POZVÁNKA
na 1. veřejné zasedání Zastupitelstva města Litoměřic konané dne 31.1.2013 od 16:00 hod.
v kongresovém sále Gotického hradu v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68
Program:
I.
II.
III.
IV.

Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu
Doplnění / stažení bodu programu
Hlasování o programu
Body jednání:

1. Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 23.1. 2013
2. Vydání OZV č. 1/2013 o spádových obvodech ZŠ v Litoměřicích
3. Vydání OZV č. 2/2013, kterou se doplňuje OZV č. 10/2011 o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství
4. Vydání OZV č. 3/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na
území města Litoměřice
5. Závěrečná zpráva o průběhu a výstupech projektu Inovace procesů komunitního
plánování sociálních služeb na střednědobé období let 2011-2012 ve městě Litoměřice
6. Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na zabezpečení LPS na rok 2013 mezi Městem
Litoměřice a ÚK
7. Uzavření smlouvy o zabezpečení LPS na rok 2013 mezi Městem Litoměřice a PO MěN
8. Přijetí dotace dle § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění
od ÚK na zajištění LPS
9. Poskytnutí dotace dle § 85 písm. c) zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění z
rozpočtu Města Litoměřice pro PO MěN
10. Program prevence kriminality na rok 2013
11. Poskytnutí dotace Klubu potápěčů Kraken Litoměřice na nákup potápěčské výstroje
pro děti
12. Dotace na podporu činnosti sport. oddílů – odvody z loterií a jiných podobných her
13. Odůvodnění veřejné zakázky "Provozovatel MHD v Litoměřicích"
14. Sejmutí předkup. práva pro Město Litoměřice u poz.parc. č. 1345/200 v k.ú. Pokratice
15. Prominutí dluhu
16. Splátkový kalendář
17. Kontrola plnění bodů ZM za rok 2012
18. Informace o stavu nemovitostí, jejich vybavenosti a stavu celého areálu výstaviště ZČ
Majetkové záležitosti:
Záměry:

19. Žádost o bezúplatný převod pozemků dle přiloženého seznamu v k.ú. Litoměřice na ÚK
20. Nákup části pozemku par.č. 2721 (ost.plocha) v k.ú. Litoměřice nutný
(odděl.geomet.plán)
21. Nákup pozemku dle přiloženého seznamu (ost.plocha-komunikace) v k.ú. Litoměřice
2
22. Prodej pozemku parc.č. 3219 o výměře 93 m (zahrada) v k.ú. Litoměřice
2
23. Prodej pozemku parc.č. 3220 o výměře 117 m (zahrada) v k.ú. Litoměřice
2
24. Dořešení majetkoprávního vztahu k části pozemku parc.č. 2355/3 o výměře 5256 m
2
2
v k.ú. Litoměřice (bezúplatný převod cca 186 m a nákup cca 5070 m Miřejovická stráň
– pod budoucími komunikacemi) - nutný odděl.geomet.plán
2
25. Nákup části pozemku parc.,č. 2355/4, orná o výměře 310 m v k.ú. Litoměřice (pozemek
Miřejovická stráň – pod budoucí komunikacemi) - nutný odděl.geomet.plán

Prodeje:

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

V.
VI.
VII.
VIII.

Bezúplatný převod pozemku v k.ú. Litoměřice, sml.č.j. 6576/12 od ČR ÚZSVM
Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, sml.č.j. 6118/12 od ČR ÚZSVM
Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, sml.č.j. 6396/12 od ČR ÚZSVM
Bezúplatný převod pozemku v k.ú. Litoměřice, sml.č.j. 6772/12 od ČR ÚZSVM
2
Prodej pozemku parc.č. 363/3 o výměře 42 m (zahrada) v k.ú. Pokratice
2
Prodej pozemku parc.č. 2660/16 o výměře 157 m (ost.plocha) v k.ú. Litoměřice
Prodej bytových jednotek
Zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační
distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 4138/1 v k.ú. Litoměřice
Informace
Interpelace
Diskuze
Závěr

M Ě S T O

L I T O M Ě Ř I C E

N Á V R H

D O

ZM

pro jednání ZM, dne : 31. 1. 2013
předkládá : ing. Lončák, MBA – předseda FV
Návrh:
Rozpočtová opatření dle doporučení FV

Odůvodnění:
Viz zápis z jednání FV včetně příloh uveden v příloze

Návrh na usnesení:
ZM schvaluje:
rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 23. 1. 2013 (viz příloha orig. zápisu)

Podpis navrhovatele :

Přijaté usnesení ZM č. :

Zápis
z jednání výboru při Zastupitelstvu města Litoměřice
Finanční výbor (FV)
konaného dne 23.1.2013 od 16:00 v zasedací místnosti ČNIS MěÚ Litoměřice
Přítomni:
•
•
•

ing. Radek Lončák, MBA – předseda FV
ing. Vladimír Kestřánek, MBA – místopředseda FV
Václav Knotek

Omluveni:
•
•

Jaroslava Elmanová
ing. Jaroslav Marek

Jednání řídil: ing. Radek Lončák, MBA – předseda FV
Zapisovatel: ing. Iveta Zalabáková
Program:
1. Návrhy na rozpočtová opatření
2. Různé

Konec jednání:17:30
Termín příštího jednání: 6.3. 2013
Zapsal(a): ing. Iveta Zalabáková

