vývoje dítěte.

V roce 2017 registruje navýšení počtu dětí, které odmítají plnit povinnou školní docházku.
V oblasti záškoláctví narostl počet přestupkových či trestních řízení vůči rodičům, kteří svou
nekompetentností takovou situaci umožňují nebo ji přinejmenším tolerují. Rovněž se
navyšuje počet případů, kdy nezletilí i mladiství páchají trestnou činnost. Dětem i rodinám je
poskytováno poradenství a v případech, kdy je dítě vyhodnoceno jako ohrožené na svém
přirozeném vývoji, koordinuje kurátor další postupy v nejlepším zájmu dítěte.
Ze statického výkazu za rok 2017 vyplývá, že OPKČ evidovalo 332 klientů, u kterých byly
zaznamenány výchovné problémy, jednalo se o 162 nezletilých a 170 mladistvých. Z toho
počtu se 57 klientů dopustilo trestné činnosti, 48 klientů přestupkového jednání, 12 klientům
bylo uloženo trestní opatření. V roce 2017 bylo 11 dětí odebráno z péče rodičů, z toho 6 na
základě rozhodnutí soudu o nařízení ústavní výchovy a 5 na základě předběžného opatření
soudu. Celkový počet dětí s nařízenou ústavní výchovou byl ke konci loňského roku 31 a
s nařízenou ochrannou výchovou 2.
V roce 2017 oddělení uspořádalo dva preventivní pobyty pro děti, které jsou v evidenci
kurátora pro děti a mládež. První víkend byl věnován vodáckému sportu, kdy 8 dětí pod
vedením zkušených pracovníků a lektorů prožilo sjíždění řeky Ohře v okolí města Loket.
Součástí bylo stanování v kempu, vlastní příprava snídaní v přírodě a společné večery u
ohně.
Druhý pobyt byl určen pouze pro dívky a jednalo se o tři dny strávené v rekreačním středisku
Tolštejn. Kurátorky připravily pestrý program jak v oblasti sportovního vyžití, tak v oblasti
motivace k posílení sebevědomí, navázání vrstevnických vztahů proložený ukázkami
možností smysluplného využití volného času. Obě preventivní akce byly plně financovány
statutárním městem Děčín.
Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Sociální pracovníci oddělení sociálně-právní ochrany dětí zajišťují činnosti spojené
s ochranou nezletilých dětí, a to v oblasti úseku náhradní rodinné péče a terénní sociální
práce. V agendě náhradní rodinné péče byly v roce 2017 celkem 4 děti osvojeny, 5 dětí
svěřeno do péče jiné fyzické osoby než rodiče a 16 dětí bylo svěřeno do dlouhodobé
pěstounské péče. Pracovníci úseku NRP se angažují také v doprovázení pěstounů, kdy ke
konci roku 2017 bylo evidováno 11 dohod o výkonu pěstounské péče.
Na úseku terénní sociální práce byla řešena problematika dětí ohrožených týráním,
zneužíváním a zanedbáváním, kdy bylo za rok 2017 evidováno 13 závažných činů
spáchaných na nezletilých dětech. Terénní sociální pracovníci v roce 2017 zajišťovali dle
zákonných podmínek soudně nařízený dohled nad výchovou nezletilých dětí v 97 případech
a pracovali s dětmi v ústavní péči a jejich rodinami. V roce 2017 bylo evidováno pracovníky
sociálně-právní ochrany dětí celkem 59 dětí s nařízenou ústavní výchovou, přičemž v tomto
roce došlo na základě rozhodnutí soudu v 15 případech k umístění dětí mimo rodinu, z toho

5 dětí do péče pěstounů na přechodnou dobu. Jedná se o případy dětí, které by bez
potřebné sanace rodiny v další péči rodičů byly ohrožené na zdraví, životě, či ve svém
dalším vývoji. Ve všech případech probíhá ze strany OSPOD spolupráce s rodinami, i
s dětmi, s cílem maximálně podpořit návrat dětí do biologické rodiny. Celkem 19 dětí bylo
umístěno v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě žádosti zákonného
zástupce.
Pracovníci OSPOD zajišťují také výkon role kolizního opatrovníka dětí, kdy ve více než 800
případech byl OSPOD ustanoven kolizním opatrovníkem v soudních řízeních týkajících se
nezletilých dětí a téměř v polovině případů pracovníci OSPOD zastupovali konkrétní děti
přímo u jednání soudu.
Pracovníci orgánu sociálně-právní ochrany dětí zajišťují nepřetržitou pohotovostní službu,
která spočívá v dosahu po pracovní době v případech, kdy je nutné řešit akutní krizové
situace, v nichž se ocitnou nezletilé děti v ohrožení zdraví, života či zdárného vývoje. V roce
2017 zasahovali pracovníci v rámci výkonu pohotovostní služby celkem v 84 případech.
Značnou část tvořila účast pracovníků při výslechu nezletilých, či mladistvých na policii,
ovšem v ostatních případech se jednalo o přímé zásahy v rodinách směřujících k ochraně
nezletilých dětí. Za významnou lze považovat spolupráci s dětským oddělením Nemocnice
Děčín zejména při řešení problematiky ohrožených dětí v oblasti zdraví. Dalšími významnými
spolupracujícími institucemi jsou Městská policie, azylový dům, sociálně aktivizační služba
pro rodiny s dětmi Charitního sdružení Děčín, Mateřské centrum Rákosníček, intervenční
centrum Spirála a další neziskové organizace. V jednom případě byla prostřednictvím
OSPOD také řešena situace novorozence odloženého v babyboxu.
V roce 2017 využívali pracovníci OSPOD případové konference jako metodu sociální práce
při řešení situace nezletilých dětí. Celkem uspořádali 70 případových konferencí.

