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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 snad
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.

K 1.1. 2020 v Děčíně bylo přihlášeno k trvalému pobytu 48 594 občanů, z toho 23 646 mužů
a 24 948 žen, průměrný věk byl 42,8.

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 výměna informací o dění v obou městech.
V roce 2020 došlo vzhledem k pandemii k útlumu partnerských aktivit mezi městy. Tradiční
setkání zástupců měst se nekonalo v žádném z partnerských měst. Probíhala pouze
komunikace písemná, jejíž předmětem byla zejména výměna informací.
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Zastupitelstvo města Děčín
Volební období 2018 – 2022
Ve volbách do Zastupitelstva města Děčína kandidovalo celkem 10 politických stran. Své
zástupce v 27členném zastupitelstvu má devět z nich. Nejvíce mandátů, celkem 9, získalo
ANO 2011 (27,97 % platných hlasů), po 4 mandátech mají Volba pro Děčín (14,12 %) a Náš
Děčín (14,02 %). Čtyři politické strany obsadí 2 místa v zastupitelstvu, a to Česká pirátská
strana (8,86 %), Změna pro Děčín (8,12 %), ODS (6,49 %) a KSČM (6,30 %). Jednoho
zástupce budou mít SPD (6,08 %) a ČSSD (5,96 %).
V Děčíně voliči odevzdali 321 263 platných hlasů, volební účast byla 34,65 %, což je o něco
vyšší než při minulých volbách, kdy v volebním schránkám přišlo celkem 30,26 % voličů.
Na ustavujícím zasedání dne 5. listopadu 2018 zastupitelstvo města zřídilo finanční výbor a
kontrolní výbor. Dále stanovilo počty členů těchto orgánů (7 členů). Zastupitelé také zvolili
předsedou finančního výboru Ing. Pavla Heritese a členy RSDr. Jaroslava Horáka, Ing.
Miroslavu Poskočilovou, Ing. Danu Jirchářovou, MBA, Ing. Martina Voštu, Ing. Jiřího Cháru a
Ing. Zdeňka Machalu, Ph.D. Předsedou kontrolního výboru byl zvolen doc. Dr. Václav
Šenkýř, CSc., a členy pak Jiří Štajner, Ing. Mgr. Zdeněk Mrkus, Mgr. Arnošt Špaček, Mgr.
Miroslav Samler, Petr Toncar DiS a Mgr. Jan Šmíd.
Zastupitelstvo města Děčína zřídilo Osadní výbor Dolní Žleb a určilo počet členů tohoto
výboru (3 členové), jmenovitě Pavla Randáka, Aleše Suchopárka a Jana Švihnose.
V roce 2020 došlo ke změnám ve vedení města.

Volební období 2018-2022 – složení zastupitelstva
města a změny

ANO 2011
Ing. Jiří Anděl, CSc.
Jaroslav Hrouda
Mgr. Tomáš Kohoutek, MBA
Ing. Martin Weiss
Ing. Pavel Herites
Mgr. Petr Látal
Jitka Flachsová
Martin Liesel
Ing. Jan Palička
Ing. Jiří Chára
Ing. Jiří Aster
Radek Flachs

rezignace 08.08.2019

rezignace 10.09.2019
rezignace 11.09.2019
vznik mandátu 09.08.2019
vznik mandátu 11.09.2019
vznik mandátu 12.09.2019

Česká pirátská strana
Mgr. Jan Šmíd
Bc. Petr Zdobinský
Změna pro Děčín
Mgr. Milan Rosenkranc
MUDr. Petr Havlík
Volba pro Děčín
Ing. Valdemar Grešík
Mgr. Martin Pošta
Mgr. Hana Cermonová
Mgr. Otto Chmelík
MVDr. Jana Bednarska
Ing. Anna Lehká

rezignace 26.09.2019
vznik mandátu 27.09.2019
rezignace 30.09.2019
vznik mandátu 01.10.2019

Náš Děčín
Ing. Vladislav Raška
Jakub Houška
Ing. Ondřej Smíšek
Petr Toncar, DiS.
Občanská demokratická strana
Ing. Bc. Tomáš Brčák
Ing. Rudolf Brejška, DiS.
ČSSD
Václav Němeček
KSČM
RSDr. Jaroslav Horák
Doc. Dr. Václav Šenkýř, CSc.
Ludmila Tesarczyková
Bc. Jaroslava Kamarytová Vršitá

úmrtí 02.11.2020
vznik mandátu 03.11.2020
rezignace 09.11.2020
vznik mandátu 10.11.2020

Svoboda a přímá demokracie – T. Okamura (SPD)
Mgr. Ivana Poschová

Rada města Děčína
Volební období 2018–2022
Rada města Děčín pro volební období 2018-2022 byla zvolena zastupitelstvem města na
svém 8. (ustavujícím) zasedání dne 5. listopadu 2018. 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 neveřejná.
V únoru 2019 byly Radou města Děčín zřízeny poradní a iniciativní orgány (komise) a byli
zvoleni jednotliví předsedové a členové komisí. Jedná se o Komisi pro posuzování návrhů
na udělení Ceny statutárního města Děčín, Sportovní komisi, Sociální a zdravotní
komisi a Kulturní komisi.

Složení rady města a změny
Jaroslav Hrouda
Ing. Jiří Anděl, CSc.
Ing. Martin Weiss
Mgr. Petr Látal
Martin Liesel
Ing. Vladislav Raška
Jakub Houška
Ing. Ondřej Smíšek
Václav Němeček
Ing. Jiří Chára
Ing. Jan Palička

odvolán z funkce primátora 25.06.2020
odvolán z funkce náměstka 25.06.2020
rezignace na zasedání ZM 25.06.2020
rezignace na člena ZM 10.09.2019
rezignace na člena ZM 11.09.2019
odvolán z funkce náměstka 25.06.2020
rezignace na zasedání ZM 25.06.2020
rezignace na zasedání ZM 25.06.2020
rezignace 24.06.2020
člen RM 20.02.2020, odvolán na
zasedání ZM 25.06.2020
člen RM 20.02.2020, odvolán na
zasedání ZM 25.06.2020

Nové složení RM od 12.11.2020
Ing. Jiří Anděl, CSc
Ing. Anna Lehká
Ing. Bc. Tomáš Brčák
Mgr. Martin Pošta
Ing. Jiří Aster
Jitka Flachsová
Bc. Petr Zdobinský
Mgr. Milan Rosenkranc
Ing. Jan Palička

Úvodní slovo primátora města
Vážení spoluobčané,
máme za sebou rok 2020, jaký nemá v moderní historii obdoby zejména
z důvodu mimořádných opatření proti šíření infekční nemoci. Tato situace
rušivě zasáhla naše životy jak v rodinách, tak i v zaměstnání, podnikání, ve
školách. Poznamenala ale také dění ve městě – téměř nic není takové, jak
jsme byli dosud zvyklí. Neběží kulturní život, sportovní vyžití, skomírá cestovní ruch,
omezeně funguje školství. Situace se velmi citelně dotkla sféry zdravotnictví i oblasti sociální.
Magistrát pro vás přesto fungoval a snažil se v rámci svých možností a s ohledem na
veškerá hygienická nařízení nekomplikovat vám život.

Chci tímto poděkovat zdravotníkům, záchranářům, vojákům, hasičům, policii státní i městské,
za jejich obětavou službu. Děkuji spolupracovníkům na magistrátu, že své úkoly zvládají.
Dovolím si poděkovat i pracovníkům Střediska městských služeb, že se jim podařilo udržet
v rámci možností naše město čisté, poděkovat je třeba i našim dodavatelům. S Vaší pomocí
přečkalo město tento náročný rok dobře.

Dovolte mi, abych poděkoval i vám všem, vážení spoluobčané, za to, že i v této vypjaté době
dokážete být ukáznění, ohleduplní vůči svému okolí, a mnozí navíc i solidární a ochotní
pomáhat. Vážíme si toho tím spíše, že jsme si vědomi, že tato situace už trvá dlouho, a že
ještě zdaleka nekončí. Věřme, že rok 2021 bude lepší, než byl rok minulý. Hodně zdraví,
pohody a více radosti a štěstí!
Ing. Jiří Anděl, CSc.
primátor

Městská policie Děčín
Městská policie řešila v roce 2020 celkem 8333 přestupků a zasahovala v celkovém součtu u
7150 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 6186, druhou početně největší skupinou jsou přestupky proti veřejnému pořádku,
kterých strážníci vyřešili celkem 1920. Statistika přestupků byla v roce 2020 významně
ovlivněna událostmi kolem pandemie onemocnění Covid-19, hlídky městské policie se
musely ve zvýšení míře věnovat kontrolám dodržování mimořádných opatření.

Technika městské policie
V průběhu roku 2020 městská policie vybavila všechny hlídky osobními kamerami, které
zaznamenávají veškeré úkony strážníků. Osobní kamery se osvědčily jako významný
preventivní nástroj a rovněž poskytují potřebné důkazní prostředky pro Policii ČR a správní
orgány. Dále byla v roce 2020 provedena úprava systému ReDat pro záznam telefonické
komunikace a radiokomunikace a to z důvodu přechodu z ISDN technologie na VoIP
technologii. Dále došlo k úpravám několika radiostanic používaných hlídkami městské policie
tak, aby byla přesněji zaznamenávána poloha hlídek. V této souvislosti byla pořízena mobilní
aplikace, která slouží pro kontrolu výkonu služby.

Prevence kriminality
Aktivity v oblasti prevence kriminality zajišťuje příslušné oddělení městské policie, které
administruje a realizuje projekty z různých dotačních titulů. V roce 2020 byl ukončen projekt
Asistenti prevence kriminality v Děčíně, který byl financován z prostředků Evropského
sociálního fondu. V rámci projektu bylo 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.

Již s předstihem se podařilo zajistit pokračování této aktivity v navazujícím projektu, který je
naplánován až do roku 2022. Oddělení prevence dále kromě asistentů zajišťuje i činnost
správců veřejného prostranství, kteří zodpovídají za svěřený úsek a zajišťují úklid, údržbu a
spolupracují při zjištění protiprávního jednání s hlídkami městské policie.
Z důvodu mimořádných opatření v souvislosti s pandemií onemocnění Covid-19 byla
významně utlumena přednášková činnost. Několik besed na základních a středních školách
se uskutečnilo pouze během prvních dvou měsíců roku 2020.

Interní audit
V roce 2020, byl interní audit ve statutárním městě Děčín zajišťován jedním zaměstnancem
organizačně zařazeným do útvaru primátora. Dle plánu interního auditu schváleného
primátorem byly dokončeny tři interní audity a jeden interní audit zahájený v roce 2019.
Dokončený interní audit zahájený v roce 2019 byl zaměřen na zpracování vyúčtování
poskytnuté dotace na materiální a provozní zabezpečení provozu Zimního stadionu Děčín.
Auditovaným odborem byl odbor místního hospodářství, který poskytnutou dotaci
administruje. Účelem provedeného auditu bylo objektivní posouzení neuznatelných
nákladových položek dle auditovaného odboru, včetně prověření výnosů z provozu zimního
stadionu. Prověřením podrobného členění nákladových účtů bylo shledáno nehospodárné
využití poskytnutých finančních prostředků ze strany příjemce dotace.
První plánovaný audit byl zaměřen na zhodnocení přiměřenosti a účinnosti zavedeného
systému finančního řízení a kontroly statutárního města Děčín. Závěrem auditu bylo
konstatování, že zavedený vnitřní kontrolní systém statutárního města Děčín je přiměřený,
dostatečně účinný, reaguje na změny ekonomických, legislativních, provozních a jiných
podmínek a zajišťuje podmínky pro hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy
s ohledem na předcházení či minimalizaci možných rizik.
Druhý plánovaný audit byl zaměřen na zpracování vyúčtování poskytnuté dotace na
materiální a provozní zabezpečení provozu fotbalového stadionu v ulici Ústecká, Děčín V a
sportovního areálu „Máchovka“ v ulici Jaronýmova, Děčín IV. Auditovaným odborem byl
odbor místního hospodářství, který poskytnutou dotaci administruje. Účelem provedeného
auditu bylo objektivní posouzení neuznatelných nákladových položek dle auditovaného
odboru, včetně prověření výnosů z provozu fotbalových stadionů. Prověřením podrobného
členění nákladových účtů nebylo shledáno nehospodárné využití poskytnutých finančních
prostředků.
Třetí plánovaný audit byl proveden za účelem dodržení zákonné povinnosti pravidelného
vyhodnocování dodržování informační koncepce v souladu s vyhláškou Ministerstva
informatiky č. 529/2006 Sb., o požadavcích na strukturu a obsah informační koncepce a
provozní dokumentace a o požadavcích na řízení bezpečnosti a kvality systémů veřejné
správy (vyhláška o dlouhodobém řízení informačních systémů veřejné správy).
Audit byl zaměřen na vyhodnocování dodržování Informační koncepce Statutárního města
Děčín, verze 2.1.