Hosté:
ing. Křížová, ing. Chovanec, Mgr. Tym, p. Pech, p. Pošík, Mgr. Härting

Ad 1. Návrhy na rozpočtová opatření:
Dotace – viz příloha (soubor rozpočtových opatření)
FV schvaluje bez připomínek.
(pro: 3 proti: 0 zdržel se: 0)
Ekonomický odbor – viz příloha (soubor rozpočtových opatření)
FV schvaluje bez připomínek.
(pro: 3 proti: 0 zdržel se: 0)
Správní odbor – viz příloha (soubor rozpočtových opatření)
FV schvaluje bez připomínek.
(pro: 3 proti: 0 zdržel se: 0)
Sociální fond – viz příloha (soubor rozpočtových opatření)
FV schvaluje bez připomínek.
(pro: 3 proti: 0 zdržel se: 0)
Odbor správy majetku města, bytového a lesního hosp. – viz příloha (soubor rozpočtových opatření)
FV schvaluje bez připomínek.
V souvislosti s diskusí ohledně stavu majetku v areálu „Zahrady Čech“ vyzývá FV odpovědné vedoucí
odborů územního rozvoje a správy majetku k zajištění kontinuálního dohledu nad kvalitativním i
kvantitativním stavem majetku Města areálu Zahrady Čech.
(pro:3 proti: 0 zdržel se: 0)
Odbor územního rozvoje – viz příloha (soubor rozpočtových opatření)
FV schvaluje bez připomínek.
(pro: 3 proti: 0 zdržel se: 0)
Odbor dopravy a siln. hospodářství – viz příloha (soubor rozpočtových opatření)
FV schvaluje bez připomínek.
(pro: 3 proti: 0 zdržel se: 0)
Oddělení projektů a strategií – viz příloha (soubor rozpočtových opatření)
FV schvaluje bez připomínek.
(pro: 3 proti: 0 zdržel se: 0)
cekem navržená rozpočtová opatření – viz příloha (soubor rozpočtových opatření)

Ad 2. Různé
V rámci trvalých úsporných opatření nadále platí:
- při projednávání záležitostí v RM, ze kterých vyplývají další finanční nároky, které nejsou kryty v rámci
schváleného rozpočtu města, je nutno finanční krytí nejprve předjednat ve FV
- před předložením těchto návrhů do RM je nutno písemně informovat vedoucí ekonomického odboru o výši
předpokládaného finančního nároku nekrytého schváleným rozpočtem a způsobu jeho financování – tj.
zasláním materiálu předkládaného do RM s uvedením těchto informací
- nutná snaha o maximální úspory v rámci schváleného rozpočtu
- u nutných nových akcí hledat přednostně zdroje v již schváleném rozpočtu, případně ve svých fondech
(platí pro PO)
- v každém materiálu, který bude projednáván RM a bude spojen s finančním pohybem či dopadem
na rozpočet města bude v odůvodnění uveden přesně ÚZ v rámci schváleného rozpočtu, popř. zda
tento finanční pohyb má dopad do rozpočtové rezervy (v případě, že není obsaženo ve schváleném
rozpočtu)
vývoj daňových příjmů k 12/2012:
- oproti 12/2011 navýšení o 9,7 mil. Kč (vývoj u jednotlivých daní – viz příloha)
- další vývoj daňových příjmů bude nadále průběžně sledován

Přílohy:
•
•
•

Návrhy rozpočtových opatření
Informace k elektronickému nástroji eZak
Daňové příjmy k 12/2012

Rozdělovník:
•
•
•
•
•
•
•

1x ing. Lončák, MBA – předseda FV
1x členové FV
1x vedení města
1x vedoucí zúčastněných odborů a PO
1x pí. Pavučková – rozpočtářka
1x vnitřní audit
1x sekretariát

DOTACE + ostatní - rozp. opatření r. 2012 (zaokrouhlení na celé tisíce)
1. Tabulka
ÚZ/ORG

Název

29008/5000 MZ - účel. dot. - nákl. na činn. odborného lesního hospodáře
3803/3300 příspěvky od obcí na žáky ZŠ a děti MŠ
2805/2000 dotace od obcí přestupky

Příjmy
Rozpočet (v tis. Kč)
původní

změna

Výdaje
Rozpočet (v tis. Kč)

nový

původní

změna

Název

nový

492 MZ - účel. dot. - nákl. na činn. odborného lesního hospodáře

ÚZ/ORG
29008/5000

373

119

492

373

119

1 727

69

1 796

1

-1

0 vratka účel. dotace - podpora terénní sociální práce

4428/6300

80

-2

78

3811/3321 KÚÚK - účel. dot. - PO ZŠ ul. B. Němcové - PAŽIT

0

22

22

0

22

22 KÚÚK - účel. dot. - PO ZŠ ul. B. Němcové - PAŽIT

3811/3321

3811/3326 KÚÚK - účel. dot. - PO ZŠ ul. U Stadionu - PAŽIT

0

18

18

0

18

18 KÚÚK - účel. dot. - PO ZŠ ul. U Stadionu - PAŽIT

3811/3326

29

29 KÚÚK - účel dot. - PO ZŠ ul. Svojsíkova

99/3325 KÚÚK - účel dot. - PO ZŠ ul. Svojsíkova

0

29

29

0

projekt "Seznámení dětí s chodem ekofarmy a s hnojem"
1805/1000 přebytek rozpočtu

99/3325

projekt "Seznámení dětí s chodem ekofarmy a s hnojem"
0 účel. dot. - technologická centra, spisová služba

17003/9100

-17 300

-619

-17 919

94

-94

33123/3323 MŠMT-ESF-ZŠ ul. B. Němcové -"Vzdělávání pro konkurencesch."
33123/3323 MŠMT- SR-ZŠ ul. B. Němcové -"Vzdělávání pro konkurencesch."

0

780

780

0

780

780 MŠMT-ESF-ZŠ ul. B. Němcové -"Vzdělávání pro konkurencesch."

33123/3323

0

138

138

0

138

138 MŠMT- SR-ZŠ ul. B. Němcové -"Vzdělávání pro konkurencesch."

33123/3323

33123/3325 MŠMT-ESF-ZŠ ul. Svojsíkova - "Vzdělávání pro konkurencesch."
33123/3325 MŠMT- SR-ZŠ ul. Svojsíkova - "Vzdělávání pro konkurencesch."

0

711

711

0

711

711 MŠMT-ESF-ZŠ ul. Svojsíkova - "Vzdělávání pro konkurencesch."

33123/3325

0

125

125

0

125

125 MŠMT- SR-ZŠ ul. Svojsíkova - "Vzdělávání pro konkurencesch."

33123/3325

33123/3326 MŠMT-ESF-ZŠ ul. U Stadionu - "Vzdělávání pro konkurencesch."
33123/3326 MŠMT- SR-ZŠ ul. U Stadionu - "Vzdělávání pro konkurencesch."