Komunitní plánování sociálních služeb
V roce 2017 probíhala implementace 3. komunitního plánu, v rámci činnosti koordinačních
skupin proběhlo několik workshopů s hosty. V říjnu KP realizovalo akci „Týden (nejen)
pro seniory“, který nabídl aktivity nejen pro seniorskou populaci. Rovněž proběhla akce
„Vánoční konference koordinačních skupin“ v knihovním sále Zámku Děčín (hosté:
náměstkyně primátorky Mgr. Cermonová, přednáška Inspekce poskytování sociálních služeb
z MPSV Praha, kulturní vystoupení houslového sboru ZUŠ Děčín). Koordinační skupina
Rodiny, děti a mládež zajistila vánoční kulturní vystoupení v DPS Děčín a v pobytových
sociálních službách v Děčíně v průběhu měsíce prosince. Také proběhlo organizační
zajištění charitního daru pro nízkopříjmové seniory od tradičních prodejců Severočeských
farmářských trhů v Děčíně dne 23.12.2017

Odbor školství a kultury

Mateřské školy
Ve školním roce 2016/2017 působilo v Děčíně celkem 22 mateřských škol s celkovým
počtem 63 běžných tříd, 2 speciální třídy a 1 502 zapsaných dětí.

Základní školy
Ve školním roce 2016/2017 bylo v Děčíně poskytováno vzdělávání v celkem 12 základních
školách s celkovým počtem 207 běžných tříd, 3 speciální třídy a celkovým počtem žáků
4 982. Speciální třídy se nacházejí v ZŠ Míru. Přípravné třídy mají v ZŠ Míru, ZŠ Máchovo
nám., ZŠ Školní, ZŠ Dr. M. Tyrše Vrchlického, ZŠ Březová a ZŠ Vojanova. Školní kluby jsou
zřízeny při ZŠ Máchovo nám., ZŠ Kamenická, ZŠ Na Stráni a ZŠ Dr. M. Tyrše Vrchlického.

Školní jídelny
Ve městě Děčín působí 2 samostatné školní jídelny, ŠJ Jungmannova a ŠJ Sládkova
s celkovým počtem strávníků 1 346 žáků a studentů, 35 pracovníků škol a školských zařízení
a 611 ostatních.
Dům dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38 s odloučenými pracovišti v Boleticích,
v Březinách, a v Děčíně IV, Divišově ul. nabízí široké spektrum aktivit od mateřského centra
(klub maminek) přes kroužky pro předškoláky, žáky základních a středních škol, ale také pro
dospělé a seniory. V době jarních a letních prázdnin organizují řadu pobytových akcí
a příměstských táborů. DDM navštěvuje cca 2 204 dětí a dospělých.
Kultura
Odbor školství a kultury spolupracuje při realizaci významných kulturních a společenských
akcí, zajišťuje vedení městské kroniky, napomáhá propagaci kultury ve městě a provozuje
centrální rezervační kancelář VSTUPENKADECIN.CZ. Poskytuje finanční dotace
neziskovým organizacím činným v oblasti kultury. Celkem bylo uzavřeno 45 smluv o
poskytnutí dotace v celkové částce 1 005 tis. Kč.