Vyhodnocení se týkalo níže uvedených oblastí:

• Charakteristiky informačních systémů veřejné správy
• Řízení kvality
• Řízení bezpečnosti
• Zásady a postupy
• Postupy financování informačních systémů
• Naplňování informační koncepce
Závěrem provedeného auditu bylo konstatováno plnění jednotlivých oblastí koncepce
v souladu s touto koncepcí.
Interním auditorem bylo vedení v roce 2020 upozorněno na podezření vzniku rizika, při
čerpání prostředků na pohoštění a dary ze strany jednotlivých odborů, či organizačních
složek. Bylo upozorněno na neaktuálnost Směrnice č. 3–2 K ZAJIŠŤĚNÍ HOSPODAŘENÍ
S PROSTŘEDKY NA POHOŠTĚNÍ A DARY PRO ODBORY MAGISTRÁTU, MĚSTSKOU
POLICII A ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA účinnou od 9. května 2011 a doporučeno tuto
směrnici aktualizovat, aby korespondovala s vydanými příkazy primátora statutárního města
a tajemníka Magistrátu města Děčín.

Zaměstnanec na úseku interního auditu zajišťoval v roce 2020 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.
Úsekem interního auditu byla dále zpracována roční zpráva o výsledcích finančních kontrol
dle vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě.

Pracoviště krizového řízení, organizační složky
JSDH
Pracoviště krizového řízení
Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Děčín (dále jen „BR“), která je poradním
orgánem primátora jednala v roce 2020 dvakrát. Funkci tajemníka plnil Ing. Radek Tuhý.
Na prvním jednání řešila BR zejména situaci kolem pandemie COVID-19, na druhém jednání
projednala celou řadu materiálů zajišťujících připravenost obce na řešení krizových situací.
Pracoviště krizového řízení (dále jen KŘ) se v rámci spolupráce se složkami integrovaného
záchranného systému (dále jen „IZS“) podílelo na řešení celé řady konkrétních mimořádných
událostí. Pracoviště KŘ společně se zástupcem hasičského záchranného sboru provedlo
v roce 2020 celkem 7 kontrol na obcích ve správním obvodu ORP, se zaměřením na
kontrolu plnění povinností stanovených krizovým zákonem. V rámci kontrol poskytovalo
obcím také metodickou pomoc. Dále byly zajišťovány úkoly stanovené pro období branné
pohotovosti státu. Probíhala také pravidelná aktualizace dokumentace krizového řízení
a obranného plánování. V průběhu celého roku s týdenním intervalem zasedala pracovní
skupina krizového štábu, která řešila organizační záležitosti související s epidemií COVID19. Pracoviště zajišťovalo distribuci osobních ochranných pomůcek, informování obcí ve
správním obvodu ORP, komunikaci a koordinaci s veřejnou správou a informační podporu
dovnitř magistrátu.
Bezpečnostní ředitel
V roce 2020 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.

Organizační složky města – Jednotky sboru dobrovolných hasičů (JSDH)
Po odchodu p. Richarda Musila byl vedoucím organizační složky JSDH za statutární město
radou města jmenován Ing. Radek Tuhý. 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 69 členů a jsou nyní vybaveny 8 vozidly, motorovým člunem a
vznášedlem. V roce 2020 bylo pořízeno speciální terénní vozidlo určené k zásahům ve
složitém terénu labského kanonu. Vyřazeny byly dvě automobilové cisterny, stáří přesahující
30 let. Podány byly dvě žádosti o dotaci na nákup cisternové automobilové stříkačky a
dopravního automobilu pro JSDH Děčín XXXII-Boletice.

V rámci svých povinností se JSDH v roce 2020 zúčastnily celkem 201 výjezdů k různým
mimořádným událostem, a to i mimo svůj územní obvod. K pokrytí nákladů, spojených
s výjezdy mimo svůj územní obvod, byla městu na základě žádosti přiznána Ústeckým
krajem účelová neinvestiční dotace v celkové výši 36 tis. Kč, určená k pořízení výstroje
a věcných prostředků a na zabezpečení odborné přípravy. Za účelem zvýšení
akceschopnosti byl jednotkám pořízen informační a svolávací systém FIREPORT. Dále
jednotky plnily úkoly požárních preventivních hlídek při hromadných společenských akcích,
kterých bylo v roce 2020 výrazně méně, neboť COVID-19 omezil pořádání společenských
akcí.
.

Středisko městských služeb
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. SMS tak jako
každý rok zajišťovalo v roce 2020 úklid a údržbu veřejných prostranství, zametání a sběr
odpadků, hrabání a likvidaci listí, úklid kolem sběrných nádob, autobusových zastávek a
přechodů, likvidaci 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, údržbu zeleně, údržbu 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, zavážení cest kamennou drtí, úklid exkrementů a další práce dle
požadavků odborů města. Podílelo se na rozvozu volebních materiálů a přípravě volebních
místností.
SMS zároveň provádělo drobné, úklidové a stěhovací práce pro příspěvkové organizace
města a pro cizí subjekty. Celkový příjem činil 235 tisíc korun.
Pravidelnou každoroční akcí SMS je také svoz a likvidace odložených vánočních stromků.
Zajišťovalo manipulaci s prodejními stánky (návoz a odvoz) a zabezpečovalo úklid při
kulturních akcích, které mohly být velmi omezeně konány z důvodu pandemie coronaviru.
V loňském roce se zaměstnanci SMS podíleli na dezinfekci vnitřních prostor budov
magistrátu – zejména dezinfekce dveří, klik, zábradlí apod.
Dále pomáhali, ve spolupráci s Lesním úřadem Děčín, s likvidací kalamit v lese.
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 čistotě města. Za rok
2020 výkon trestu zahájilo nových 26 odsouzených, kteří odpracovali celkem 2719 hodin.
Celkem za rok 2020 odpracovali všichni odsouzení 3435 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 2020 pro město celkem 30 vykonavatelů VS,
kteří odpracovali celkem 2 820 hodin.
Bohužel z důvodu coronavirové pandemie bylo vykonáváni alternativních trestů i výkon
veřejné služby, část roku výrazně omezen.
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
2020 celkem 117 osob.
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 61 osob. Všechny osoby nastoupily u SMS Děčín do pracovního poměru jako
uklízeči veřejného prostranství. V rámci tohoto projektu byli účastníci podpořeni workshopy a
právní a finanční gramotností, organizovanou Charitním sdružením Děčín (CHSD). Témata
workshopů byly například Exekuční řízení, Insolvence, Trestní právo, Finanční gramotnost
atd. Zároveň klienti měli možnost s CHSD řešit své problémy 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.
Souběžně pokračoval projekt zaměřený na podporu osob 50+, s kumulací handicapů s
názvem „Prostupné zaměstnání v SMS“. V roce 2020 z podpořených osob nastoupilo 51 do
pracovního poměru na SMS. Projekt byl úspěšně ukončen k 30.9.2020.

V červenci 2020 byl zahájen nový projekt s názvem „Prostupné zaměstnávání v SMS II“,
který je v podstatě navazující na předchozí projekt. Z důvodu nouzového stavu a
coronavirové pandemie však byly aktivity projektu značně omezené.

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.

Městské turistické centrum
Městské turistické centrum připravilo rozsáhlou celorepublikovou mediální kampaň na
podporu cestovního ruchu. Jednalo se o největší kampaň, kterou kdy město realizovalo. Byly
na ni speciálně pořízené fotografie na top místech Děčína a okolí. Kampaň běžela od května
v podstatě do poloviny léta. Velkoformátové billboardy byly nasazeny v Praze, Brně a
Olomouci. Ruku v ruce s tím šla podpora kampaně na sociálních sítích i v televizích.
V červnu MTC otevřelo Bistro nad ferratou na Pastýřské stěně. Bistro bylo otevřené každý
den až do konce září a i přes počáteční investice do zařízení nebyl jeho provoz ztrátový.
V průběhu celého roku probíhaly práce na nové knize o Děčíně a okolí. Průběžně se
doplňoval také foto archiv. Informační panely ve městě se aktualizovaly a sjednotily do
jednotného stylu za použití brandu města. Upraven byl prostor u nástupiště na výletní loď ve
spolupráci s OKD. Vzniklo několik nových předmětů v rámci Merche. Vydán byl Časopis pro
turisty a aktualizovány byly letáky pro turisty, vydán byl nástěnný i stolní kalendář na rok
2021. Děčín se zúčastnil veletrhů cestovního ruchu v Praze, Brně a Drážďanech. Další
veletrhy byly vzhledem ke koronavirové situaci zrušeny. V podzimních měsících měla
odstartovat kampaň vytvořená ve spolupráci s Destinační agenturou České Švýcarsko, ta ale
nakonec kvůli vládním omezením nebyla spuštěna a je připravena k použití v roce 2021.
V závěru roku se MTC podílelo na přípravách adventu. Nově byly osazeny vánoční prvky na
ferratu, ozdoben vánoční strom na Pastýřské stěně a instalovány byly vánoční hvězdy na
fasádu restaurace. Poprvé byl také ozdoben strom před budovou knihovny na nábřeží.

Smart City
V roce 2020 byla schválena Koncepce Smart City. Tento dokument je pro město
vodítkem, jakým způsobem realizovat Smart City projekty, jejichž cílem je racionální
využití chytrých technologií pro zlepšení života občanů ve městě. Koncepce definuje
klíčové oblasti, na které by se mělo město zaměřit, popisuje, jak organizačně Smart
City zajistit, navrhuje způsoby financování a v neposlední řadě vybírá klíčové
projekty, které by se měly realizovat. Obsahuje tři pilíře:
Pilíř Doprava řeší nasazení “inteligence” do dopravní sítě. Navrženými projekty
směřuje k cíli bezpečné, nízkoemisní a efektivní dopravy. V rámci tohoto pilíře byl
v roce 2020 vypracován projekt na tzv. inteligentní dopravní systém. Díky tomuto
projektu by město získávalo informace o intenzitě a skladbě dopravy v Děčíně a mělo
by přehled také o obsazenosti vybraných parkovišť, což by bylo podkladem pro
vybudování parkovacího navigačního systému. Projekt byl doporučen k financování,
ale kvůli úsporným opatřením nakonec nebyl realizován.
Pilíř Energetika směřuje ke zvyšování energetické efektivity a tím ke snižování
spotřeby energií a finanční úspoře. V roce 2020 pokračovalo hlídání okamžitého
úniku vody v budově. Dalšími projekty, které byly v roce 2020 připravovány byly EPC
projekty, které umožní snížení spotřeby energií v některých městských budovách a
projekt na využití fotovoltaické energie.
Pilíř Občanská vybavenost zahrnuje především tématiku vztahu města k občanům.
Zaměřuje se na zlepšení dostupnosti městských služeb, zvýšení informovanosti
občanů a jejich zapojení do dění ve městě. V roce 2020 byl v rámci tohoto pilíře
připraven projekt Portál občana, na kterém by každý našel informace o aktuální
situaci ve městě, novinky, mohl by nahlásit závady, zjistit, jak řešit některé životní
situace a po přihlášení také některé situace bez nutnosti návštěvy úřadu vyřídit.
Dalším projektem je Děčínská karta. Tu je možné od ledna 2020 využívat v MHD a
od září také ve všech školních jídelnách.

Úvodní slovo tajemníka magistrátu
Vážení občané, kolegyně a kolegové,

opět po roce se vám dostává k prostudování výroční zpráva statutárního města Děčín a jeho
magistrátu. Rok 2020 byl poznamenán šířením nebezpečné nákazy covid-19. Děčín byl
jedním z prvních měst České republiky, kde se vyskytly první případy onemocnění. Společně
se všemi zaměstnanci jsme se po celou tuto složitou dobu snažili co nejlépe plnit a také
zkvalitňovat služby pro občany nejen našeho města, ale i měst a obcí správního obvodu
obce s rozšířenou působností, tzv. ORP. Zda se nám to dařilo, to posuzovali sami občané a
také externí hodnotitelé.
Vedení města a magistrátu velice rychle reagovalo na řadu omezujících opatření.
Zaměstnance, kteří přicházeli do styku s veřejností, jsme vybavili jako jedni z prvních v
okrese rouškami z nanotechnologií a zejména přepážková pracoviště ochrannými stěnami
tak, abychom služby pro občany zachovali v co možná nejširším rozsahu.
Tento dokument je věrným obrazem činnosti organizace působící v sektoru územní veřejné
správy. Řada občanů určitě zaregistrovala, že se nám v roce 2020 podařilo zprovoznit nové
a důstojnější prostory odboru sociálních věcí a zdravotnictví, konkrétně pracoviště oddělení
sociálně-právní ochrany dětí v budově bývalé městské knihovny. Ke konci roku byla
zkolaudována nová obřadní síň na Mírovém náměstí, které je opravdu důstojným místem pro
konání nejen svateb, ale i řady jiných společenských událostí.
V uplynulém roce, i přes všechny nepříznivé vlivy pandemie, jsme znovu po třech letech
získali na další tříleté období mezinárodní certifikát ISO 9001:2015. Neustále jsme jediným
úřadem a současně městem, který toto ocenění získal. Na podzim 2020 jsme obdrželi po
mnohaletém úsilí nejvyšší ocenění udělované Českou společností pro jakost v České
republice, a to cenu „Ambasador kvality“. Současně nám byla udělena první cena
v národním kole soutěže „Quality Innovation Award“, kategorie Veřejný sektor, a postoupili
jsme tak do mezinárodního kola. Tato dvě, vysoce společensky oceňovaná ocenění, jsme
získali jako jediní v České republice a občané města a zaměstnanci magistrátu mohou být na
tento úspěch hrdí.