0

697

697

0

697

697 MŠMT-ESF-ZŠ ul. U Stadionu - "Vzdělávání pro konkurencesch."

33123/3326

0

123

123

0

123

123 MŠMT- SR-ZŠ ul. U Stadionu - "Vzdělávání pro konkurencesch."

33123/3326

4 MZ - SR - účel. dot. - PO MěN - "Prohlubování vzdělávání lékařů"
23 MZ - SF - účel. dot. - PO MěN - "Prohlubování vzdělávání lékařů"

35016/6100

35016/6100 MZ - SR - účel. dot. - PO MěN - "Prohlubování vzdělávání lékařů"
35017/6100 MZ - SF - účel. dot. - PO MěN - "Prohlubování vzdělávání lékařů"

0

4

4

0

4

0

23

23

0

23

14012/9100 účel. dot. zvyšování kvality řízení v úřadech ÚSC

228

457

685

13233/630X Inovace procesů komunitního plánování sociálních služeb

917

-1

916

1 198

-1

13233/630X Vzdělávání sociálních pracov. MěÚ Ltm. a poskytovatelů služeb
13234/2000 MPSV - účel. dot. - aktivní politika zaměstnanosti

270

176

446

423

176

96

12

108

96

12

-13 609

2 881

-10 728

2 185

2 881

Celkem

1 197 Inovace procesů komunitního plánování sociálních služeb

35017/6100
13233/630X

599 Vzdělávání sociálních pracov. MěÚ Ltm. a poskytovatelů služeb

13233/630X

108 MPSV - účel. dot. - aktivní politika zaměstnanosti

13234/2000

5 066

Celkem

DOTACE + ostatní - rozp. opatření r. 2013 (zaokrouhlení na celé tisíce)
1. Tabulka
ÚZ/ORG

Název

3807/3401 VPS - neúčelová dotace - Knihovna K. H. Máchy
1805/1000 zdroje z minulých let
1805/6300 orgán sociálně-právní ochrana dětí
98216/6300 MPSV - neinv. transfer - orgán sociálně-právní ochrana dětí
98008/2000 VPS - účel. dot. - výdaje na volbu prezidenta republiky

Příjmy
Rozpočet (v tis. Kč)
původní
6 997

změna

Výdaje
Rozpočet (v tis. Kč)

nový

původní
0

změna

-6 997

0

105

22 360

7 439

29 799

0

213

4 340

-4 340

0

4 340

-4 340

0

4 340

4 340

0

4 340

0

803

803

0

803

2806/2000 příspěvek na výkon státní správy

10 284

269,0

10 553

0

2

2806/2000 příspěvek na výkon státní správy s rozšíř.působností

21 759

179,8

21 938,8

0

3

600

-0,8

599,2

1803/1000 úroky z bankovních účtů

Celkem

66 340

1 693

68 033

Název

nový

105 SFŽP - vybraný poplatek za autovraky - fin. vypořádání r. 2012
213 VPS - účel. dot. na volby do zastupitelstva kraje
0 orgán sociálně-právní ochrana dětí

ÚZ/ORG
8801/8500
98193/2000
2039/6300

4 340 MPSV - neinv. transfer - orgán sociálně-právní ochrana dětí
803 VPS - účel. dot. - výdaje na volbu prezidenta republiky
2 VPS - účel. dot. - výd. na volbu prezidenta republiky - fin. vypořádání r. 2012
3 MV - účel. dot. - prevence kriminality - fin. vypořádání r. 2012

98216/2000
98008/2000
98008/2000
14005/6300

MPSV - účel. dot. - doplatky dávek pomoci v hmotné nouzi, přísp. na péči
0

100

2 200

19

1 000

448

7 540

1 693

100 a dávek osobám se zdravot. postižením za r. 2011 - fin. vypořádání r. 2012
2 219 MKZ , PO - nájemné z NP - finan. vypořádání r. 2012
1 448 rozpočtová rezerva

9 233

13008/6300
3802/3406
1002/1000

Celkem

MĚSTO
N Á V R H

LITOMĚŘICE

ÚPRAVY

pro jednání ve finančním výboru, dne:
předkládá odbor:

ROZPOČTU

DO

FV

23.1.2013

ekonomický

Návrh úpravy rozpočtu:
1. Tabulka
ÚZ/ORG

1.

1805/1000

Název

Příjmy
Rozpočet (v tis. Kč)
původní
změna
nový

zdroje z minulých let

Celkem
2. Tabulka
ÚZ/ORG

2.

Název

29 799

-402

29 397

29 799

-402

29 397

Výdaje
Rozpočet (v tis. Kč)
původní
změna
nový

1007/1000 TSM, PO - mandátní odměna

Celkem

2 300

-402

1 898

2 300

-402

1 898

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy :
Příjmy a výdaje :
1.-2.

Vyúčtování mandátní odměny za rok 2012 - oproti roku 2011 nižší doplatek.

Datum, podpis projednání s vedením města:
(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)

15.1.2013

Mgr. Karel Krejza

Datum, podpis navrhovatele:

15.1.2013

Ing. Iveta Zalabáková

MĚSTO
N Á V R H

LITOMĚŘICE

ÚPRAVY

ROZPOČTU

pro jednání ve finančním výboru, dne:
předkládá odbor:

DO

FV

23.1.2013

správní

Návrh úpravy rozpočtu:
1. Tabulka
ÚZ/ORG

Název

Příjmy
Rozpočet (v tis. Kč)
původní
změna
nový

Celkem
2. Tabulka
ÚZ/ORG

1.
2.

Název

0

0

0

Výdaje
Rozpočet (v tis. Kč)
původní
změna
nový

2006/2000 elektron. nástroj E-ZAK (zadávání veřej. zakázek)
1002/1000 rozpočtová rezerva

Celkem

0
1 448

185
-185

185
1 263

1 448

0

1 448

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy :
Výdaje :
1.-2.

Na základě požadavku tajemníka - návrh předložen v RM 15.1. - viz příloha.