Přehled významných akcí v roce 2017:
Zahajovací ples statutárního města Děčín, Pálení čarodějnic, Městské slavnosti Děčín 2017,
72. výročí konce 2. světové války – pietní akt na Folknářích, 18. ročník Mezinárodního
hudebního festivalu – soutěž big bandů, RogaloDC, Tyršův Děčín, Mikulášské besídky,
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu.
V rámci péče o kulturní památky byly realizovány tyto akce:
- další etapa restaurování maleb v Čajovém pavilonu na zámku Děčín
- opětovné osazení sochy sv. Floriána ve Vilsnici
Tělovýchova
V Děčíně pracuje více jak 40 tělovýchovných jednot, sportovních klubů, klubů v rámci
Asociace školních sportovních klubů, 5 tělocvičných jednot České obce sokolské a další
sportovní a volnočasové spolky s celkovým počtem cvičenců cca 8 tis. V roce 2017 statutární
město Děčín na podporu sportovních klubů, tělocvičných a tělovýchovných jednot, spolků
i jednotlivců vynaložilo celkem částku 8 130 tis. Kč, která byla v rámci roku posílena
především na činnost dětí a mládeže o 1 210 tis. Kč. Podpořeno bylo celkem 73 žádostí
o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu statutárního města Děčín na podporu aktivit
v oblasti sportu pro rok 2017. Nejúspěšnější sportovci roku byli vyhodnoceni v prosinci 2017
na lodi GARGO GALERIE a obdrželi finanční a věcné dary.
Pod odbor školství a kultury organizačně spadají komise výchovy a vzdělávání, komise
kulturní, komise sportovní a komise pro posuzování návrhů na udělení Ceny statutárního
města Děčín.

Odbor komunikací a dopravy
Zajišťuje správu vodního hospodářství (dešťová kanalizace, rybníky a potoky ve správě
majetku města, odvodňovací zařízení), péči o městskou zeleň, odpadové hospodářství
města, údržbu tržnice, městských kašen, pítek a prodejních stánků.
Další činností je oblast správy a údržby městské zeleně včetně budování a údržby dětských
hřišť a řešení problematiky odpadového hospodářství na území města.
Dále OKD zajišťuje majetkovou správu místních komunikací včetně jejich součástí a
příslušenství (mosty, lávky, galerie, propustky, zábradlí, svodidla, vpusti, opěrné zdi, veřejné
osvětlení, světelná signalizační zařízení, dopravní značení, dopravní zařízení), údržbu a
opravu cyklostezek. Dále zajišťuje činnosti vyplývající ze Smlouvy o poskytování
komplexních komunálních služeb pro město Děčín, uzavřené s Marius Pedersen a.s.
Realizuje a naplňuje smlouvu na veřejné služby a úhradu prokazatelné ztráty z provozu
městské autobusové dopravy v Děčíně. Zajišťuje údržbu zastávkových přístřešků městské
autobusové dopravy.
Další činností je úklid místních komunikací a veřejného prostranství (mimo veřejnou zeleň),
projednávání plánu zimní a letní údržby komunikací včetně financování. Spolupracuje se
správci inženýrských sítí a koordinuje jejich činnost se zájmy města k ochraně a rozvoji
komunikací. Vydává podmínky pro zábor komunikací a výkopových povolení, přejímá
ukončení zásahů do místních komunikací na území města a uplatňuje případné reklamace.
Spolupracuje s Městskou policií na odstraňování překážek silničního provozu a vraků z
místních komunikací. Provádí osazení tabulek názvů ulic a ostatních veřejných prostranství.
Zajišťuje provoz převozu v Dolním Žlebu a přístavních můstků, mobilní chemické WC, činnost
plakátovacích ploch a reklamní poutače na veřejném osvětlení. Mezi další činnosti patří
vydávání vyjádření ke stavebním řízením a stanoviska pro prodej majetku města.

Hospodaření statutárního města Děčín
za rok 2017
Hospodaření statutárního města Děčín za rok 2017 skončilo účetním přebytkem ve výši 78
057 tis. Kč. Celkové příjmy města dosáhly za r. 2017 skutečnosti 930 291 tis. Kč, ve srovnání
s upraveným rozpočtem byly vyšší o 82 739 tis. Kč, což je plnění 109,8 %. Celkové výdaje
za r. 2017 byly čerpány ve výši 852 234 tis. Kč. Oproti upravenému rozpočtu byly nižší o
205 186 tis. Kč, což je plnění na 80,6 %. Celkovou bilanci příjmů a výdajů znázorňuje
následující tabulka.

Bilance příjmů a výdajů města Děčín v roce 2017
v tis. Kč

druhové třídění

Celkové příjmy

skutečnost
k 31.12.2016

schválený
rozpočet
2017

upravený
rozpočet
k 31.12.2017

% plnění
skutečnost
k upravenému
k 31.12.2017
rozpočtu

875 090

742 067

847 552

930 291

109,8

678 120

673 302

679 059

742 010

109,3

33 940

21 815

25 600

37 205

145,3

8 260

2 000

17 696

25 367

143,3

154 770

44 950

125 197

125 709

100,4

754 416

789 443

1 057 420

852 234

80,6

674 180

673 239

831 044

760 229

91,5

80 236

116 204

226 376

92 005

40,6

-120 674

47 376

209 868

-78 057

X

třída 1
daňové příjmy
třída 2
nedaňové příjmy
třída 3
kapitálové příjmy
třída 4
přijaté transfery