I přes striktní pandemická opatření a dopady pandemie (karanténa, omezení provozu) jsme
se v roce 2020 neustále snažili zlepšovat prostředí a být pro občana co nejpřívětivější a
udělat vše proto, aby byl občan obsloužen v co nejkratší době. Jedním z opatření bylo
opětovné prodloužení úředních hodin z doporučených dvou dnů po pěti hodinách na
normální provoz. I v tomto směru jsme byli první v České republice z územních
samosprávních celků, kdo takto učinil. Tímto opatřením jsme rozložili počet žadatelů
zejména na přepážkových pracovištích do delšího časového úseku a nevznikaly tak
nežádoucí fronty, takže tím bylo sníženo riziko přenosu nákazy.
Vážení občané, kolegyně a kolegové zaměstnanci, dovolte, abych vám na tomto místě
poděkoval za vše, co jste v roce 2020 vykonali. Občanům děkuji za shovívavost a pochopení
práce zaměstnanců a svým kolegům za jejich snahu vyřešit vše, co občané požadovali, dále
za trpělivost a péči, kterou v tak složité době obyvatelům našeho města poskytovali.

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 jednotlivé
části podle jejich cílů a náplně:
personální plánování a controlling, personální marketing, personální rozvoj, organizační
rozvoj a řízení zaměstnaneckých vztahů
odměňování a řízení výkonu, vzdělávání a personální administrativa
péče o lidské zdroje, kolektivní vyjednávání, tvorba vyhodnocování rozpočtu na kapitolách
platy, ostatní osobní náklady, cestovné a vzdělávání
agenda exekucí a insolvencí zaměstnanců
platová administrativa.
Agendu exekucí a insolvencí, administraci platů či kolektivní vyjednávání zajišťuje oddělení
personální a platové také pro zaměstnance zařazené do Městské policie Děčín, do
organizační složky Středisko městských služeb Děčín, organizační složky Městské turistické
centrum Děčín a Jednotek sboru dobrovolných hasičů Děčín.

Počet zaměstnanců zařazených do Magistrátu města Děčín:
k 31. 12. 2020:
- z toho: počet žen
počet mužů

279
213
66

počet vedoucích zaměstnanců žen

22

počet vedoucích zaměstnanců mužů 13

Útvar tajemníka-oddělení kontrolní a právní
Činnost kontrolní

Radou města bylo schváleno na rok 2020 provedení 19 veřejnosprávních kontrol (dále jen
„VSK“), z toho 15 VSK u příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Děčín a 4
VSK u namátkově vybraných příjemců veřejné finanční podpory (2 VSK byly vypuštěny
z důvodu časové náročnosti u vykonaných VSK).

Skutečně bylo vykonáno celkem 23 VSK, z toho 13 VSK u příspěvkových organizací, 6 VSK
zaměřených na plnění nápravných opatření k nedostatkům zjištěným předchozími
plánovanými VSK a 4 VSK u příjemců veřejné finanční podpory.
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.

Činnost na úseku vyřizování petic

V agendě stížností a petic bylo v roce 2020 zaevidováno celkem 6 petic.
Jedna petice byla statutárnímu městu doručena Obecním úřadem Jetřichovice. Předmětem
petice byla úprava povolené rychlosti v obci Jetřichovice. Statutární město, v tomto případě
jako správní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož územním obvodu se obec

Jetřichovice nachází, postupovalo v souladu s ustanovením § 5 odst. 3 zákona č. 85/1990
Sb., o právu petičním (dále jen zákon o právu petičním). Všichni účastníci řízení byli o
způsobu vyřízení petice informováni.
Předmětem 2 petic adresovaných statutárnímu městu byla úprava rychlosti a problematika
parkování v městských částech Děčína. V obou případech, statutární město jako správní
úřad obce, jejíž orgány vykonávají přenesenou působnost ve věcech, které stanoví zvláštní
zákony, postupovalo v souladu s ustanovením § 5 odst. 3 zákona o právu petičním.
Všichni účastníci řízení byli o způsobu vyřízení petic informováni.
Obsahy zbylých 2 petic směřovaly do oblasti samostatné působnosti města, a byly proto
orgány města vyřizovány podle ustanovení § 16 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů. Předmětem těchto „petic“ byla problematika
protipožární ochrany a požadavek na zachování stávající autobusové čekárny v části města
Velká Veleň.
Podatelé obdrželi v zákonných lhůtách informace o způsobu vyřízení jejich podání.

Činnost na úseku vydávání Opatření obecné povahy, jímž se vyhlašuje oblast se
zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů
dle § 33d zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, v platném znění

Podle zákona č. 111/2006 Sb., o hmotné nouzi, v platném znění, Magistrát města Děčín
v přenesené působnosti plní funkci pověřeného obecního úřadu v oblasti vydávání Opatření
obecné povahy, jímž se vyhlašuje oblast se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů
dle § 33d zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, v platném znění. V této
souvislosti nebyla v roce 2020 vydána žádná opatření obecné povahy.

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím

V oblasti poskytování informací dle informačního zákona bylo v roce 2020 přijato orgány
města 75 žádostí o informace, bylo vydáno celkem 14 rozhodnutí o odmítnutí žádosti, proti
jednomu rozhodnutí bylo podáno odvolání; které bylo nadřízeným orgánem potvrzeno.

V roce 2020 nebyla podána žádná stížnost na postup povinného subjektu při vyřizování
žádostí o informace podle ustanovení § 16a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen informační zákon). Z celkového počtu
75 přijatých žádostí byly 2 žádosti sloučeny a následně vyřizovány jako jedna žádost, 1
žádost byla přijata na konci roku 2020 a z tohoto důvodu dojde k jejímu vyřízení v roce 2021,
4 žádosti byly odloženy v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. c) informačního zákona,
u 3 žádostí byli žadatelé vyzváni k úhradě nákladů ve lhůtě 60 dnů ode dne oznámení, u 1
žádosti byl žadatel vyzván k doplnění údajů, 2 žádosti byly odloženy v souladu
s ustanovením § 17 odst. 5 informačního zákona, neboť nedošlo k uhrazení nákladů
a ve 2 případech byla zveřejněna opisná informace, že bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí
žádosti.

Činnost na úseku vyřizování stížností

V agendě stížností a petic bylo v roce 2020 zaevidováno celkem 16 stížností.
V případě stížností byla 1 stížnost postoupena k vyřízení věcně a místně příslušnému
orgánu, 1 stížnost byla postoupena k řešení řediteli Technických služeb Děčín, a.s., 3
stížnosti byly postoupeny k řešení ředitelům příspěvkových organizací a 11 stížností řešil
magistrát města. Při šetření stížností bylo 6 stížností vyhodnoceno jako důvodných, 3 jako
nedůvodné a u 2 stížností se jednalo o soukromoprávní spory, do kterých nemá město
kompetence zasahovat. Hlavními oblastmi, do kterých směřovaly stížnosti, byla údržba
zeleně a cest na městských hřbitovech, hluk a udržování pořádku u kontejnerů na tříděný
odpad včetně četnosti jejich svozu.
Stěžovatelům bylo na všechny stížnosti odpovězeno, v případě důvodných stížností byla
přijímána opatření k nápravě nedostatků a prováděna ze strany oddělení kontrolního a
právního následná kontrola jejich plnění.

Odbor provozní a organizační
Oddělení organizační
Oddělení zajišťovalo především administrativní práce spojené s plněním úkolů v oblasti
samostatné působnosti v součinnosti s ostatními odbory magistrátu, administrativní práce
pro primátora města a jeho náměstky, uvolněného člena zastupitelstva města a tajemníka
magistrátu. Dále pak přípravu schůzí rady města (celkem 52 v r. 2020) a zasedání
zastupitelstva města (celkem 9 v r. 2020) a pořizování výstupů z těchto jednání, zajišťování
porad vedoucích odborů magistrátu (celkem 22 v r. 2020) a porad se starosty obcí v rámci
správního obvodu s rozšířenou působností (celkem 1 v r. 2020). Oddělení organizační dále
vedlo přehled subjektů, kterým rada města povolila užívat znak statutárního města Děčín
(celkem 8 v r. 2020), evidenci vydaných pověření, zmocnění a plných mocí za statutární
město (celkem 60 v r. 2020) a magistrát (celkem 2 v r. 2020).

Oddělení provozní
Rok 2020 byl svým způsobem výjimečný pro všechny. Omezení běžného režimu života a
zavedení zvýšených hygienických opatření se odrazilo také na činnosti provozního oddělení.
Operativně bylo řešeno zajištění ochranných hygienických pomůcek (roušky, respirátory,
dezinfekce) jak pro veřejnost (roušky zdarma v recepcích magistrátu), tak pro zaměstnance.
Současně se vybavovala pracoviště dalšími prostředky, které jsou doporučovány
z hygienických důvodů při jednáních s klienty magistrátu (ochranná plexiskla, ionizátory,
instalace dezinfekcí u vchodů budov apod..) Takto je operativně dle potřeb zajišťováno
dosud. Z agend a činností v roce 2020 provozní oddělení průběžně zajišťovalo především:
- provoz podatelny, telefonních ústředen a recepcí, e-Podatelnu, obsluhu internetu pro
veřejnost, kopírování pro veřejnost do 10 listů, ukládání a třídění písemností pro občany
hlášené trvale na adrese Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV,
- chod magistrátu, včetně jeho technických zařízení, běžný provoz, včetně údržby,
- koordinaci úklidové služby ve všech objektech magistrátu a v budově městské policie,
- plnění povinností na úseku požární ochrany
- plnění povinností na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

- pokladní službu v budovách magistrátu ,prodej vstupenek prostřednictvím portálu
VSTUPENKADECIN.cz, výdej kolků pro potřeby magistrátu, stravenky, valuty, evidence a
úschova nalezených finančních prostředků,
- vidimaci a legalizaci
- agendu kontaktního místa Czech Point,
- tisk a vydávání parkovacích karet pro občany města,
- agendu poštovní kurýr – doručování listovních zásilek a balíků uvnitř magistrátu,
- provoz centrální spisovny a copy centra
- nákup kancelářských potřeb a tonerů,
- opravy a údržbu tiskáren,
- objednávky a evidenci razítek,
- administrativu a s organizací využití služebních vozidel magistrátu (budova B).

Další činnosti byly pracovníky provozního oddělení vykonávány operativně na základě
požadavků a provozu magistrátu.

Oddělení IT
Oddělení IT pokračovalo v realizaci dlouholetého projektu výstavby metropolitní sítě města
pokládkou dílčích částí zejména v Děčíně IV a Děčíně VI. Mezi nové aktivity oddělení lze
zařadit pilotní realizace některých smart projektů, jako například monitoring havárie
vodovodního vedení v budovách města a příspěvkových organizacích, díky němuž se
podařilo zachytit havárie včas a předejít tak vysokým škodám na majetku. Podařilo se
připravit nový web města, dále byly aktualizovány některé portály města, například
Komunitní portál nebo Daruj za odvoz. Byla aktualizována a posílena infrastruktura
magistrátu města a aktualizovány vnitřní systémy potřebné pro chod magistrátu.

Oddělení tiskové a vnějších vztahů
Oddělení zajišťovalo komunikaci s veřejností prostřednictvím komunikačních kanálů města
(web, média, sociální sítě). Dále bylo vydáno 23 čísel čtrnáctideníku Město Děčín –
zpravodaj, vyřizovalo rubriku Dotazy na webu města Dále spolupracovalo s oddělením
cestovního ruchu při prezentaci města, propagaci akcí a přípravě promo předmětů
v jednotném vizuálním stylu. Hlavním tématem komunikace byla situace, která vznikla
v souvislosti s pandemií onemocnění covid-19.