Datum, podpis projednání s vedením města:
(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)

15.1.2013

Ing. Karel Chovanec

Datum, podpis navrhovatele:

15.1.2013

Ing. Jaroslav Lachman

MĚSTO
N Á V R H

LITOMĚŘICE

ÚPRAVY

pro jednání ve finančním výboru, dne:

ROZPOČTU

DO

FV

23.1.2013

předkládá :

SF

Návrh úpravy rozpočtu:
1. Tabulka
ÚZ/ORG

Název

2037/2500 splátky půjček

Celkem
2. Tabulka
ÚZ/ORG

Název

2037/2500 poskytnutí půjček

Celkem

Příjmy
Rozpočet (v tis. Kč)
původní
změna
nový
100

100

200

100

100

200

Výdaje
Rozpočet (v tis. Kč)
původní
změna
nový
100

100

200

100

100

200

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy :
Příjmy a výdaje :
1.-2.

Dne 8.1.2013 na jednání správní rady SF bylo přihlédnuto ze strany zaměstnanců úřadu k vyššímu zájmu
o půjčky. Rada SF po zvážení skutečnosti, kdy na účtu SF k 31.12.2012 činil disponibilní zůstatek 380 tis. Kč
a za předpokladu, že poskytnuté půjčky budou splaceny do 31.12.2013, schválila navýšení původního
rozpočtu na půjčky 100 tis. Kč nově na 200 tis. Kč.
Předpokládaný zůstatek k 28.2.2013

180 tis. Kč + 2% příděl za 1. čtvrtl. do SF tj.
270 tis. Kč - běžné výdaje (výročí, stravné)

Předpokládaný zůstatek k 31.12.2013

Datum, podpis projednání s vedením města:
(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)

počítáme cca 420 tis. Kč

10.1.2013

Mgr. Ladislav Chlupáč

10.1.2013

Ing. Karel Chovanec

MĚSTO
N Á V R H

LITOMĚŘICE

ÚPRAVY

ROZPOČTU

pro jednání ve finančním výboru, dne:
předkládá odbor:

DO

FV

23.1.2013

správy majetku města

Návrh úpravy rozpočtu:
1. Tabulka
ÚZ/ORG

Název

Příjmy
Rozpočet (v tis. Kč)
původní
změna
nový

Celkem
2. Tabulka
ÚZ/ORG

1.
2.
3.

Název

4201/4000 agenda pozemky
4801/4000 nájemné
4201/4000 ZČ - náprava zjištění z provedených revizí

Celkem

Výdaje
Rozpočet (v tis. Kč)
původní
změna
nový
200
30
0

-180
30
150

20
60
150

230

0

230

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy :
Výdaje :

1.

Výdaje na agendu pozemků pro letošní rok budou činit cca 20 tis. Kč.
Zbylé prostředky použijeme na položku nájemné + ZČ.

2.

UZM dne 22.11.2012 byly schváleny dodatky k navýšení nájmu u nájemních smluv pod cyklo Žitenice,
úpravy NS PF ČR a ČD - křižovatka ul. Masarykova. Se zvýšeným nájmem nebylo při tvorbě rozpočtu r. 2013
počítáno. Finanční prostředky požadujeme z položky agenda pozemky.

3.

Na základě provedené roční inventarizace majetku v areálu ZČ (Výstavy spol. s r.o.) a přebírání majetku
novou společností (Zahrada Čech s.r.o.) a vypracovaných revizních správ je nutné odstranit závady, které
brání řádnému užívání pronajatého majetku. Za tímto účelem požaduji provést výše uvedené rozpočtové
opatření a vyčlenit cca 150 tis. Kč na odstranění zjištěných závad.

Datum, podpis projednání s vedením města:
(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)

15.1.2013

Mgr. Karel Krejza

Datum, podpis navrhovatele:

15.1.2013

Mgr. Václav Härting
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ÚPRAVY
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Ě

ROZPOČTU

pro jednání ve finančním výboru, dne:

Ř

I C E

DO

FV

23.1.2013

předkládá odbor:

územního rozvoje

Návrh úpravy rozpočtu:
1. Tabulka

Příjmy
Rozpočet (v tis. Kč)

ÚZ/ORG
1.

Název

1805/1000 zdroje z minulých let
Celkem

původní

změna

nový

29 397

1 517

30 914

29 397

1 517

30 914

2. Tabulka

Výdaje
Rozpočet (v tis. Kč)

ÚZ/ORG

Název

2.

8002/8100 zjednodušené projekty

3.

8233/8200 ul. E. Krásnohorské - přechod pro chodce

4.

8001/8100 inženýrská činnost

5.
6.

8257/8200 Dělová cesta - úprava povrchů
8233/8200 bezpečnost provozu - osvětlení přechodů
Celkem

původní

změna

nový

200

71

0

60

271
60

250

210

460

0
0

676
500

676
500

450

1 517

1 967

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy:
Příjmy a výdaje:
Nedočerpané finanční prostředky v r. 2012 na následujících položkách požaduje použít na rozp. opatření v r. 2013
a uvolnit ze zdrojů minulých let.
8001/8100
inženýrská činnost
131 640,- Kč
8402/8400
el. energie VO města 886 570,- Kč
2.

3.
4.
5.

6.