Celkové výdaje

třída 5
provozní výdaje
třída 6 kapitálové
výdaje

Financování

V oblasti příjmů došlo oproti r. 2016 k vyššímu plnění daňových příjmů o 64 mil. Kč, z toho
rozhodné daňové příjmy byly vyšší o cca 42 mil. Kč, příjmy z hazardu byly vyšší o 19 mil. Kč.
Poměrně značné překročení u rozhodných daňových příjmů se promítlo u daně z přidané
hodnoty (vyšší plnění oproti r. 2016 o 33 mil. Kč) a dále u daně z příjmů fyzických osob
placené plátci (vyšší plnění oproti r. 2016 o cca 17 mil. Kč).
Nedaňové příjmy byly oproti r. 2016 vyšší o cca 3 mil. Kč, nekapitálové příspěvky a náhrady
vyšší o 2 mil. Kč, ostatní nedaňové příjmy vyšší o 1,6 mil. Kč, ostatní přijaté vratky transferů
vyšší o cca 1 mil. Kč, příjmy z podílů na zisku a dividend o cca 0,5 mil. Kč, příjmy z prodeje
zboží vyšší o 0,3 mil. Kč. Příjmy z věcných břemen byly nižší o 0,9 mil. Kč a sankční platby o
0,4 mil. Kč a další. Na úseku kapitálových příjmů došlo k vyššímu plnění oproti r. 2016 o
17 mil. Kč. Z toho prodej pozemků byl vyšší o 5,5 mil. Kč a příjem z prodeje domů byl vyšší o
11,6 mil. Kč.
Celková výše dotací v roce 2017 činila téměř 126 mil. Kč. Oproti r. 2016 získalo město dotací
o cca 29 mil. Kč méně. Na celkovém objemu se podílí ostatní účelové dotace ze státního
rozpočtu ve výši 51 mil. Kč, účelové dotace od Ústeckého kraje ve výši cca 28 mil. Kč a
další. V rámci přijatých dotací činil příspěvek na výkon státní správy téměř 45 mil. Kč.
V oblasti výdajů došlo k čerpání běžných výdajů ve výši 760 mil. Kč, ve srovnání s r. 2016
jsou vyšší o cca 86 mil. Kč. Vyšší čerpání vykazují oproti r. 2016 odvětví dopravy, kde bylo
vynaloženo
více
o cca 24 mil. Kč, do odvětví vzdělávání bylo vynaloženo více o 22 mil. Kč, do odvětví místní
správy o cca 10 mil. Kč více a další.
Naproti tomu byly nižší výdaje čerpány v odvětví ochrana životního prostředí a vodní
hospodářství celkem o cca 4 mil. Kč.
Kapitálové výdaje byly v r. 2017 čerpány ve výši 92 mil. Kč, ve srovnání s r. 2016 jsou vyšší
o cca 12 mil. Kč. Největší objem finančních prostředků byl v r. 2017 čerpán na Revitalizaci
panelového sídliště Březiny – II. etapa ve výši 21 mil. Kč, na akci ZŠ a MŠ Na Pěšině, Děčín
IX – Bynov – oprava statických poruch a zateplení MŠ cca 10,6 mil. Kč a na akci Plavecký
areál Děčín – výměna stávajících tobogánů částka cca 5,7 mil. Kč.
Hospodaření statutárního města Děčín skončilo přebytkem ve výši 78 057 tis. Kč. Na účtech
města k 31. 12. 2017 zůstalo 233.703 tis. Kč, tj. vzhledem k 31. 12. 2016 o 19 005 tis. Kč
více. V r. 2017 město přijalo od KB a.s. střednědobý úvěr ve výši 100 mil. Kč, z něhož
čerpalo v roce 2017 14 755 tis. Kč a předčasně doplatilo dlouhodobý úvěr ve výši 73 526 tis.
Kč od ČS, a. s.

Hospodaření města v r. 2017 vykázalo tudíž dobré výsledky a umožnilo pokračovat ve
významné obnově majetku a vytvoření dostatečných rezerv k dalšímu rozvoji.

v tis. Kč
daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové příjmy
742 010

37 205

Struktura příjmů v roce 2017

25 367

dotace

provozní výdaje

kapitálové výdaje

125 709

760 229

92 005

Struktura výdajů v roce 2017

Struktura celkových výdajů v roce 2017
v tis. Kč

odvětví

schválený
rozpočet
2017

upravený
% plnění
skutečnost
rozpočet
k upravenému
k 31.12.2017 k 31.12.2017
rozpočtu