Odbor správních činností a obecní živnostenský
úřad
Oddělení správních činností, matriky a obecní živnostenský úřad

Oddělení zajišťuje činnosti spojené s výkonem agend evidence obyvatel, občanských
průkazů, cestovních dokladů, matriky a obecního živnostenského úřadu.
Matrika – v roce 2020 se narodilo 650 dětí, což je mírný pokles oproti celkovému počtu dětí
narozených v předchozím roce (722). Stejně tak došlo i k mírnému poklesu u počtu svateb,
kdy bylo celkem uzavřeno 155 manželství, oproti počtu 178 svatebních obřadů, které
proběhly v roce 2019. V roce 2020 se uskutečnily 2 diamantové svatby (60 let od uzavření
manželství) a 4 zlaté svatby (50 let od uzavření manželství). Právě s ohledem na výskyt
nemoci Covid-19 došlo bohužel k nárůstu počtu úmrtí (808), oproti celkovému počtu úmrtí
v předešlém roce (619).
Agendy občanských průkazů, cestovních dokladů a evidence obyvatel fungovala v průběhu
roku bez výrazných změn. Klienti začali ve větší míře využívat službu elektronického
objednání na konkrétní datum a čas. Zažádat si o vydání nového občanského průkazu přišlo
v roce 2020 celkem 7 850 občanů, z čehož 78 občanů využilo možnosti podání žádosti off
line (žádosti nabrané v terénu, většinou se jedná o imobilní občany). O vydání cestovního
pasu požádali 1 962 občané. Počet přihlášených osob („přistěhovaných“ z jiné obce)
k trvalému pobytu bylo celkem 746 a celkový počet odhlášených osob („přestěhovaných“
mimo Děčín) z trvalého pobytu celkem 991. V průběhu roku pracovníci obecního
živnostenského úřadu, mimo běžnou registrační činnost, aktualizovali data v registru
živnostenského podnikání tak, aby byla v souladu s dalšími informačními systémy. Celkový
počet subjektů (držitelů živnostenského oprávnění) byl k 31.12.2020 v součtu 16 559.
Oddělení silničního správního a dopravního úřadu
Zajišťuje svou činnost podle platných právních předpisů zejména na úseku pozemních
komunikací, dopravního značení, městské autobusové dopravy, taxislužby, provozování
stanic měření emisí a v agendě získávání řidičského oprávnění.
V roce 2020 byly zpracovávány zejména žádosti o zvláštní užívání komunikací, částečné a
úplné uzavírky v souvislosti s rozsáhlou stavební činností ve městě a ve správním obvodu

obce s rozšířenou působností (např. rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Děčíně,
rekonstrukce mostu v Benešově nad Ploučnicí, rekonstrukce silnice č. II/262 Děčín – Starý
Šachov).
Na žádosti Dopravního podniku města Děčína, a.s., byly upravovány, měněny a rušeny
jízdní řády veřejné linkové dopravy – městské autobusové dopravy.
Ve spolupráci s jednotlivými autoškolami byla zajišťována příprava a vlastní organizace
teoretických a praktických zkoušek žadatelů o získání řidičských oprávnění v období
mimořádných opatření nouzového stavu COVID 19 a následně i po uvolňování mimořádných
opatření.

Oddělení vnitřních věcí, přestupků a dopravně-správních agend
V roce 2020 oddělení vykonávalo činnosti dané příslušnými zákony a organizačním řádem
Magistrátu města Děčín.
V tomto roce došlo díky pandemii COVID -19 ke změně ve složení přestupků
projednávaných na úseku občanského soužití a dalších přestupků, kdy byly řešeny
přestupky na úseku krizového zákona. Na úseku přestupků v dopravě nedošlo k žádné
zásadní změně v právních předpisech, přestupky se dařilo projednávat průběžně v zákonem
stanovených lhůtách, i přes složitou epidemiologickou situaci.
Úsek registru řidičů se v roce 2020 potýkal s opatřeními, která byla vydána v souvislosti
s COVID-19 a ohledem na to, že děčínský magistrát byl na jaře a podzim 2020 jedním
z mála „otevřených“ úřadů, řešil žádosti řidičů i z jiných okresů a krajů republiky, a to i přesto,
že evropským parlamentem byla prodloužena platnost řidičských průkazů.
Obdobná situace byla i na úseku registru vozidel.

Odbor stavební úřad
Oddělení územního rozhodování, památkové péče a speciální stavební úřad
•

•

Oddělení provádí výkon státní správy dle z. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, na
úseku územního rozhodování a dle §15 téhož zákona působnost speciálního
stavebního úřadu podle odst. 1 písm. c). Dále zajišťuje výkon státní správy dle
zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči
rok 2020 – počet techniků: 5
Oddělení stavebního řádu

•
•

oddělení stavebního řádu zajišťuje výkon státní správy v rozsahu z. č. 50/1976
Sb. a 183/2006 Sb. na úseku stavebního řádu a dle z. č. 184/2006 Sb. provádí
odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemkům nebo stavbám
rok 2020 – počet techniků: 8
Oddělení Úřad územního plánování (ÚÚP)

•

•

oddělení zajišťuje výkon státní správy dle z. 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
rok 2020 – počet techniků: 5
Oddělení spisovna stavebního úřadu (od 09/2020)

•

•

Činnost oddělení spočívá v zajištění odborné správy dokumentů původce,
zahrnující příjem, ukládání dokumentů a jejich vyřazování. Tyto úkony provádí
na základě zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně
některých zákonů. Dále provádí digitalizaci uložených dokumentů dle zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
Rok 2020 – počet zaměstnanců: 5

OSÚ vydal v r. 2020 celkem 701 rozhodnutí, provedl 622 správních úkonů, které nejsou
rozhodnutím, 69 dohledů, 3518 ostatních činností. Provádí ověřování dokumentů a
zápisy staveb do ISUI v počtu 836. Spolupracuje s Úřadem práce při kontrolách bytů.
OSÚ spolupracuje s katastrem nemovitostí při revizi pozemků a staveb na území ORP.
Pokračoval v přípravě podkladů pro ČSÚ pro Sčítání lidu domů a bytů.
OSÚ, ÚÚP v rámci ORP Děčín pokračoval v pořizování ÚP Děčín vyhodnocováním
společného jednání o návrhu a Vyhodnocení vlivů ÚP Děčín na udržitelný rozvoj
území. Pořizoval průběžnou aktualizaci ÚAP, pokračoval v pořizování dalších 9 ÚP a 1
změny ÚP, pokračoval v pořizování 1 územní studie, zpracovával 3 zprávy o
uplatňování ÚP. ÚÚP vydal 433 závazných stanovisek, vyhotovil 625 vyjádření nebo
sdělení a 79 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 190 rozhodnutí a 262 závazných stanovisek. V
ORP je celkem 376 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.
V roce 2020 oddělení „Spisovna SÚ“ převzalo a upořádalo dokumentaci dopravních
staveb o velikosti 11 bm. Od doby vzniku provedlo převod stavební dokumentace do
elektronické podoby pro 57 občanů. Zpracovalo jak analogově, tak elektronicky 17 bm
velkých staveb (jako je NsP, sídliště Boletice n/L atd.) a zároveň průběžně realizuje
digitalizaci nově přijatých dokumentů.

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 2020

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

418
140
50
450
181
98
139
20
96
1192
69
1
77
620
12

Odpadové hospodářství

82
126

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

Rok 2020
67
0
19;
1010
1192
424
625
25

Ochrana ovzduší
V roce 2020 bylo v souladu s ustanovením § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně
ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, vydáno 195 závazných stanovisek k umístění zdrojů
znečišťování ovzduší, které se týkají převážně vytápění objektů, umístění provozu, nebo
umístění necertifikovaných 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
Ochrana přírody
V oblasti ochrany dřevin bylo v průběhu roku 2020 řešeno celkem 169 správních řízení
ve věci povolení kácení dřevin rostoucích mimo les a 8 závazných stanovisek ke kácení
dřevin pro stavební záměry.
Dále bylo vydáno 2 vyjádření k dotazu o pokácení dřevin a 108 vyjádření ke stavbám.
Postoupeno pro místní či věcnou nepříslušnost bylo 15 podnětů.
Další řešenou oblastí v rámci oddělení je monitoring skalních masivů. Ruční měření
dlouhodobě probíhá na 3 lokalitách: v Děčíně – Stoliční hoře zde je sledováno celkem 6
bloků, či věží, Pastýřské stěně – Labském nábřeží zde sledujeme 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 skalního objektu.
Ochrana zvířat
V roce 2020 bylo v oblasti ochrany zvířat přijato, prošetřeno a zpracováno více než 186
podnětů, ze 75 % byla řešena problematika chovu zvířat v zájmových chovech, především
psů (69 % podnětů z celkového počtu přijatých). Z toho zpracováno do spisu a předáno
k dalšímu řízení, event. uložení sankce, ve věci porušení zákona bylo celkem 62 chovatelů
(oznámení přestupku). Ve správním řízení ve věci zvláštního opatření bylo řešeno 16
případů (odebrání zvířete, nařízení snížení stavu zvířat v chovu, apod.). V roce 2020 byla
také provedena kontrola všech evidovaných chovatelů psů za rok 2019, kdy k dalšímu řešení
bylo předáno 31 chovatelů (držitelů) psů. Během roku byla z důvodu nařízených opatření
v souvislosti s pandemií covid-19 zajištěna pouze podzimní akce: „hromadné očkování proti
vzteklině“, „regulace přemnožené populace městských holubů“ a jarní i podzimní „deratizace
města“.

Součástí oddělení je také Městský útulek pro toulavá a opuštěná zvířata. Zařízením
v roce 2020 prošlo 729 zvířat. Z celkového počtu přijatých zvířat jich přišlo 250 z okolních
obcí. Z přijatých zvířat pak bylo 176 vráceno majitelům. Vlastníkům zvířat a příslušným
obcím bylo vystaveno celkem 254 předpisů k úhradě vzniklých nákladů. V rámci činnosti
zařízení proběhlo vzhledem k pandemii virové choroby covid-19 a vládním opatřením
k zamezení šíření onemocnění (omezení pohybu osob, uzavření škol, rušení společenských
akcí, omezení provozu zařízení, omezení vstupu návštěvníků) minimum akcí - 8 besed pro
školská zařízení, 1 turnus výchovného a výcvikového kurzu pro veřejnost, 2 lekce
socializační školky pro štěňata a mladé psy. V areálu útulku proběhly ještě 4 další akce,
jako např. Štěkání na Ježíška, a na 10 akcích se útulek prezentoval jak v Děčíně, tak i
mimo město Děčín. Z větších investic proběhla kompletní výměna oplocení areálu útulku
z roku 2000 (1. etapa), která byla plně hrazena z přijatých finančních darů. Městský
útulek i v roce 2020 pokračoval v projektech podporujících kastraci bezprizorních koček
v dalších obcích – „Růžová kočka“, „Huntířovská kočka“ a „Jílovská kočka“. Nově se do
kastrací koček zapojila ve větší míře také např. obec Jetřichovice. Útulek se i v tomto
roce zapojil i do projektu Nadace na ochranu zvířat „Naplňte misky v útulcích“.

Oddělení zemědělství a lesního hospodářství
Lesní hospodářství
Orgán státní správy lesů má ve své působnosti plochu 29.803,6 ha. V rámci zajištění agendy
orgánu státní správy lesů bylo v roce 2020 vydáno 73 správních rozhodnutí. Orgán státní
správy dále v roce 2020 vydal 310 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 2020 12 dozorů nad
dodržováním ustanovení lesního zákona na lesních majetcích v působnosti ORP Děčín
a vydal 2 správní rozhodnutí o přestupku a správním deliktu (z důvodu porušení lesního
zákona). Orgán státní správy lesů se vyjadřoval ke třem pozemkovým úpravám na základě
žádostí Pozemkového úřadu Děčín a k devíti revizím údajů katastru nemovitostí na základě
žádostí od Katastrálního úřadu Děčín.

Myslivost
Orgán státní správy myslivosti má ve své působnosti 28 honiteb o celkové rozloze 39 690
ha. V roce 20120 provedl 18 kontrol nad dodržováním zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti v
platném znění a souvisejících právních předpisů, ve znění pozdějších předpisů (dále též
„zákon č. 449/2001 Sb."). Kontroly se především týkaly splnění plánů lovu normované zvěře,

a zda uživatelé honiteb myslivecky hospodaří v souladu se zákonem č. 449/2001 Sb. V
témže roce bylo vydáno 14 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., vydáno celkem 48 správních rozhodnutí o odlovech této zvěře.
Orgán státní správy myslivosti ustanovil v souladu se zákonem č. 449/2001 Sb. myslivecké
hospodáře a myslivecké stráže.
Rostlinolékařská péče
Oddělením je zajišťován výkon činností dle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči,
ve znění pozdějších předpisů (dále též „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 tak, aby nevznikla škoda
jiným osobám nebo nedošlo k poškození životního prostředí a zdraví lidí nebo zvířat, bylo
vydáno v roce 2020 celkem 68 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 stavu pozemků a
v případě potvrzení výskytu a šíření škodlivých organismů byly předány ke správnímu řízení.

Pohledávky
Oddělením je zajišťováno vymáhání pohledávek za umístění zvířete v útulku. Celková výše
pohledávek k 31. 12. 2020 činila 1.718.308,- Kč. Z celkového počtu 113 výzev k úhradě bylo
54 pohledávek předáno k dalšímu vymáhání právnímu zástupci, byla uzavřena 2 uznání
dluhu a dohody o splátkách.
Ochrana zemědělského půdního fondu
V roce 2020 bylo vyjmuto 4,9831 ha zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu. Z
toho 2,9260 ha pro bytovou výstavbu; 0,6235 ha pro dopravu a sítě; 0,8864 ha pro rekreaci a
sport a 0,5472 ha pro průmysl. Orgán ochrany zemědělského půdního fondu se se
vyjadřoval ke třem pozemkovým úpravám na základě žádostí Pozemkového úřadu Děčín a k
devíti revizím údajů katastru nemovitostí na základě žádostí od Katastrálního úřadu Děčín.
Rybářství
Za rok 2020 bylo vydáno 480 rybářských lístků. Orgán státní správy rybářství ustanovil
v roce 2019 jednu rybářskou stráž.