Navýšení požadujeme na zpracování PD na zřízení přechodu v ulici Macharova.
Na základě požadavků veřejnosti byl v r. 2012 vytvořen mapový podklad, podle něhož bude
zpracována PD.
V rámci vybudování přechodu pro chodce v r. 2012 bylo provedeno osvětlení přechodu
v ul. Liškova, je potřeba provést osvětlení přechodu v ul. E. Krásnohorské.
Je nutné provést navýšení na úhradu inž. činnosti pro J.J.B Ing na inv. akci "POHODU " /120 tis. Kč/
a úhradu pro Ing. Kárásze na cyklogenerel / 102tis.Kč /.
Jedná se o úpravu vozovky v ul. Nádražní - "DĚLOVÁ CESTA ". Tato cesta se každým rokem pouze
dosypává a její blátivý povrch je už havarijní. Zpracovává se PD na úpravu ve spodní části, kde
jsou RD. Úprava bude spočívat v odbagrování, vybudování nových podkladů a bude proveden
postřik. asfaltovou emulzí. To vše pouze do schváleného fin. limitu / I. etapa /, neboť celá akce se
jeví jako finančně velice nákladná.
Z důvodu zvýšení BESIP (zejména chodců) je nezbytné provést samostatné osvětlení a zvýraznění
přechodů pro chodce na průjezdním úseku silnice II/261 ul. - Žernosecká, Mrázova, neboť budoucí
zvýšený provoz (při uzavírce Tyršova mostu) velice znesnadní překonávání této komunikace chodcům.
Mj. v nedávné blízké minulosti došlo ke sražení občana projíždějícím vozidlem na přechodu pro chodce
u hřbitova, který posléze následkům zranění podlehl. Této problematice je třeba věnovat zvýšenou
pozornost a působit preventivně již s předstihem. K uvedenému dne 15.01.2013 přijala usnesení
také RM - usnesení č. 31/1/2013. Finanční prostředky požadujeme uvolnit ze zdrojů min. let.

Datum, podpis projednání s vedením města:

15.1.2013 Mgr. Václav Červín

(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)
Datum, podpis navrhovatele:

15.1.2013 Přemysl Pech

M

Ě

S

T

N Á V R H

O

L

I

ÚPRAVY

T

O

Ě

Ř

ROZPOČTU

pro jednání ve finančním výboru, dne:
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23.1.2013

dopravy a silničního hospodářství

Návrh úpravy rozpočtu:
1. Tabulka

Příjmy
Rozpočet (v tis. Kč)

ÚZ/ORG

Název

původní

změna

nový

Celkem
2. Tabulka

Výdaje
Rozpočet (v tis. Kč)

ÚZ/ORG

Název

původní

změna

nový

1.

8501/8500 "U Severky" - úprava křižovatky

500

-500

0

2.

8233/8200 "U Severky" - úprava křižovatky

0

500

500

500

0

500

Celkem

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy:
Příjmy a výdaje:
1.-2.

Navrhujeme rozpočtové opatření na převod rozpočtu akce "U Severky" - úprava křižovatky
z ODaSH do rozpočtu OÚR. Investiční akce bude realizovaná v gesci OÚR.

Datum, podpis projednání s vedením města:
(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)

15.1.2013 Jan Szántó

Datum, podpis navrhovatele:

15.1.2013 Bc. Jan Jakub

MĚSTO
N Á V R H

LITOMĚŘICE

ÚPRAVY

pro jednání ve finančním výboru, dne:
předkládá odbor:

ROZPOČTU

DO

FV

23.1.2013

projektů a strategií

Návrh úpravy rozpočtu:
1. Tabulka
ÚZ/ORG

Název

Příjmy
Rozpočet (v tis. Kč)
původní
změna
nový

Celkem
2. Tabulka
ÚZ/ORG

1.
2.
3.

Název

Výdaje
Rozpočet (v tis. Kč)
původní
změna
nový

9103/9100 příprava a realizace projektu
9807/9100 energetický management
1002/1000 rozpočtová rezerva

Celkem

50
0
1 263

30
24
-54

80
24
1 209

1 313

0

1 313

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy :
Výdaje :
1.-3.

Žádáme navýšení rozpočtu přípravy a realizace projektů - ostatních služeb o 30 tis. Kč na právní služby
JUDr. Svobodové, týkající se vyhotovení námitek proti protokolu z fyzické kontroly zakázky na přípravu
a realizaci konference Stop & Stay v roce 2009 v rámci projektu "Litoměřice známé před i za svými hradbami"
a vyhotovení žádosti o prominutí odvodů. Finanční prostředky požadujeme z rozpočtové rezervy.

2.-3.

Žádáme o navýšení rozpočtu energetického managementu o 24 tis. Kč, jedná se o částku na kofinancování /
podíl města z potenciální dotace MPO v celkové výši 124 tis. Kč na projekt EPC
(tj. projekt se smluvně zaručenou úsporou energie). Projekt umožní za přispění dotace Ministerstva průmyslu
a obchodu provést ekonomicko - energetickou analýzu objektů majetku města a vytipovat vhodné objekty
pro realizaci projektu EPC, kde jsou městu garantovány úspory energie a investice hrazeny mimo rozpočet města.
Projektový záměr a jeho podání do dotačního titulu bude projednáno na zasedání RM dne 14.2.2013.
Finanční prostředky požadujeme z rozpočtové rezervy.

Datum, podpis projednání s vedením města:
(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)

15.1.2013

Mgr. Ladislav Chlupáč

Datum, podpis navrhovatele:

14.1.2013

Mgr. Antonín Tym

odbor

rozp. rezerva

zdroje z min. let

ÚZ 1002/1000

ÚZ 1805/1000

stav
dotace
mezisoučet

448

7 439

1 448

mezisoučet

1 263

mezisoučet

1 263

-402
29 397

-185

0
29 397

školství

0
0
1 263
0
1 263
0
1 263
0
1 263

0
30 914

oddělení projektů a strategií
mezisoučet

1 517
30 914

dopravy a silničního hospodářství
mezisoučet

0
29 397

územního rozvoje
mezisoučet

0
29 397

sociálních věcí a zdravotnictví
mezisoučet

0
29 397

správy majetku města
mezisoučet

23 360

29 799
0

správní

-54
1 209

0
30 914

stav po 1. RO
1. RO celkem

22 360

1 448

ekonomický
mezisoučet

celkem

1 000

1 209
-239

30 914
8 554

32 123
8 793

M Ě S T O

L I T O M Ě Ř I C E

N Á V R H

D O

R M

pro jednání RM dne: 15.01.2013
předkládá: Ing. Karel Chovanec
Návrh doručit nejpozději 7 dní před jednáním RM na sekretariát starosty a tajemníka v listinné a
elektronické podobě. Má-li návrh souvislost s činností jiného odboru MěÚ, je nutno uvést jeho
vyjádření. Má-li návrh zásadní dopad na hospodaření města, je nutno vyžádat stanovisko Útvaru
kontroly a interního auditu. Návrh je třeba předkládat ve 2 vyhotoveních (1x k zápisu jednání RM, 1x
navrhovateli). V případě, že návrh bude po schválení realizovat jiný odbor než předkládající, musí být
RM předložen ve 4 vyhotoveních (1x k zápisu jednání RM, 1x navrhovateli, 1x odboru, který jej bude
provádět a 1x odboru ekonomickému).