10 - zemědělství, lesní hospodářství a
rybářství

1 620

3 338

3 109

93,14

21 - obchod a služby

2 900

3 715

3 644

98,08

141 780

191 112

148 998

77,96

23 - vodní hospodářství

12 130

10 837

3 871

35,72

31, 32 - vzdělávání a školské služby

89 325

124 496

115 149

128,93

33 - kultura

44 379

61 149

55 635

90,98

34 - tělovýchova a zájmová činnost

44 480

75 146

68 499

91,15

1 018

3 066

2 881

93,97

102 076

116 164

65 036

55,99

37 - ochrana životního prostředí

89 320

91 792

84 699

92,27

43 - sociální služby

29 728

64 152

54 585

85,09

170

300

292

97,48

38 501

38 501

35 462

92,11

8 995

12 452

11 866

95,29

177 943

197 775

187 877

95,00

63 - finanční operace

1 500

8 413

6 537

77,70

64 - ostatní činnosti

3 578

55 012

4 094

7,44

789 443

1 057 420

852 234

80,60

22 - doprava

35 - zdravotnictví
36 - bydlení, komunální služby a územní
rozvoj

52 - civilní připravenost na krizové stavy
53 - bezpečnost a veřejný pořádek
55 - požární ochrana
61 - všeobecná veřejná správa

Výdaje dle odvětví celkem

Organizace založené a zřízené
statutárním městem Děčín
Akciové společnosti
Technické služby Děčín
a.s.

Dopravní podnik města
Děčína, a.s.

TERMO Děčín, a. s.

Michal Plíšek
předseda představenstva
Březová 402
405 55 Děčín III

Ing. Vladislav Raška
předseda představenstva
Dělnická 611/106
405 29 Děčín IV

Ing. LIBOR ŠTĚPÁN
předseda představenstva
Oblouková 958/25
405 02 Děčín III

Příspěvkové organizace města
Školství
Mateřská škola Děčín II
Riegrova 454/12
ředitelka: Mgr. Bc. Kateřina
Zimmermannová
Mateřská škola Děčín II
Liliová 277/1
ředitelka: Irena Michálková
Základní škola Děčín I
Komenského nám. 622/3
ředitelka: Mgr. Olga Křivohlavá
Základní škola Děčín II
Kamenická 1145
ředitel: Mgr. Jaroslav Skála

Mateřská škola Děčín VI
Klostermannova 1474/11
ředitelka: Mgr. Jiřina Machačková
Mateřská škola Děčín XXXII
Májová 372
ředitelka: Mgr. Naděžda Vaňharová
Základní škola Děčín VI
Na Stráni 879/2
ředitel: Mgr. Vít Průša
Základní škola a Mateřská škola Děčín VI
Školní 1544/5
ředitel: Mgr. Miroslav Kettner

Základní škola Dr. Miroslava Tyrše Děčín
II
Vrchlického 630/5
ředitel: Mgr. Jiří Brouček

Základní škola a Mateřská škola Děčín
VIII
Vojanova 178/12
ředitel: Mgr. Karel Rajchl

Základní škola a Mateřská škola Děčín III
Březová 369/25
ředitelka: Mgr. Alena Čuříková

Základní škola a Mateřská škola Děčín IX
Na Pěšině 330
ředitelka: PaedDr. Ing. Michal Slavík, PhD.

Základní škola a Mateřská škola Děčín IV
Máchovo nám. 688/11
ředitelka: Mgr. Bc. Alena Tomášková

Základní škola a Mateřská škola Děčín
XXVII
Kosmonautů 177
ředitelka: Mgr. Věra Floriánová

Základní škola Děčín XXXII
Míru 152
ředitel: Mgr. Jaroslav Hauzírek

Školní jídelna Děčín IV
Jungmannova 3
ředitelka: Eva Drescherová

Školní jídelna Děčín I
Sládkova 1300/13
ředitelka: Miluše Procházková

Dům dětí a mládeže Děčín IV
Teplická 344/38
ředitelka: Bc. Světluše Hochwalderová

Kultura
Městská knihovna Děčín, p. o.
Karla Čapka 1441/3, 406 55 Děčín
ředitel: Mgr. Ladislav Zoubek
Zámek Děčín, p. o.
Dlouhá jízda 1254, 405 02 Děčín I
ředitelka: Ing. Iveta Krupičková
Městské divadlo Děčín, p. o.
Teplická 75, 405 02 Děčín IV
ředitel: MgA. Jiří Trnka

Sport
Děčínská sportovní, p. o.
Oblouková 1400/6, 405 02 Děčín
ředitel: Ing. Igor Bayer

Životní prostředí
Lesní úřad Děčín
Bynovská 74/20, 405 02 Děčín XXI
ředitel: Ing. Antonín Novák

Sociální oblast
Centrum sociálních služeb
U plovárny 1190, 405 02 Děčín I
ředitelka: PhDr. Jana Skalová