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 příjmů z hazardních
her.
Vzhledem k probíhající pandemii Covid-19 a nejistému vývoji plnění příjmů města v průběhu
roku byla do výdajů zapojena nezbytná výše finančních prostředků tak, aby bylo
zabezpečeno pokrytí kapitálových výdajů rozestavěných akcí a mandatorních výdajů. Část
finančních prostředků z hospodaření roku 2019 byla použita na snížení předpokládaných
daňových příjmů v roce 2020. Dále město obdrželo nenávratný neúčelový finanční příspěvek
za státního rozpočtu ve výši 1 250 Kč na obyvatele v souvislosti s platbou kompenzačního
bonusu.
Město v r. 2020 splácelo střednědobý úvěr od Komerční banky, a. s. a zároveň
zhodnocovalo volné finanční prostředky.
Oddělení účetnictví v roce 2020 zajišťovalo vedení účetnictví města v souladu s právními
předpisy upravujícími účetnictví územně samosprávných celků a reagovalo úpravami
postupů a účtování na změny jak v těchto právních předpisech, jako např. ve vyhlášce č.
323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ale i v dalších právních předpisech, např. novele
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Dále se z pohledu účtování podílelo na
nových aktivitách města v oblasti cestovního ruchu, zlepšeních při zavedení nových
možností pro platby od občanů, zhodnocování volných peněžních prostředků nebo na
softwarech pro jednotlivé oblasti vedení účetnictví.
V neposlední řadě se oddělení účetní snažilo vylepšovat nastavení účetních postupů tak,
aby vyhovovaly nejen právním předpisům a požadavkům ostatních odborů města, ale i
účelně a přehledně vypovídaly o skutečnostech zachycených v účetnictví.
Oddělení účetnictví spolupracovalo s ostatními odbory na úpravě vnitřních směrnic města
Děčín k zajištění efektivnějšího chodu města.

Na úseku správy daní a poplatků pokračovalo zejména vymáhání nedoplatků na pokutách
a místních poplatcích. Nedoplatky na místním poplatku ze psů a poplatku za provoz systému
nakládání s komunálním odpadem za rok 2019 byly v r. 2020 vyměřeny hromadným
předpisným seznamem. V r. 2020 bylo realizováno celkem 626 daňových exekucí, z toho

160 na srážky z účtů u peněžních ústavů a 466 na srážky ze mzdy, důchodů nebo jiných
příjmů dlužníků. K vymáhání exekutorským úřadům bylo postoupeno 173 případů a do
insolvenčního řízení bylo podáno 136 přihlášek.

Na úseku nedaňových pohledávek bylo v r. 2020 právnímu zástupci města předáno 37
pohledávek k podání žaloby o zaplacení nedoplatku a 43 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.

K 1. lednu 2020 bylo na území města Děčín povoleno umístění 8 kasin. V r. 2020 vydal OE
na žádost provozovatelů 2 rozhodnutí o změně povolení v souvislosti se změnou sídla
provozovatele a výměnou 3 ks technických herních zařízení a 1 rozhodnutí o zrušení
rozhodnutí o umístění herního prostoru. K ukončení provozování v dalším herním prostoru
došlo na základě zrušení základního povolení MF ČR. K 31.12.2020 bylo provozování
hazardních her povoleno na 6 místech. Na základě OZV č. 2/2019 je provozování
hazardních her na území města zakázáno, povolená herní zařízení mohou být provozována
do doby platnosti vydaných povolení.

Odd. SDP v roce 2020 zajišťovalo na základě Zásad, schválených zastupitelstvem města
v roce 2017 a novelizovaných v roce 2018, agendu poskytování účelových dotací na
výstavbu technické infrastruktury na podporu výstavby rodinných domů a na výstavbu
čistíren odpadních vod.
V r. 2020 byly podány celkem 3 žádosti o poskytnutí účelové dotace na výstavbu technické
infrastruktury, ve všech případech bylo poskytnutí dotace a uzavření smlouvy schváleno ZM.
Dotace byla vyplacena 2 žadatelům ve výši 149.694 Kč.
O poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny odpadních vod v r. 2020 požádalo celkem
13 stavebníků, z toho v 1 případě nebyly splněny podmínky Zásad. Smlouva o poskytnutí
dotace byla uzavřena s 11 žadateli a vyplaceno bylo 14 dotací v celkové výši 1.051.543 Kč
(z toho bylo 7 žádostí z r. 2019).
ZM dne 26.11.2020 schválilo novelu zásad na výstavbu technické infrastruktury, kterou
s účinností od 01.01.2021 dochází k rozšíření okruhu žadatelů o tuto dotaci.

Odbor rozvoje
Oddělení strategického rozvoje a řízení projektů
Oddělení zajišťuje v rámci samosprávné činnosti zejména přípravu žádostí o dotace. V roce
2020 bylo zpracováno a podáno celkem 15 žádostí o dotace. O 11ti z nich již bylo
rozhodnuto. Z těchto bylo schváleno 7 žádostí v celkovém finančním objemu 129,1 mil. Kč.
Výše přiznané dotace na tyto schválené projekty činí 88,5 mil. Kč.
Dále toto oddělení koordinuje a administruje projekty města a podílí se na jejich realizaci.
Jedná se např. o projekty: „Rozvojová zóna Děčín - východní nádraží“, „Obnova historické
části Podmokel“, „Výstavba kanalizace, veřejného osvětlení a nových povrchů komunikace
v Horním Oldřichově“, „Lávka pro pěší a cyklisty po železničních mostech“, „Propojení
Labské a Ploučnické cyklostezky“, „Bezbariérové trasy“, „Revitalizace sídliště Březiny“,
„Revitalizace sídliště Bynov“, „Domov pro osoby se zdravotním postižením – Boletice“,
„Domov pro osoby se zvláštním režimem – Křešice“, „Multifunkční sportoviště u objektu
zimního stadionu“,…
Podílí se také na přípravě architektonických soutěží.
Spravuje finančně všechny „měkké“ projekty města.
Od roku 2017 zajišťuje implementaci participativního rozpočtu v projektu Tvoříme Děčín a
následnou koordinaci realizace dílčích projektů. V roce 2020 byl vyhlášen již třetí ročník.
Celkem doposud bylo v rámci prvních dvou ročníků zrealizováno 11 projektů.
Dále zajišťuje implementaci Strategického plánu rozvoje města Děčín 2014-2020. V roce
2020 dokončilo přípravu aktualizace tohoto plánu na roky 2021 - 2027.
Dále se oddělení podílí na tvorbě, koordinaci a implementaci dalších strategických
dokumentů města (Strategie místního partnerství na podporu podnikání, Koncepce
cyklistické infrastruktury v Děčíně, Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro správní obvod
obce s rozšířenou působností Děčín na období 2017 - 2023, Integrovaná strategie ústeckochomutovské aglomerace (ITI), Plán udržitelné městské mobility města Děčín -SUMP).
V rámci inkluze administruje od r. 2018 druhý projekt „Škola pro všechny“ a od roku 2020
v pořadí již třetí projekt „Škola pro všechny II“.

Oddělení veřejných zakázek
Toto oddělení zajišťuje všechny činnosti související se zadáváním veřejných zakázek
statutárním městem Děčín. Mimo jiné také poskytuje metodickou pomoc při zadávání
veřejných zakázek pro jednotlivé odbory úřadu a
městem zřízené příspěvkové organizace.
Oddělení veřejných zakázek aktivně spolupracuje
s oddělením veřejných zakázek MPSV ČR, které se
orientuje na odpovědné zadávání VZ.
V listopadu roku 2020 získalo město Děčín
hodnocení za strategický přístup k zadávání
veřejných zakázek od Ministerstva práce a sociálních
věcí CR společně s Dopravním podnikem hl. m.
Prahy a Českou televizí.

Za vedení města ocenění přejímala náměstkyně Ing.
Anna Lehká, která mimo jiné sdělila:
„Pro města a obce jsou veřejné zakázky nástrojem,
jak dosahovat svých strategických cílů. Proces
odpovědného zadávání veřejných zakázek v Děčíně
započal před více než šesti lety, a to při přípravě
Strategického plánu rozvoje města na roky 2014-2020. Během tohoto období jsme získali
mnoho zkušeností a mě velice těší, že je nyní můžeme předávat dále. V novém
Strategickém plánu rozvoje města pro období 2021-2027 počítáme s takto nastaveným
trendem i do budoucna. Podmínky s aspekty odpovědného zadávání jsme zahrnuli do nové
vnitřní směrnice na zadávání veřejných zakázek. Patří mezi ně například prvky sociálního,
zeleného odpovědného zadávání při přípravě jednotlivých zakázek.“

Oddělení přípravy a realizace staveb
Toto oddělení 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 2020 bylo realizováno cca 62 akcí včetně oprav a údržby v celkovém objemu
cca 228 322 tis Kč.

Výběr staveb dokončených v roce 2020:

Nová obřadní síň v budově Magistrátu města Děčín, budova A6

Multifunkční sportoviště u zimního stadionu

Oprava fasády a oprava výplní otvorů objektu
restaurace Pastýřská stěna

Rekonstrukce ul. Bezručova – úsek č. X. 5

Původní stav

Nový stav

Odbor místního hospodářství
Sekretariát odboru
Sekretariát odboru zajišťuje ekonomické a administrativní záležitosti.

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.
V roce 2020 bylo uzavřeno celkem 109 smluv, které podléhají vkladovému řízení do katastru
nemovitostí. Z toho bylo 69 smluv na zřízení věcných břemen, 30 kupních nebo směnných
smluv a 10 smluv bylo o bezúplatném převodu nebo darovacích. V souvislosti s uzavíráním
příslušných smluv je zabezpečena i vidimace a legalizace (ověřování) přímo u uzavírání
smluv. Další jsou uzavírány smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, které
jsou nutné z pohledu budoucích vlastníků inženýrských sítí ve vazbě na stavební řízení,
v roce 2020 bylo uzavřeno 59 takových smluv.
Pronájmy pozemků ve vlastnictví města jsou řešeny průběžně s jednotlivými uživateli, ať už
se jedná o uzavírání dodatků k nájemním smlouvám, případně ukončování pronájmu
především ze zdravotních důvodů. V případě nových nájemních smluv musí být opět splněny
všechny úkony dle zákona o obcích, v roce 2020 se jednalo o 18 nových nájemních smluv
včetně uzavřených dodatků ke smlouvám o nájmu. V roce 2020 se podařilo snížit nedoplatek
na nájemném z pozemků na částku 244 tis. Kč. Většina z této dlužné částky je již řešena
soudní cestou.
Výraznou měrou se oddělení podílí na vydávání vyjádření ke stavebním řízením za vlastníka
dotčené nemovitosti, tj. statutární město Děčín. Každá taková žádost o vyjádření prochází
komplexním posouzením vhodnosti a zejména pak stanovením podmínek pro provádění
stavební činnosti na pozemcích v majetku města všemi samosprávnými odbory a následně
je vydáváno komplexní vyjádření, popřípadě je nutné celou problematiku ještě zpracovat a

připravit k rozhodnutí orgánů obce, zejména rady města. V roce 2020 se jednalo o 185
vyjádření ke stavebnímu řízení na území statutárního města Děčín.
Oddělení řeší i další majetkové vztahy a činnosti, vyplývající z investičních akcí města a dále
také zajišťuje majetkoprávní vztahy s úřady, které vykonávají správu majetku ve vlastnictví
České republiky. Do vlastnictví města byl získán bývalý areál DETRANS v Krokově ul.,
Děčín I za východním nádražím. Město areál získalo darem od České republiky, Správy
státních hmotných rezerv s plánovaným budoucím využitím po dobu 15 let výhradně pro
veřejně prospěšné účely. V následujícím období bude nutné zejména bývalou administrativní
budovu opravit, aby mohla být dále využívána pro potřeby města.