Návrh: Pořízení elektronického nástroje E-ZAK na podporu zadávání veřejných
zakázek pro Město Litoměřice.

Odůvodnění:
Z důvodu zkvalitnění procesu zadávání veřejných zakázek (dále jen VZ), včetně zakázek
malého rozsahu, podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách je navrhováno pořízení
elektronického nástroje E-ZAK na podporu zadávání veřejných zakázek pro Město
Litoměřice od společnosti QCM, s.r.o., IČ 26262525, se sídlem Brno (nabídka viz příloha).
Pro rok 2013 je u městského úřadu plánován nákup služeb a zboží v objemu cca 13 mil Kč,
z toho cca 10 mil na nákup elektřiny (blíže viz příloha). Do této částky nejsou kalkulovány
stavební zakázky a zakázka na zajištění dopravní obslužnosti MHD.
Elektronický nástroj E-ZAK je navrhován používat i ve prospěch příspěvkových organizací
města. V tuto chvíli je zájem o používání nástroje ze strany Městské nemocnice. Potenciálně
projevil zájem i ředitel Technických služeb města.
Na základě požadavku vzneseného na jednání RM dne 20.12.2012 přikládám informaci
popisující účel a možnosti elektronického tržiště (e-tržiště) a jeho porovnání s E-ZAK.
Za zásadní v tomto smyslu považuji základní pojetí e-tržiště, které je prostředím pro nákup
komodity. Naopak E-ZAK je nástrojem, který pomáhá při zadání, průběhu a vyhodnocení VZ
a zabezpečuje kompletní administrativu a evidenci VZ.
Pro přehled níže uvádím základní informace k elektronickému nástroji E-ZAK
a elektronickému tržišti GEMIN (v obou případech je dodavatelem řešení společnost QCM
s.r.o.). Více k E-ZAK a elektronickému tržišti obecně – viz přílohy.
E-ZAK
- Individuální nástroj, kde lze zadávat všechny typy zakázek a řízení.
- Přehledy a výstupy o zakázkách (auditorské funkce, export zakázek), různé role uživatelů,
expertní systém (souhrn hlavních informací, průvodce s odkazy na legislativu, § tipy
a § znění, nápověda).
- Podporuje Multiprofil, správu pro PO města a jejich individuální profily zadavatelů.
- Lze propojovat se spisovou službou.

- Propojitelnost s GEMIN.
- Splňuje požadavky na „Profil zadavatele“.
Elektronické tržiště GEMIN
- Je zdarma.
- Splňuje požadavky na „Profil zadavatele“ – certifikaci.
- Nelze procesovat nadlimitní zakázky.
- Bez přizpůsobení vzhledu.
- Nelze napojit na interní systémy a spisovou službu.
- Pouze pro jednu organizaci, nelze multiprofil.
- Zadávání zakázky je složitější (více nastavování).
Přehled funkcionalit:
Potřeby zadavatele

elektronický
nástroj E-ZAK

elektronické
tržiště GEMIN

přizpůsobení potřebám organizace
napojení na jiné systémy (spisovka)
přehled o zakázkách
přehled o zakázkách svých i PO
zakázky na jednom úložišti
elektronizaci veřejných zakázek
centrální zadávání
elektronická aukce
profil zadavatele
rychlý nákup určité komodity

ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
NE

NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
ANO
ANO
ANO

profil zadavatele
Portál pro vhodné
uveřejnění
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
ANO
ANO
NE

Dopad do rozpočtu města:
Nákup licence a měsíční provoz E-ZAK pro rok 2013 – celkem 183.000,- Kč vč. DPH (cena
po slevě - nabídka platná k 31.12.2012, před slevou 204.000,- Kč).
Pro další roky nutno kalkulovat měsíční náklady na provoz E-ZAK ve výši 6.000,- Kč/měsíc
vč. DPH.

Návrh na usnesení:
RM schvaluje pořízení elektronického nástroje E-ZAK na podporu zadávání veřejných
zakázek pro Město Litoměřice.
RM pověřuje tajemníka úřadu jednáním se společností QCM, s.r.o., Brno ve smyslu jejich
nabídky platné k 31.12.2012.

Podpis navrhovatele:

Přijaté usnesení RM č.:

Tab. č. 3
Výběr daní za období
1-12/2012
s porovnáním na období 1-12/2011
(údaje v tis. Kč)