Zoologická zahrada Děčín
Pastýřská stěna, p. o.
Žižkova 1286/15, 405 02 Děčín IV
ředitelka: Kateřina Majerová

Události 2017
LEDEN
Začala dopravní omezení ve městě kvůli stavbě Vilsnické spojky. Téměř dva roky se řidiči
budou muset potýkat se složitou situací při průjezdu městem.
Město věnovalo hasičům lodní přívěsurčený pro přepravu nafukovacího raftu PULSAR 380,
který byl z prostředků města pořízen v roce 2016, a člunu DINGHY 400.
Nový bezbariérový přechod pro chodce, který je také doplněný světelnou signalizací, byl
zprovozněn v Bynově. Na stavbu město získalo dotaci ze Státního fondu dopravní
infrastruktury.
Hráči ledního hokeje a krasobruslaři mají nové šatny včetně sociálního zázemí. Také trenéři
se těší z nových prostor. HC Děčín na rekonstrukci získal dotaci z MŠMT ČR, další část
nákladů uhradilo město.

ÚNOR
Děčín bude mít zrekonstruovanou další část starého vodovodu a kanalizace, tentokrát
v ulicích Riegrova a Čsl. legií. Práce zahájila SVS a.s. .
Město Děčín se opět v soutěži Nejkrásnější město a obec Čech a Moravy 2016, pořádané
portálem www.czregion.cz, umístilo v první desítce, tentokrát na devátém místě.
Primátorka města Marie Blažková zavedla Dny otevřených dveří. Ty se konají jednou
měsíčně.
Město oslovilo obyvatele části Bělé s nabídkou zapojení do projektu, jehož cílem je získání
dotace na domácí čistírny odpadních vod.
Radnice vypsala nové výběrové řízení na městského architekta.
Děčínem prošel masopustní průvod. Akci tradičně připravila děčínská ZOO.
Město se prezentovalo na veletrhu cestovního ruchu v Praze a Bratislavě.

BŘEZEN
Občané města diskutovali o budoucnosti parku Bažantnice. Město se bude snažit získat
dotaci na úpravy z Nadace Proměny.
Děčín se ve srovnávacím výzkumu Město pro byznys za rok 2016 umístil na třetí příčce.
Oproti předešlému roku, kdy byl v rámci Ústeckého kraje celkově až sedmý, si významně
polepšil.
Děčínské hlavní nádraží se stalo Nádražím národního parku České Švýcarsko.
Díky grantu Nadace ČEZ má nyní Městské divadlo Děčín nové technické vybavení.
Město se již poněkolikáté symbolicky připojilo k celosvětové akci Hodina Země zhasnutím
osvětlení zámku.

DUBEN
Odstartovalo jarní čištění ulic a po zimní pauze byl opět spuštěn pravidelný svoz bioodpadu
ve vybraných lokalitách.
Město zahájilo turistickou sezonu. Krásné počasí přilákalo občany a návštěvníky na
Smetanovo nábřeží a do zámeckých zahrad, kde všechny čekal bohatý zajímavý program.
Konaly se zápisy do prvních ročníků základních škol.
Děčín se zapojil do celorepublikové akce Ukliďme Česko.
Již po dvacáté se Děčín zapojil do kampaně Vlajka pro Tibet.
Via ferrata na Pastýřskou stěnu se po zimní přestávce opět otevřela veřejnosti.
Děčínští slavili Den Země na Husově náměstí v Podmoklech.
Začaly práce na druhé etapě revitalizace sídliště v Březinách.
Memorandum o partnerství a spolupráci při přípravě projektu Multifunkční vzdělávací
centrum v budově nádraží Rakouské severozápadní dráhy v Děčíně podepsala primátorka
města Marie Blažková, hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, rektor ČVUT v Praze
Petr Konvalinka, předseda představenstva a člen představenstva Českých drah a. s. Pavel
Krtek a Miroslav Kupec, předsedkyně HSR – ÚK Gabriela Nekolová, a předseda
Hospodářské a sociální rady Děčínska Stanislav Pfléger.

V úterý 28. března ráno se děčínská zoologická zahrada rozloučila s prvním mládětem
mravenečníka velkého, které se tu narodilo v roce 2015.
Magistrát od dubna rozšířil úřední hodiny na vybraných odděleních. Občané se ale mohou
objednat na úřad i mimo oficiální úřední hodiny a v pracovní době magistrátu.
České dráhy začaly budovat bezbariérový přístup k nástupišti vlakového nádraží v
Prostředním Žlebu.
Děčín má městského architekta, kterého vybrala komise složená z odborníků a vedení
města. Stal se jím Ondřej Beneš.
Kvůli výměně dosloužené mostní konstrukce na Pivovarské ulici došlo k její úplné uzavírce.