Oddělení správy majetku
Oddělení zajišťuje komplexní správu nemovitého a movitého majetku města týkající se oprav
a údržby, kromě objektů správních budov a rekreačního objektu ve správě odboru
provozního a organizačního Magistrátu města Děčín. Dále zajišťuje přípravu investičních
akcí vč. zpracování projektových dokumentací dle příslušné směrnice Magistrátu města
Děčín. Vede správu veškerého nemovitého majetku ve výpůjčkách příspěvkových
organizací. Každoročně zpracovává a předkládá do jednání rady města plán oprav a údržby
ve výpůjčkách příspěvkových organizací a následně přistupuje k realizaci jednotlivých akcí
na kterých spolupracuje s příslušnými příspěvkovými organizacemi.
Zajišťuje komplexní správu a vedení agendy bytového fondu vč. vyúčtování služeb,
vymáhání nedoplatků a správu bytových a nebytových objektů. Realizuje přidělování
městských bytů formou výběrového řízení s následným dohadovacím řízením. V
loňském roce bylo uzavřeno 35 nových nájemních smluv na pronájem bytové jednotky a 196
nájemních smluv, kde se měnily podmínky stávajících nájemních vztahů.
Dále má oddělení správy majetku na starost správu Via ferraty, kulturních památek a
skalních masivů v majetku města. V roce 2020 byly mimo standardních oprav majetku a
údržby provedeny některé větší akce, a to například:
- byla vypracována I. etapa pasportizace skalních masivů v majetku statutárního města
Děčín,
- proběhlo odstranění havarijního stavu - statické zajištění masivu pod Glorietem v Růžové
zahradě děčínského zámku,
- v souvislosti s instalací vzduchotechnické jednotky v Městském divadle Děčín byla
provedena výmalba vnitřní prostor v dobových barvách,
- byla započata obnova Glorietu v Růžové zahradě děčínského zámku,

- proběhla výměna výtahových zařízení v bytových objektech Kamenická 109-111, Děčín II
a Přímá 398, Děčín XXXII,
- proběhla rekonstrukce objektu Krásnostudenecká 1525/30, Děčín VI za účelem přesunu
klientů DOZP po dobu rekonstrukce objektu v ulici Spojenců, Děčín XXXII,
- proběhlo kácení náletových dřevin skalních masivů, atp.
Oddělení dále zajišťuje pronájem nebytových prostor a nebytových objektů vč. pronájmu
garážového stání v objektu Tržní 1932/26, Děčín IV, zabývá se údržbou objektů a dalšího
majetku. Nově má oddělení od roku 2020 na starosti objekt bývalého Detransu v Krokově
ulici, kde připravuje využití tohoto areálu vč. zajištění revizí a oprav objektu převzatého od
státu. Dále oddělení převzalo od bývalého nájemce objekt společenského domu Střelnice,
kde bude řešit zásadní opravy objektu a jeho následné využití s ohledem na situaci nastalou
s problematikou koronaviru. Dále bylo v loňském roce ve spolupráci s oddělením správy
majetku otevřeno občerstvení nad Via ferratou, a to v objektu restaurace na Pastýřské stěně.
Oddělení vede správu pohledávek za pronájem bytových a nebytových objektů a rovněž
vede evidenci dlužníků až po předání k vymáhání na odbor ekonomický, odpis pohledávek, a
to v oblasti bytového a nebytového hospodářství.
Oddělení také spravuje celkem 7 hřbitovů, a to centrální hřbitov Folknáře, dále místní hřbitov
Škrabky, Boletice nad Labem, Nebočady, Lesná, Březiny a Dolní Žleb. Zde proběhla
příprava nového ceníku nájmu hrobových míst a služeb s nimi spojených, kde je navrženo
v roce 2021 navýšení cen. V souladu se zákonem o pohřebnictví jsou uzavírány smlouvy o
nájmu hrobových míst a zajišťovány sociální pohřby. V loňském roce bylo uzavřeno celkem
1933 smluv na pronájem hrobových míst.
Dalším předmětem činnosti oddělení je správa pronajatých sportovních zařízení v majetku
města vč. Zimního stadionu Děčín. Zde jsou oddělením správy majetku uzavírány mimo jiné
smlouvy o dotaci na provoz sportovních zařízení a zajištění jejich vyúčtování. Nově bylo po
rekonstrukci zprovozněno víceúčelové sportovní hřiště za zimním stadionem, jehož součástí
je i nový celobetonový skatepark.
Spolupracuje při přípravě realizace akcí v rámci participativního rozpočtu. Podílí se na
investičních stavebních akcích, které jsou realizovány na nemovitém městském majetku.
Nově oddělení zajišťuje kompletní realizaci akcí vč. zajištění technického dozoru investora u
akcí do 500tis. Kč bez DPH.

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Zdravotní pohotovostní služby
V roce 2020 statutární město Děčín zajišťovalo stomatologickou pohotovostní péči
a spolufinancovalo lékařskou pohotovostní službu (dále LPS) pro děti a dospělé.
Stomatologická pohotovostní péče byla zajišťována 15 stomatology, probíhala o sobotách,
nedělích a svátcích od 8:00 do 12:00 hodin na adresách jejich vlastních ordinací, rozpisy
služeb byly vždy v předstihu zveřejněny v městských periodikách. Celkové náklady na její
provoz činily cca 853 tis. Kč.

Na provoz LPS byla poskytnuta dotace Ústeckému kraji ve výši 400 tis. Kč. LPS pro město
Děčín zabezpečovala Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z., část služeb LPS pro
dospělé sloužili lékaři ve svých ordinacích. V průběhu roku bylo ošetřeno 1 201 dětí a 1 429
dospělých (číslo není konečné, dosud 7 lékařů plně nevyfakturovalo uplynulý rok).

Oddělení sociální práce a služeb
Sociální pracovníci oddělení poskytují odborné poradenství a intervence 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 2020 oddělení pracovalo s 1824 nově zaevidovanými
klienty. Kontinuální sociální práce pokračovala se 731 klienty. Sociální práce se vykonává
s cílem zabránit sociálnímu vyloučení, pomoci řešit složitou osobní situaci a pomoci vyhledat
vhodnou sociální službu.
Depistážní činnost sociálních pracovníků, spolupráce se soudy, sociálními službami
i veřejností prokazuje zvýšenou potřebu právní ochrany zdravotně znevýhodněných občanů.
Na oddělení působí referenti pověření výkonem veřejného opatrovnictví osob s omezenou
svéprávností, v současné době opatrujeme 78 klientů. Vzhledem k přezkumům právní
způsobilosti klientů dochází k navyšování počtů osob omezených ve svéprávnosti, u kterých
je ustanoven opatrovník statutární město Děčín.

V době vzniku nepříznivé epidemiologické situace v souvislosti s nákazou COVID-19,
pracovníci oddělení operativně přizpůsobili svou činnost potřebám veřejnosti. Byla zřízena
telefonická infolinka především pro potřeby seniorů. Sociální pracovníci poskytovali
poradenství na širokou škálu témat. Převažovala potřeba zajištění nákupů, obědů, léků,
zdravotní péče, ale i jakási psychologická podpora v době nouzového stavu. Nejvíce
požadavků však bylo na zajištění ochranných pomůcek. Za dodržení bezpečnostních
opatření pracovníci oddělení předali seniorům více než 1200 ochranných roušek.
Stále častěji se na našem oddělení setkáváme s nespokojeností veřejnosti s nedostatečnou
kapacitou pobytových sociálních služeb a s postupy úřadů při přiznávání sociálních dávek.
Vedle terénní sociální práce vede oddělení agendu sociálních pohřbů. Bylo vypraveno 34
sociálních pohřbů. Správní řízení pro agendu zvláštního příjemce důchodových dávek jsme
vedli v počtu 31 případů. Kontrolu zvláštních příjemců důchodu jsme prováděli u 93 klientů.
Osoby propuštěné z výkonu trestu kurátoři pro dospělé řešili ve 103 případech a s dalšími 33
pracovali ještě během výkonu trestu. V agendě speciálních označení vozidel a osob bylo
vydáno 327 parkovacích průkazů.
V rámci samosprávy se provádí metodické vedení příspěvkové organizace CSS Děčín, p. o.
a umísťování občanů do bytů zvláštního určení. Oddělení zajišťuje administrativní práce pro
sociálně zdravotní komisi rady města.

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Pracovníci oddělení sociálně-právní ochrany dětí zajišťují činnosti spojené s ochranou
nezletilých dětí, a to v oblasti úseku terénní sociální práce, náhradní rodinné péče a kurately
pro děti a mládež.
V roce 2020 jsme byli v 863 případech jmenováni kolizním opatrovníkem dětí. Největší podíl
opatrovnictví byl z důvodu úpravy poměrů mezi rodiči a dětmi, v malé míře se jednalo o
opatrovnictví pro správu jmění dětí či dědické řízení.
Součástí náplně práce na úseku terénní sociální práce je také problematika dětí ohrožených
týráním, zneužíváním a zanedbáváním. V roce 2020 bylo řešeno 25 závažných činů
spáchaných na nezletilých dětech, což je o deset případů méně než v roce předchozím.
V agendě náhradní rodinné péče bylo v roce 2020 svěřeno do pěstounské péče 19 dětí, do
péče jiné fyzické osoby (nejčastěji prarodiče) 22 dětí, do péče pěstounů na přechodnou dobu
6 dětí a do péče budoucích osvojitelů 22 dětí.

Kurátoři pro děti a mládež za rok 2020 jednali s 274 dětmi. Z toho se jich 39 dopustilo trestné
činnosti a věc byla projednávána před soudem, 13 z nich bylo uloženo trestní opatření.

Mírnější trest v podobě výchovných opatření bylo uloženo ve zbylých 26 případech. Dále
bylo jednáno s 27 dětmi v rámci přestupkového řízení. Nevhodné či závadové jednání dětí
mladších 15 let bylo projednáváno kurátory pro děti a mládež přímo na oddělení sociálněprávní ochrany dětí.
V rámci terénní sociální práce byla prováděna preventivní činnost na území města Děčína,
při které byly opakovaně navštíveny lokality, kde se mládež schází a bylo kontrolováno
užívání návykových látek a působeno na smysluplné trávení volného času např. předáváním
kontaktů na nízkoprahová zařízení určená právě pro děti a mládež v Děčíně 1 a Děčíně 4.

Komunitní plánování sociálních služeb
V roce 2020 byl vydán nový Sociální průvodce Děčínska (informační katalog statutárního
města Děčín), který je společným dílem koordinačních skupin KP pro plánování sociálních
služeb působících v našem městě. Katalog pomáhá obyvatelům města orientovat se
v oblasti poskytovaných sociálních služeb, a tento katalog utříděně a přehledně rozděluje
tyto služby podle kategorií. Je doplněn o přehled služeb i v okolních obcích.
Členové komunitního plánování se v průběhu roku prezentovali ve Zpravodaji města Děčína,
či na webových stránkách https://rodina.mmdecin.cz/ , https://komunitni.mmdecin.cz/
Byl připraven již šestý ročník akce „Týden (nejen) pro seniory“, který je určen pro obyvatele
města a těší se veliké oblibě. Bohužel z důvodu covidové situace musela být celá akce
zrušena. Kvůli této nepříznivé situaci nebyly organizovány v domech zvláštního určení ani
akce MDŽ nebo Den matek. Jediná akce, kterou se povedlo uskutečnit byla venkovní
„Vánoční besídka v Boleticích“ včetně posezení, menšího občerstvení a dárečků od města a
DDM.
V roce 2020 se povedly uskutečnit dva výlety pro seniory z Domovů zvláštního určení.
Jednodenní zájezd na zámek Sychrov a Dlaskův statek v měsíci květnu a v měsíci září
jednodenní zájezd na zámek Lemberk a Panskou skálu. Obě tyto akce měly veliký úspěch.

Odbor školství a kultury
Mateřské školy
Ve školním roce 2019/2020 působilo v Děčíně celkem 22 pracovišť mateřských škol s
celkovým počtem 63 běžných tříd, 1 speciální třída a celkem bylo zapsáno 1 423 dětí.
Základní školy
Ve školním roce 2019/2020 bylo v Děčíně poskytováno vzdělávání na 12 pracovištích
základních škol s celkovým počtem 213 běžných tříd, 2 speciální třídy s celkovým počtem
žáků 4 827. Speciální třídy se nacházejí v ZŠ Míru. Přípravné třídy byly otevřeny v ZŠ Dr. M.
Tyrše Vrchlického a ZŠ Míru. 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 1 847 žáků a studentů, 136 pracovníků škol a školských
zařízení a 567 ostatních.
Dům dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38 s odloučenými pracovišti v Boleticích nad
Labem, 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 2 310 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 v roce 2020 uzavřeno 32
smluv o poskytnutí dotace v celkové částce 842.062,50 Kč.
Přehled významných akcí v roce 2020:
Zahajovací ples statutárního města Děčín, Masopust 2020, 75. výročí konce 2. světové války
– pietní akt na Folknářích, Rogalo DC, Městské slavnosti Děčín 2020, které byly z důvodu
pandemie COVID-19 a nařízení Vlády ČR přesunuty na podzim roku 2020 a proběhly
v omezené formě. Tyršův Děčín, Děčínský advent 2020, kdy byl zorganizován pouze
stánkový prodej a posílena světelná vánoční výzdoba města.

Tělovýchova
V Děčíně pracuje více jak 40 tělovýchovných jednot, sportovních klubů, klubů v rámci
Asociace školních sportovních klubů, 3 tělocvičné jednoty České obce sokolské a další
sportovní a volnočasové spolky s celkovým počtem cvičenců cca 8 tis. Na základě
schváleného Plánu rozvoje sportu města Děčín 2018 – 2028 byl navýšen rozpočet odboru
školství a kultury, na oblast aktivit ostatní tělovýchovné činnosti – podpora sportu, celkově na
částku 15 mil. Kč. Statutární město Děčín podpořilo celkem 63 spolků, které žádaly o
finanční dotaci v oblasti sportu. Nejúspěšnější sportovci roku byli vyhodnoceni v prosinci
2020 prostřednictvím online vysílání a obdrželi finanční a věcné dary.
V roce 2020 spustilo Statutární město Děčín web decinsportuje.cz za účelem přiblížení
sportovních aktivit ve městě sportovcům a také široké veřejnosti. Zároveň je na webu
umístěna nabídka veškerých sportovních spolků a organizací s přehledem sportovního vyžití
dětí a mládeže. Bylo otevřeno multifunkční hřiště u zimního stadionu a probíhaly opravy
sportovišť v majetku města Děčín.
Pod odbor školství a kultury organizačně spadají školská komise, komice kulturní, komise
sportovní a komise pro posuzování návrhů na udělení Ceny statutárního města Děčín.
Oblast školství, kultury i tělovýchovy byla v roce 2020 velmi výrazně zasažena pandemií
onemocnění SARS COVID-19. Tato mimořádná celospolečenská situace ovlivnila jednak
průběh poskytování vzdělávání ve všech jeho stupních, tak i uskutečnění kulturních a
sportovních akcí.