VÝBĚR DANÍ V ROCE 2011 a 2012
FO-ZČ
2011
2012
1111
Měsíc

45 000

46 800

FO-SVČ
2011
2012
1112

FO-KV
2011
2012
1113

7 000

3 800

8 300

4 600

ZRUŠENÉ
2011
2012
1119
0

PO
2011
2012
1121

0

40 000

PO-OBCE
2011
2012
1122

44 800

19 525

DPH
2011
2012
1211

19 278

93 000

Daň z nem.
2011
2012
1511

91 900

17 000

20 100

1

6 514

5 863

467

715

347

368

0

0

6 211

6 916

0

0

7 824

7 829

86

217

2

2 997

4 098

137

161

342

779

0

0

327

260

0

0

15 379

14 301

40

56

3

3 036

3 142

1 424

1 274

228

240

0

0

7 870

7 742

0

0

0

0

13

93

12 547

13 103

2 028

2 150

917

1 387

0

0

14 408

14 918

0

0

23 203

22 130

139

366

4

2 578

2 587

74

3

245

251

0

0

1 695

2 042

0

0

4 068

4 218

4

28

5

2 936

3 016

1

5

305

340

0

0

0

0

0

0

13 569

13 350

15

20

6

3 704

3 854

18

17

292

285

0

0

3 902

7 966

19 525

19 277

5 343

1 506

13 573

13 940

9 218

9 457

93

25

842

876

0

0

5 597

10 008

19 525

19 277

22 980

19 074

13 592

13 988

7

4 365

3 713

498

4

363

387

0

0

11 834

8 648

0

0

8 225

7 272

0

1 467

8

3 763

4 105

1 321

266

378

444

0

0

0

0

0

0

13 717

13 631

273

306

9

3 763

4 906

838

717

380

553

1

0

5 227

4 884

0

0

1 489

4 545

275

286

11 891

12 724

2 657

987

1 121

1 384

1

0

17 061

13 532

0

0

23 431

25 448

548

2 059

10

3 362

3 908

1 459

870

288

190

0

0

734

4 435

0

0

6 598

7 387

56

0

11

4 053

4 083

347

3 440

357

399

0

0

363

398

0

0

14 275

14 396

174

0

12

3 532

3 895

2 073

2 247

248

436

0

0

1 319

2 313

0

0

3 208

3 936

5 493

3 958

10 947

11 886

3 879

6 557

893

1 025

0

0

2 416

7 146

0

0

24 081

25 719

44 603

47 170

8 657

9 719

3 773

4 672

1

0

39 482

45 604

19 525

19 277

93 695

92 371

99

101

124

117

99

102

0

0

99

102

100

100

101

101

31
20 002

3 958
20 371

%
plnění

118

101

CELKEM výběr daní (bez PO-OBCE)

210 213

219 907

% plnění (bez PO-OBCE)

101

Rozdíl plnění +/(bez PO-OBCE)

9 694

102

Městský

úřad

v

Litoměřicích

N Á V R H D O ZM
pro jednání ZM, dne: 31.1. 2013
předkládá:
Ing. Andrea Křížová, vedoucí odboru ŠKSaPP

Návrh předložit před jednáním ZM, nejpozději do čtvrtka (7 dní před jednáním) do 12.00 hod.
sekretariátu města.. Po zařazení do programu předkládá navrhovatel osobně s řádným odůvodněním.
Má-li návrh souvislost s činností jiného odvětvového odboru MěÚ, je nutno uvést vyjádření tohoto
odboru. Předkládající odbor předloží ZM návrh ve 2 vyhotoveních - 1x k zápisu a 1x navrhovateli.

Návrh:
Obecně závazná vyhláška o spádových obvodech základních škol v Litoměřicích

Odůvodnění:
Z důvodu vzniku nových ulic ve městě Litoměřice předkládá odbor ŠKSaPP ZM ke schválení nové
znění vyhlášky o školských obvodech spádových základních škol v souladu s ustanovením § 178
odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání ( školský zákon).
Opuková (ZM ze dne 23.6.2011 č. 171/6/2011) - školský obvod spádové Základní školy Litoměřice,
Ladova 5
Borůvková (ZM ze dne 4.8.2011 č. 203/7/2011 ) - školský obvod spádové Základní školy Litoměřice,
Ladova 5
Malinová (ZM ze dne 4.8.2011 č. 203/7/2011 ) - školský obvod spádové Základní školy Litoměřice,
Ladova 5
Jahodová (ZM ze dne 4.8.2011 č. 203/7/2011 ) - školský obvod spádové Základní školy Litoměřice,
Ladova 5
ruší se název ulice Dr.Karla Fialy - prodlužuje se stávající ulice Žernosecká (ZM ze dne 4.8.2011 č.
203/7/2011 ) - školský obvod spádové Základní školy Litoměřice, Na Valech 53
Jasmínová (ZM ze dne 15.11.2012 č. 205/9/2012 ) - spádový obvod pro Základní školu Litoměřice,
Ladova 5

Návrh na usnesení:
ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č.1/2013 O spádových obvodech základních škol
v Litoměřicích ( viz. příloha orig.zápisu ).

Podpis navrhovatele:

Přijaté usnesení ZM č.:

MĚSTO

LITOMĚŘICE

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,
kterou se stanoví školské obvody spádových základních škol
zřizovaných městem Litoměřice
Zastupitelstvo Města Litoměřic se na svém zasedání dne 31. 1. 2013 usnesením č. …........
usneslo vydat na základě § 178 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 10 písm.d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zařízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně
závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Školské obvody spádové základní školy
Tato obecně závazná vyhláška stanoví školské obvody spádových základních škol ve městě
Litoměřice, kterými jsou:
Školský obvod pro Základní školu Litoměřice, Na Valech 53
České armády
Dobrovského
Dolní Rybářská
Dómská
Dómské náměstí
Družstevní
Elišky Krásnohorské
Horní Dubina
Horní Rybářská
Jarošova
Klášterní
Komenského
Krajská
Krupka
Křížová
Kubelíkova
Labská
Lidická
Liškova
Lodní náměstí
Mariánská
Mariánské náměstí
Máchova

Máchovy schody
Michalovická
Michalská
Mírové náměstí
Mládežnická
Mlékojedská
Mostecká
Mrázova
Na Valech
Nemocniční
Novobranská
Odboje
Okružní
Pekařská
Pobřežní
Rybářské náměstí
Rybářské schody
Spojovací
Stránského
Svatojířská
Svatováclavská
Šafaříkova
Švermova

Tyršovo náměstí
U Katovny
U Pramene
U Studně
Václavská
Václavské náměstí
Velká Krajská
Velká Mlýnská
Vodní
Vojtěšská
Vojtěšské náměstí
Werichova
Zahradnická
Žalhostická
Želetická
Žernosecká
5. května

Školský obvod pro Základní školu Litoměřice, Boženy Němcové 2
Boženy Němcové
Eliášova
Erbenova
Halasova
Horova
Kosmonautů
Křižíkova
Liberecká
Masarykova
Mánesova
Osvobození
Palackého

Palachova
Resslova
Sovova
Stavbařů
Šaldova
Štursova
Teplická
Tolstého
Třebízského
Turgěněvova
Tylova

Školský obvod pro Masarykovu základní školu Litoměřice, Svojsíkova 5
Navrátilova
Pražská
Purkyňova
Rooseveltova
Samo Tomáška
Sládkova
Sokolovská
Svojsíkova
Veitova
Wolkerova
Zelenkova
Žižkova