KVĚTEN
Připomenutí 72. výročí konce druhé světové války se konalo tradičně na Folknářích.
Tři květnové víkendy patřily tradičním městským slavnostem, které zahájil v pátek 12. května
ohňostroj.
V sobotu 13. května se konal zápis do mateřských škol v Děčíně.
Na děčínském zámku se opět uskutečnill krajský ceremoniál Ceny Ď, jehož generálním
partnerem je město Děčín.
Rada města schválila vytvoření koncepce Smart City pro město Děčín.
Na zkoušku získal Dopravní podnik města Děčína inteligentní zastávku na Tyršovu ulici.
Magistrát z technických důvodů změnil harmonogram svozu tetrapaku. V pravobřežní části
města se tetrapaky odkládají vždy první úterý v měsíci a na levém břehu pak první čtvrtek
v měsíci.
Po celý měsíc se ve městě deratizovalo. Na jarní část akce naváže v listopadu další,
podzimní.
Společnost Constellium Děčín slavnostně zahájila výstavbu nové výrobní haly.
Město bylo úspěšné v několika žádostech o dotaci, konkrétně na rekonstrukci lávky přes
východní nádraží, opravu vyhlídkového pavilonu Labská stráž a na projekt Varovný
informační systém.
Klára Hozáková z Děčína, zakladatelka charitativní organizace Andělé bez křídel z.s., má
celostátní Cenu Ď.

Děčínští basketbalisté vybojovali již potřetí v řadě stříbro v Národní basketbalové lize. Ve
finále se střetli s Nymburkem.

ČERVEN
V Růžové zahradě byla zahájena výstava v rámci společného projektu Pirny a Děčína Léto
se sochami. Kromě výstavy projekt zahrnuje také spolupráci škol.
Opět začalo Rogalo DC. Každou neděli až do 1. října se konají hudební odpoledne na
Smetanově nábřeží.
Byly zahájeny práce na modernizaci tobogánů v děčínském aquaparku.
Radnice chce vybudovat ve městě grilovací místa u řeky. Do rozhodování se snažila zapojit
veřejnost.
Město se zaměřilo na likvidaci vraků aut odstavených na komunikacích.
Město se snažilo o regulaci holubů. Jejich odchyty probíhaly od ledna do konce května.
Partnerskému městu Pirně propůjčila Rada Evropy za šíření evropské myšlenky a také za
aktivní partnerskou spolupráci Čestnou plaketu.

ČERVENEC
Na zámku začalo letní kino.
Turistické informační centrum v knihovně začalo spravovat město.
Stavební úřad v Jílovém skončil. Od července jeho působnost vykonává statutární město
Děčín.
Krajská zdravotní a.s. se pustila do rekonstrukce budovy interny.
Město Děčín získalo dotaci na revitalizaci parku v ulici U Plovárny. Uspělo také se svou
žádostí o dotaci, která bude financována prostřednictvím Integrovaných územních investic
(ITI), na projekt Asistenti prevenci kriminality.
Byla zahájena výstavba nového mostu u Promptusu.

SRPEN
Začala rekonstrukce kanalizace v Krásnostudenecké ulici.
Město požádalo o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na propojení
Labské a Ploučnické cyklostezky v lokalitě za Kauflandem a Aquaparkem.
Město získalo certifikát systému kvality ISO 9001:2015.

ZÁŘÍ
Začala výstavba nového mostu, který nahradí provizorní mostní konstrukci spojující
Teplickou ulici s Oldřichovem.
Od září došlo ke sjednocení cen jízdného v městských autobusech.
Od začátku měsíce září rozšířila městská policie pěší hlídkovou činnost v obou centrech
města.
Vedení města se setkalo s obyvateli Oldřichova, kde se plánuje výstavba splaškové
kanalizace včetně likvidace dešťových vod a nových povrchů komunikací.
Akcí Tyršův Děčín si město připomnělo významného děčínského rodáka Miroslava Tyrše.
Radní rozhodli, že bude městská hromadná doprava pro seniory nad 70 let a držitele Zlaté
plakety Jana Janského zdarma.
Na Smetanově nábřeží se konal 50. ročník hasičské soutěže O putovní pohár města Děčína.
Viadukt a křižovatka Dělnické a Ústecké ulice jsou opět volně průjezdné. Stavba Vilsnické
spojky se posunula směrem k Novému mostu.
Zastupitelé schválili Zásady pro poskytování účelové dotace v rámci programu podpory
výstavby čistíren odpadních vod pro rodinné domy.
Občané budou také moci získat dotaci na vybudování technické infrastruktury v souvislosti
s výstavbou rodinných domů.
Dopravní podnik podepsal smlouvu na dvacet jedna nových autobusů s pohonem na CNG.
Dodavatelem je společnost MAN, která vyhrála výběrové řízení nejnižší cenou.
Byly zahájeny opravy hlavních nosníků nosné konstrukce a opravy zábradlí na povodní
straně mostu, tedy na straně u Parolodi.