Odbor komunikací a dopravy
Sekretariát odboru
Sekretariát odboru zajišťuje ekonomické a administrativní záležitosti.

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 2020
Hospodaření statutárního města Děčín za rok 2020 skončilo účetním schodkem ve výši
32 389 tis. Kč. Celkové příjmy města dosáhly za r. 2020 skutečnosti 1 119 051 tis. Kč,
ve srovnání s upraveným rozpočtem byly vyšší o 70 125 tis. Kč, což je plnění 106,69 %.
Celkové výdaje za r. 2020 byly čerpány ve výši 1 151 440 tis. Kč. Oproti upravenému
rozpočtu byly nižší o 190 502 tis. Kč, což je plnění na 85,80 %. Celkovou bilanci příjmů a
výdajů znázorňuje následující tabulka:
Bilance příjmů a výdajů města Děčín v roce 2020
Druhové třídění

Skutečnost
k 31.12.2019

Schválený
rozpočet
2020

v tis. Kč

Upravený
rozpočet
k 31.12.2020

Skutečnost
k 31.12.2020

% plnění
k upravenému
rozpočtu

971 076

1 048 926

1 119 051

106,69

880 980

756 004

807 855

106,86

25 529

40 632

58 973

145,14

3 000

3 076

2 879

93,60

61 567

249 214

249 344

100,05

1 074 743

1 071 885

1 341 942

1 151 440

85,80

Třída 5 provozní
výdaje

915 775

871 027

1 012 611

936 508

92,48

Třída 6 kapitálové
výdaje

158 968

200 857

329 331

214 932

65,26

Financování

-29 391

100 808

293 016

32 389

X

Celkové příjmy
Třída 1
příjmy

1 104 134

daňové
855 527

Třída 2 nedaňové
příjmy

55 107

Třída 3 kapitálové
příjmy

8 518

Třída 4
transfery

přijaté

Celkové výdaje

184 982

V oblasti příjmů došlo oproti r. 2019 k nižšímu plnění daňových příjmů o cca 48 mil. Kč,
z toho daňové příjmy převáděné do rozpočtu města na základě zákona č. 243/2000 Sb.,

o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům, v platném
znění, byly nižší o cca 54 mil. Kč, příjmy z hazardu byly nižší o 1 mil. Kč a místní poplatky vč.
správních byly vyšší o 7 mil. Kč. Pokles zaznamenaly téměř všechny rozhodné daňové
příjmy, nejvyšší pokles byl zaznamenán u daně z příjmů právnických osob (nižší plnění o 32
mil. Kč vzhledem k roku 2019) a u daně z příjmu fyzických osob placenou plátci (nižší plnění
oproti r. 2019 o 12 mil. Kč).
Nedaňové příjmy byly oproti r. 2019 vyšší o 4 mil. Kč. V r. 2020 byly sankční platby a vratky
transferů vyšší o cca 3 mil. Kč, ostatní nedaňové příjmy o 1 mil. Kč a příjmy z vlastní činnosti
o 0,7 mil. Kč. Naopak příjmů z finančního majetku bylo přijato o 0,6 mil. Kč méně a příjmů
z pronájmu o 0,3 mil. Kč méně. Volné finanční prostředky město zhodnocovalo na spořicím
účtu u ČSOB, a. s. a u J&T banky, a. s.

Na úseku kapitálových příjmů došlo k nižšímu plnění oproti r. 2019 o 5,6 mil. Kč. Prodej
pozemků byl v porovnání s rokem 2019 nižší o 3,5 mil. Kč a příjmy z prodeje objektů byly
nižší o 3,4 mil. Kč a ostatní kapitálové příjmy byly vyšší o 0,7 mil. Kč, dále město přijalo dar
na pořízení dlouhodobého majetku ve výši 0,6 mil. Kč.

Celková výše dotací za rok 2020 činila cca 249 344 tis. Kč. Oproti r. 2019 získalo město
v roce 2020 dotací o cca 64 mil. Kč více. Na celkovém objemu se podílí ostatní účelové
dotace ze státního rozpočtu (investiční i neinvestiční) ve výši 72 mil. Kč, účelové dotace od
Ústeckého kraje ve výši cca 52 mil. Kč, ze státních fondů bylo přijato 3,5 mil. Kč, od
mezinárodních institucí 0,5 mil. Kč a další. V rámci přijatých dotací činil příspěvek na výkon
státní správy 55 mil. Kč.

V oblasti výdajů došlo k čerpání běžných výdajů ve výši 936 mil. Kč, ve srovnání s r. 2019
jsou vyšší o cca 21 mil. Kč. Vyšší čerpání vykazují oproti r. 2019 odvětví místní správa, kde
bylo vynaloženo o 15 mil. Kč více, odvětví bydlení, komunální služby a územní rozvoj o 11
mil. Kč více, odvětví sociální péče o 8 mil. Kč více a jiné. Naproti tomu odvětví vzdělávání
vykázalo pokles čerpání o cca 23 mil. Kč proti r. 2019.

Kapitálové výdaje byly v r. 2020 čerpány ve výši 215 mil. Kč, ve srovnání s r. 2019 jsou
vyšší o cca 56 mil. Kč. Největší objem finančních prostředků byl v r. 2020 čerpán na akci
Zimní stadion - výměna střešního pláště, kdy město vynaložilo 26 mil. Kč. Na akci Obnova
historické části Podmokel - etapa C bylo vynaloženo 18 mil. Kč. Dále na akci ZŠ a MŠ Na

Pěšině, Děčín IX – Bynov, zateplení ZŠ – III. etapa byla vynaložena částka 17 mil. Kč a na
Multifunkční hřiště u zimního stadionu 17 mil. Kč.

Peněžních prostředků na účtech města k 31. 12. 2020 oproti stavu k 31. 12. 2019 zůstalo o
58 mil. Kč méně. V r. 2020 město splácelo střednědobý úvěr od KB, a. s.

Hospodaření města v r. 2020 bylo značně ovlivněno pandemií COVID-19, která měla za
následek utlumení výroby a služeb. Toto spolu s některými podpůrnými opatřeními vlády
mělo negativní vliv mj. na výši daňových příjmů města. Z toho důvodu bylo přikročeno
v květnu 2020 ke snížení rozpočtu daňových příjmů o 71,5 mil. Kč, a to ze zdrojů minulých
let. V srpnu pak město obdrželo jednorázový nenávratný neúčelový příspěvek ze státního
rozpočtu v souvislosti s platbou kompenzačního bonusu ve výši 60,7 mil. Kč. Tento
příspěvek byl použit opět na snížení rozpočtu daňových příjmů. Upravený rozpočet
daňových příjmů byl nakonec překročen o 51 851 tis. Kč. Vzhledem ke schválenému
rozpočtu na rok 2020 nebyly daňové příjmy splněny o 73 125 tis. Kč. Přesto město
pokračovalo ve významné obnově majetku a realizaci investičních akcí.
v tis. Kč
daňové příjmy nedaňové příjmy
807 855

58 973

kapitálové příjmy

dotace

provozní výdaje

kapitálové výdaje

2 879

249 344

936 508

214 932

Struktura příjmů v roce 2020

Struktura výdajů v roce 2020

Struktura celkových výdajů v roce 2020
v tis. Kč

schválený
rozpočet
2020

odvětví

10
zemědělství,
hospodářství a rybářství

lesní

upravený
rozpočet
k 31.12.2020

skutečnost
k 31.12.2020

% plnění
k upravenému
rozpočtu

2 120

7 349

5 999

81,64

8 863

10 790

10 341

95,84

151 763

174 978

160 934

91,97

23 - vodní hospodářství

21 440

34 033

15 068

44,27

31, 32 - vzdělávání a školské
služby

99 756

134 450

123 550

91,89

33 - kultura

70 386

81 225

77 644

95,59

94 046

118 834

110 819

93,26

1 370

1 370

1 254

91,50

157 779

195 966

119 597

61,03

37 - ochrana životního prostředí

95 820

98 010

92 132

94,00

43 - sociální služby

47 415

112 068

89 443

79,81

420

3 070

2 528

82,36

57 286

58 216

54 356

93,37

5 277

4 290

3 895

90,79

239 508

278 405

263 217

94,54

21 - obchod a služby
22 - doprava

34 - tělovýchova
činnost

a

zájmová

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

52 - civilní připravenost na krizové
stavy
53 - bezpečnost
pořádek

a

veřejný

55 - požární ochrana
61 - všeobecná veřejná správa

63 - finanční operace
64 - ostatní činnosti
Výdaje dle odvětví celkem

2 500

16 902

15 613

92,37

16 135

11 986

5 050

42,13

1 071 884

1 341 942

1 151 440

85,80

Organizace založené a zřízené
statutárním městem Děčín
Akciové společnosti
Technické služby Děčín Dopravní podnik města TERMO Děčín, a. s.
a.s.
Děčína, a.s.
Michal Plíšek
předseda představenstva
Březová 402
405 55 Děčín III

Ing. Martin Weiss
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: Bc. Helena Králíčková
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. Iveta Mácová
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. Martin Lána

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. Miroslava Poskočilová

Městské divadlo Děčín, p. o.
Teplická 75, 405 02 Děčín IV
ředitel: MgA. Jiří Antonín 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
28. října 1155/2, 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 2020

Leden
Po šestnácti letech se zvýšil poplatek za odpad z 500 Kč na 750 Kč.
Dopravní podnik města spustil novou Děčínskou kartu, která nahradila kartu
starou. Ve spolupráci s městem Děčín bude do budoucna karta využívána i pro
jiné účely.
Začalo postupné zpoplatňování dalších parkovacích míst v centru města. Nové
parkovací automaty byly osazovány postupně v průběhu celého roku.
Mění se frekvence konání zasedání zastupitelstva města. V roce 2020 se
uskuteční vždy jednou za dva měsíce.
Odstartovaly dotační tituly. Město je vyhlásilo pro oblasti kultury a sportu a
v sociální oblasti.
Únor
Začala rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Resslově ulici.
Odstartoval další ročník Tvoříme Děčín 2020. Návrhy projektů mohli obyvatelé
města tentokrát podávat až do konce srpna.
Město zveřejnilo výsledky projektu Pocitová mapa města. V jeho rámci město
zjišťovalo názory obyvatel na různá témata.
Probíhalo připomínkovací řízení 4. komunitního plánu sociálních služeb.
Rada města odsouhlasila navýšení počtu svozu odpadu, a to nejen směsného, ale
i separovaného.
Město spustilo nový web Děčín sportuje. Upravilo také systém rozdělování
dotací do sportu.

Novými členy rady města se stali Jiří Chára a Jan Palička. Ti nahradili Petra
Látala a Martina Liesla, kteří na své funkce radních rezignovali v prosinci 2019.
Byl realizován další projekt v rámci participativního rozpočtu Tvoříme Děčín, a
to lavičky na vyhlídce Červený vrch.
Město finančně podpořilo provoz osobní lodní dopravy mezi Děčínem a
Hřenskem v turistické sezoně.
Zámek Děčín opět uspořádal ples, tentokrát v benátském stylu. Zoo Děčín
připravila tradiční masopust.
Zastupitelé schválili Plán udržitelné mobility města Děčín.
Březen
Jedním z prvních nakažených onemocnění Covid-19 v ČR byl občan Děčína.
Vedení město se okamžitě sešlo s řediteli děčínských škol, svolalo krizový štáb
a setkalo se se starosty obcí ORP. Byly zřízeny informační linky pro seniory.
Dále se město pustilo do zajišťování ochranných pomůcek a dezinfekčních
prostředků.
Pandemie koronaviru ovlivnila život v celé republice. Také v Děčíně se zrušily
kulturní akce, uzavřely se zařízení ve městě, školy, školky. Magistrál omezil
úřední hodiny. Nekonalo se například plánované zahájení turistické sezony.
Začala velká rekonstrukce silnice II/262 mezi Děčínem a Šachovem, která
potrvá až do roku 2022.
Město po sedmi letech spustilo nové webové stránky. Nyní jsou přehlednější a
uživatelsky přívětivější. Nový web má i Zámek Děčín.
Kvůli jednodušší administraci město sloučilo své čtyři jednotky sboru
dobrovolných hasičů do jedné.
Po několikaměsíčním vyjednávání se zhotovitelem a církví pokračovala
revitalizace historické části Děčína – Podmokel.