Turistické informační centrum sídlící v knihovně se umístilo na třetím místě z 27
informačních center v kraji v soutěži pořádané Asociací turistických center a Vydavatelstvím
Kam po Česku.
Město rozhodlo, že tři nejfrekventovanější zastávky budou mít nové inteligentní panely.
Na zářijovém jednání schválili zastupitelé aktualizaci Strategického plánu rozvoje města
Děčín 2014–2020. Dále schválili také svůj nový jednací řád.
Konala se podzimní část akce Ukliďme Česko, tentokrát se likvidovaly černé skládky
v Březinách.
Děčínští dobrovolní hasiči cvičili spolu s jednotkami z Bad Schandau a ReinhardtsdorfSchöna na Labi.
Špičková laboratoř roste na děčínské fakultě dopravní. Studenti budou díky moderní technice
pracovat na výzkumu zvyšování bezpečnosti silničního provozu.

ŘÍJEN
Město vyhlásilo anketu O nejúspěšnějšího sportovce roku 2017.
Děčín se letos poprvé připojil k festivalu Dne architektury 2017, kdy se zdarma nabízí široké
veřejnosti série originálních procházek s architekty a historiky.
Začala plánovaná výměna střešní krytiny nad západním křídlem děčínského zámku.
Týden pro seniory, akce, kterou město uspořádalo již potřetí a je stále oblíbenější.
Od 6. do 8. října se v Děčíně konalo setkání vlasteneckého spolku Heimatverband Kreis
Tetchen – Bodenbach. Do archivu na zámek se přestěhuje archiv spolku.
Konal se veletrh vzdělávání Škola Děčín 2017.
Výstavba Vilsnické spojky se posunula do další fáze a dopravní omezení se výrazně
změnilo.
Novinkou v některých ulicích jsou upozorňující světelné radary na překročení rychlosti.
Návštěvníci Aquaparku se mohou těšit z nových tobogánů.
Město si 28. října připomnělo Den vzniku samostatného československého státu položením
věnců u pamětních desek obou budov magistrátu na Mírovém náměstí a v ulici 28. října.
Firma Ryko otevřela novou halu na opravu vagónů.

Radní rozhodli vypsat architektonickou soutěž na lávku pro cyklisty u železničního mostu.
Hřiště Základní školy Na Pěšině se dočkalo opravy.
Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem na Kamenické ulici získal ocenění
Značka kvality v sociálních službách.
Větrné počasí v neděli 29. října přineslo popadané stromy, ale také dlouhodobější výpadek
elektrické energie.

LISTOPAD
Až do 2. listopadu mohl každý uplatnit připomínky k návrhu nového územního plánu města.
Vedení města seznamovalo občany s Participativním rozpočtem. Lidé mohli od 3. listopadu
navrhovat projekty, které město zrealizuje.
Již potřetí zazpíval Tomáš Kettner 17. listopadu na Masarykově náměstí svůj nový Děčín
song.
Radní rozhodli vypsat architektonickou soutěž na lávku pro cyklisty u železničního mostu.
Děčín uspěl v soutěži Chytrá radnice. V projektové kategorii Veřejná doprava se s Chytrou
kartou DPMD umístil na třetím místě.
Cisternovou automobilovou stříkačku CAS 24 Tatra 815 s prodlouženou kabinou, věnoval
městu Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje. Bude ji užívat jednotka z Boletic.
Zrestaurovaná socha svatého Floriana je zpět na svém původním místě ve Vilsnici.
Bylo dokončeno restaurování barokní fresky v další části zahradního letohrádku zvaného
Čajový pavilon.
Město na webu zveřejnilo návrh rozpočtu na rok 2018.

PROSINEC
Město podalo žádost o dotaci na projekt Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím působení
domovníků.
Pro kvalitnější informovanost občanů zvláště při nečekaných událostech zřídilo město novou
službu Mobilní rozhlas.
První adventní víkend se na Masarykově náměstí uskutečnilo tradiční rozsvícení vánočního
stromu. Stromy a vánoční osvětlení se rozsvítilo v celém městě.
Městské autobusy začaly jezdit s novými čísly.
Na hlavním nádraží se otevřelo ve větších prostorách zcela nové a moderní turistické
centrum.
První prosincový čtvrtek patřil sportovcům, město ocenilo děti a mládež a dospělé.
Cenu města za rok 2017 získali Děčínský pěvecký sbor a Milan Rosenkranc.
Zastupitelé schválili rozpočet na rok 2018.
Zámek připravil řadu adventních akcí. Jednou z nich byl také vánoční trh.
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