Vedení města i magistrát začali využívat jednání on-line. V této formě se konalo
například zasedání rady města nebo porady vedoucích odborů.
Duben
Konaly se zápisy do prvních ročníků základních škol. Tentokrát se uskutečnily
kvůli koronaviru bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.
Děčínské kino Sněžník začalo promítat virtuálně.
Děčínská nemocnice zahájila provoz magnetické rezonance.
Město Děčín připravilo středisko pro lidi bez domova v karanténě. To nakonec
nebylo využito.
Město zveřejnilo záměr pronájmu Sportovní haly v ulici Práce.
Lesní úřad Děčín začal nabízet k odprodeji palivové dříví.
Zemřela hraběnka Theresia Thunová, která se do svého rodiště od počátku 90.
let pravidelně vracela.
Jednání zastupitelů se poprvé uskutečnilo za přísných bezpečnostních opatření.
Mezi zastupiteli v sále byly rozestupy a všichni museli mít roušky. Veřejnost
jednání sledovala na malém sále.
Začalo každoroční blokové čištění komunikací ve městě.
Radní schválili některá opatření na podporu podnikatelů, kterých se dotkla
pandemie koronaviru, například odpustili poplatek za předzahrádky, odložili
splatnost poplatku z ubytování, obyvatelům byla odložena splátka poplatku za
psa do konce srpna.
Zastupitelé schválili dotace na kulturu, sport a sociální oblast.
Dalším realizovaným projektem v rámci Tvoříme Děčín se stalo Dopravní hřiště
na Kamenické ulici. Díky projektu je hřiště plně funkční.
Zastupitelé schválili již 4. komunitní plán sociálních služeb města Děčín.

Město nechalo dezinfikovat zastávky MAD, dětská hřiště a pravidelně se
dezinfekce provádí také v autobusech.
Květen
Tradiční městské slavnosti, které každoročně plní tři květnové víkendy, byly
zrušeny kvůli koronaviru.
Jarní část hromadného očkování psů a koček proto vzteklině se nekonala.
Zápisy do mateřských škol v Děčíně se konaly stejně jako u základních škol bez
přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.
Uskutečnila se jarní deratizace města.
Lidé mohli hlasovat o podaných návrzích na vybudování zázemí pod Via
Ferratou.
Pandemie nezastavila některé investiční akce. Začala druhá etapa výstavby
kanalizace v Horním Oldřichově, pokračovala příprava rekonstrukce glorietu
v Růžové zahradě a práce na Dlouhé jízdě a pokračovala oprava budovy
restaurace na Pastýřské stěně.
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace na Teplické ulici pokračuje dalšími
etapami. Řidiči kvůli tomu museli opět počítat s objížďkou.
Další podporu podnikatelům a obyvatelům schválili radní města. Pronajímatelé
nebytových prostor města měli odložené nájemné, majitelům parkovacích karet
se prodloužila jejich platnost o 25 dní.
Odstartovala velká informační kampaň, která má po větším rozvolnění přilákat
do Děčína turisty.
Zajímavé poznatky o flóře a fauně lesoparku na Pastýřské stěně nabízí nově
otevřená naučná stezka, která má také své webové stránky.
Děčín získal dotaci na výstavbu domova pro lidi trpící Alzheimerem, který
vznikne přestavbou bývalého bowlingu v Křešicích.

Město spustilo přehledný mapový portál, kde jsou pravidelně aktualizovány
uzavírky komunikací ve městě.
Začala rekonstrukce střechy zimního stadionu.
Poslední květnovou neděli začala na Smetanově nábřeží série minifestivalů
Rogalo DC.
Práce na zlepšení podmínek pro sportování na atletickém stadionu v ulici Práce
začaly. Město přispělo částkou ve výši 2 miliony korun.
Do konce května mohli lidé podávat návrhy na Projekty v rámci Tvoříme Děčín
2020. Ve třetím ročníků bylo předloženo 40 projektů.
Červen
Odstartoval nový projekt Asistenti prevence kriminality v Děčíně II, na který
město získalo dotaci. Činnost asistentů tedy bude pokračovat až do roku 2022.
Nový přechod pro chodce byl kvůli bezpečnosti dokončený na Kamenické ulici
u křižovatky s ul. Lužickou.
Město zpracovalo Koncepci Smart City. Partnery jsou ČVUT, UJEP, ÚK a
OHK.
Zastupitelstvo města na svém červnovém zasedání odvolalo celé vedení města,
tedy primátora, jeho náměstky a ostatní členy rady. Někteří ještě před odvoláním
rezignovali sami. Město ale dál řídilo odvolané vedení – nové totiž nebylo
zvoleno.
Červenec
Do Děčína na východní nádraží dorazil Legiovlak, setkal se s velkým zájmem
návštěvníků.
Díky rozvolnění se mohla uskutečnit řada akcí. Bohatý program na celé
prázdniny připravil zámek, zoo, aquapark, kino i další organizátoři. Celý měsíc

mohli diváci například zajít na letní kino na zámek, kde byla také od začátku
prázdnin otevřená výstava Lego zámky na zámku. Každou neděli pokračovalo
Rogalo DC
Provoz mateřských škol v Děčíně se oproti předchozím letům tyto prázdniny
rozšířil. V provozu byly i dvě školní družiny pro děti ze základních škol.
Uzavřela se část Cyklostezky Ploučnice z důvodu oprav pravobřežní zdi mezi
mostem v Březinách a malou vodní elektrárnou. Práce provádí Povodí Ohře.
Mapový portál města je moderní a aktualizovaný. Je zde k dispozici spousta
užitečných informací.
Pomník na lesné u hřbitova a červené turistické trase Lesná – Vrabinec je
obnovený. Podobný kříž v našem městě nenajdeme.
Byla dokončena rekonstrukce fasády objektu restaurace na Pastýřské stěně.
Byla zahájena IV. etapa revitalizace sídliště v Březinách. Ta zahrnuje
rekonstrukci místních komunikací v ulici Za sadem a v bezejmenné ulici. Dále
pak veřejné osvětlení, zřízení metropolitní sítě.
Srpen
Nové multifunkční hřiště u zimního stadionu se otevřelo veřejnosti. Nachází se
zde dvě multifunkční hřiště s umělým povrchem a skatepark. Město na výstavbu
získalo dotaci z MŠMT.
Svůj portál Nevyhazujto.cz má už i město Děčín. Zkušebně byl spuštěn na půl
roku. Prostřednictvím něj lze získávat nebo nabízet nepotřebné věci za odvoz.
Skončila rekonstrukce Bezručovy ulice, která byla součástí revitalizace
historické části Podmokel.
Konaly se koncerty, divadelní představení, akce v zoo a první srpnový víkend
25. ročník Labského streetballového poháru doplněný o Street Fest. Na konci
měsíce pak nabídl Festival pouličního divadla zajímavá představení.

Strategický plán rozvoje města byl veřejnosti připravený k připomínkování.
Sportovní hala v ulici Práce má nového nájemce. Stal se jím David Hronek.
Na konci měsíce se uzavřela část cyklostezky pod zámkem v úseku od
kruhového objezdu po dřevěnou lávku u soutoku Labe a Ploučnice, město tu
začalo opravovat zničený povrch.
Při opravě glorietu byly nalezeny zajímavé historické předměty, a to malá děla a
střelné zbraně.
V bývalé městské knihovně v Podmoklech vznikly kanceláře pro odbor
sociálních věcí a zdravotnictví. Úředníci magistrátu se z nevyhovujících prostor
přestěhovali na konci měsíce.
Nové vedení města na srpnovém zasedání zvoleno nebylo. Nikdo ze zastupitelů
nenavrhl žádného kandidáta do vedení města.
Město Děčín a Magistrát města Děčín prošly úspěšně recertifikací normy ISO
9001:2015.
Vyšel katalog sportovních aktivit pro děti.
Září
Na první dva zářijové víkendy se letos rozšířila tradiční akce Tyršův Děčín
připomínající slavného děčínského rodáka. Kromě sportu si veřejnost užila i
spoustu kultury, zábavy a adrenalinu.
Konala se podzimní část očkování psů a koček proti vzteklině.
Využití děčínské karty se rozšířilo. Nově ji mohou využívat školáci a dospělí
strávníci ve školních jídelnách.
Město zahájilo opravu mostu před železničním přejezdem ve Vokolkově ulici,
který byl ve špatném technickém stavu. Město na opravu získalo dotaci ze
Státního fondu dopravní infrastruktury.

V jižních zahradách zámku vystoupil Cirk La Putyka s představením
Kaleidoscope.
Město modernizuje parkovací systém, nově lze platit parkovné pomocí mobilní
nebo webové aplikace ParkSimply.
JSDH Horní Žleb dostala speciální terénní vozidlo POLARIS RANGER XP pro
zásahy v těžko přístupném terénu.
Na parkovišti u městské knihovny bylo zřízené volební stanoviště drive-in, kde
měli možnost volit lidé v karanténě kvůli onemocnění covid-19.
Říjen
Dobrovolní hasiči Staré Město oslavili 140. výročí od vzniku zdejší místní
jednotky.
Akce Týden nejen pro seniory, která si každý rok získává stále více zájemců,
byla zrušena kvůli nepříznivé epidemiologické situaci. Stejně tak se nekonal i
veletrh vzdělávání Škola Děčín 2020 a řada dalších akcí.
Lidé měli možnost adoptovat dřevinu na Šustrovu cestu v Horním Oldřichově
v rámci Tvoříme Děčín. Dárci si strom poté sami zasadili.
Volby do Zastupitelstva Ústeckého kraje vyhrálo hnutí ANO, dále se do
krajského zastupitelstva dostaly ODS, STAN, Piráti, SPD, KSČM, Spojenci pro
kraj a Lepší Sever.
Proběhlo hlasování o projekty, které město realizuje v rámci Tvoříme Děčín
2020. Lidé vybírali z 24 návrhů.
Proběhla podzimní vlna deratizace města.
Parkovací místa u hřbitova Březinách – to je další projekt v rámci Tvoříme
Děčín, který byl dokončen.
Ředitelství silnic a dálnic se pustilo do opravy povrhu ulice 2. polské armády.

Část parkoviště před budovou magistrátu je po více než 20 letech opravené a
nově vyznačené.
Řidiči se potýkají se špatným stavem Nového mostu, vedení města opakovaně
urguje opravy. ŘSD přislíbilo na rok 2021 jeho rozsáhlou opravu.
Další projekty z Tvoříme Děčín jsou dokončené: revitalizace ozdobného jezírka
v lesoparku pod Kvádrberkem, Basketbalové koše pro Děčín a Zatraktivnění
jihozápadního Děčína.
Listopad
Práce na rekonstrukci vodovodu a kanalizace jsou u konce, proběhla pokládka
finálního povrchu.
Společenský dům Střelnice nemá od listopadu nájemce. Dosavadní provozovatel
požádal o ukončení nájemního vztahu.
Skončilo hlasování o projektech, které město realizuje v rámci Tvoříme Děčín
2020. Uspělo 19 návrhů, nejvíce hlasů dostal projekt lesní nádrže pro zadržování
vody v krajině.
Po více než 4 měsících má Děčín nové vedení. Zastupitelstvo města 12.11.
zvolilo primátorem Jiřího Anděla, náměstky Annu Lehkou, Tomáše Brčáka,
Martina Poštu a Jiřího Astera. Zvoleni byli i další členové rady města: Jitka
Flachsová, Jan Palička, Milan Rosenkranc a Petr Zdobinský. Novou koalici tvoří
ANO, Volba pro Děčín, ODS, Piráti a Změna pro Děčín.
Prosinec
Byly vyhlášeny dotační tituly města pro podporu aktivit v oblasti kultury, sportu
a sociální oblasti.
Magistrát uspěl v soutěži Přívětivý úřad: za rok 2020 mu patří třetí místo
v Ústeckém kraji.

Při opravách v Růžové zahradě se našly další zajímavé artefakty, a to bývalá
sochařská výzdoba, zbytky lastur a kusů keramiky.
První adventní neděli se v Děčíně rozsvítily vánoční stromy na Masarykově
náměstí, před Grandem, v Křížové ulici, u městské knihovny a na Pastýřské
stěně.
Zimní stadion má novou střechu. Rekonstrukce vyšla na 21,5 mil. Kč.
Ministerstvo práce a sociálních věcí ocenilo město za přínos k rozvoji
odpovědného veřejného zadávání v České republice.
Aplikace Hlasování města Děčín zvítězila v soutěži Společně otevíráme data,
kterou pořádá nadace OSF.
Město Děčín pořídilo svým jednotkám hasičů svolávací a informační systém
Fireport.
Pandemie koronaviru a vládní opatření neumožnily konání vánočních akcí.
Město proto rozšířilo vánoční výzdobu města a zaměřilo se ve spolupráci
s dalšími organizacemi na on-line aktivity.
Městu se i na rok 2021 podařilo zajistit stomatologickou pohotovost. Zubní
lékaři budou sloužit o víkendech. Pokud bude státní svátek, musí lidé zajet na
zubní pohotovost do Ústí nad Labem.
Rada města rozhodla na základě doporučení policie a obyvatel o zjednosměrnění
ulic v lokalitě pod nemocnicí.
Sto let oslavila obyvatelka Děčína Vlasta Nováková. Popřát jí přišel primátor
Jiří Anděl.
Město ocenilo nejúspěšnější sportovce roku 2020. Slavnostní ceremoniál se
konal on-line.
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