Ankertova
Bezručova
Brožíkova
Bratří Čapků
Čechova
Dalimilova
Dvořákova
Dykova
Fügnerova
Husova
Křepkova
Macharova

Školský obvod pro Základní školu Litoměřice, U Stadionu 4
Alšova
Anenská
Baarova
Bratří Mrštíků
Českolipská
Daliborova
Dělová cesta
Dlažební
Dlouhá
Dominikánská
Dominikánské náměstí
Hálkova
Hrubínova
Chelčického
Jezuitská
Jiřího z Poděbrad

Jungmannova
K Interně
K Výtopně
Kapucínská
Kapucínské náměstí
Karla IV.
Kostelní náměstí
Krátká
Marie Pomocné
Na Kocandě
Na Mýtě
Na Vinici
Nádražní
Ostrovní
Růžovka
Stará mostecká

Topolčianská
U Stadionu
U Trati
Vavřinecká
Velká Dominikánská

Vrchlického
Wintrova
Za Plynárnou
Zítkova
Žitenická

Školský obvod pro Základní školu Litoměřice, Havlíčkova 32
Neumannova
Nezvalova
Plešivecká
Raisova
Revoluční
Sámova
Seifertova
Smetanova
Škroupova
Turistická cesta
Vančurova
Zelená
28. října

Bojská
Čelakovského
Havlíčkova
Heydukova
Kamýcká
Karolíny Světlé
Kollárova
Kořenského
Kozinova
Lipová
Luční
Marie Majerové
Na Bídnici
Nerudova

Školský odvod pro Základní školu Litoměřice, Ladova 5
Akátová
Alfonse Muchy
Borůvková
Broskvová
Březinova cesta
Březová
Dukelská
Fillova
Habrová
Hrušková
Hynaisova
Jabloňová
Jahodová
Janáčkova
Jasanová
Jasmínová
K Radobýlu
Kardinála Trochty
Kaštanová
Kubínova
Květinová
Ladova
Malinová

Meruňková
Miřejovická
Mlýnská
Na Mostku
Na Vyhlídce
Na Výsluní
Opuková
Ořechová
Platanová
Pod Strání
Pod Vinicí
Pokratická
Polní
Sadová
Skalická
Slavíčkova
Sluneční
Sokolská
Šeříková
Školní
Škrétova
Špálova
Švabinského

Švestková
Trnková
Turistická
U Kapličky
U Lávky
U Medulánky
U Potoka
U Statku
U Školy
V Zahradách
Višňová
Votočkova

Čl. 2
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 3/2010, o spádových obvodech základních škol
v Litoměřicích platná v územním obvodu města Litoměřice, ze dne 15. 4. 2010.
Čl. 3
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 3. 2013.

...............................................
Mgr. Karel Krejza
1. místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:

...............................................
Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta

M Ě S T O

L I T O M Ě Ř I C E

N Á V R H

D O

ZM

pro jednání ZM, dne: 31.1.2013
předkládá: KSaT - právní úsek
Návrh:

vydání obecně závazné vyhlášky č. 2/2013

Odůvodnění:
Stávající obecně závazná vyhláška č. 10/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství se
v příloze č. 1 rozšiřuje o další nové názvy ulic.
Dopad do rozpočtu města:
Nemá dopad do rozpočtu města.
Návrh na usnesení:
ZM vydává obecně závaznou vyhlášku č. 2/2013, kterou se doplňuje obecně závazná vyhláška
č. 10/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství ze dne 4.8.2011
(viz. příloha orig.zápisu).

Podpis navrhovatele:

Přijaté usnesení ZM č.:

MĚSTO

LITOMĚŘICE

Obecně závazná vyhláška č. 2/2013,
kterou se doplňuje obecně závazná vyhláška č. 10/2011,
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Zastupitelstvo města Litoměřice se na svém zasedání dne 31.1.2013 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2
zákona č.565/1990Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a
§ 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto
obecně závaznou vyhlášku :
Čl. 1
Doplnění obecně závazné vyhlášky č. 10/2011
Do přílohy č. 1 obecně závazné vyhlášky č. 10/2011, o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství, ze dne 4. 8. 2011, se do odstavce uvozeného Lokalita III. kategorie vkládají nově tyto názvy
ulic:
• Borůvková,
• Hrušková,
• Jarní,
• Jasmínová,
• Malinová,
• Opuková,
• Žalhostická.
Čl. 2
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

.......................................
Mgr. Karel Krejza
1. místostarosta

..........................................
Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne:

2013

Sejmuto z úřední desky dne:

2013

Městský

úřad

v

Litoměřicích

N Á V R H D O ZM

pro jednání ZM, dne: 31.1.2013
předkládá: ing. Pavel Gryndler

Návrh předložit před jednáním ZM, nejpozději 7 dní před jednáním do 12.00 hod. sekretariátu města.
Po zařazení do programu předkládá navrhovatel osobně s řádným odůvodněním.
Má-li návrh souvislost s činností jiného odvětvového odboru MěÚ, je nutno uvést vyjádření tohoto
odboru. Předkládající odbor či PO předloží ZM návrh ve 2 vyhotoveních - 1x k zápisu a 1x
navrhovateli.

Návrh:

Obecně závazná č.3/2013 vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území města Litoměřice.

Odůvodnění:
V současné době platná vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území města Litoměřice je neaktuální vzhledem k tomu, že se
v průběhu doby podařilo zajistit výrazné rozšíření sběrných nádob na separované odpady
a jednak i sortiment separovaných odpadů . Dále se podařilo nastavit systém tak, že
zahrnuje i spolupráci výkupen druhotných surovin a škol v rámci systému města, čímž se
daří zvyšovat příspěvek od společnosti EKO-KOM. Tyto změny je nutné promítnout do
obecně závazné vyhlášky města.

Návrh na usnesení: ZM vydává výše uvedenou OZV č.3/2013 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání
se stavebním odpadem na území města Litoměřice.

Podpis navrhovatele:

Přijaté usnesení ZM č.:

MĚSTO

LITOMĚŘ IC E

Obecně závazná vyhláška č. 3/2013,
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
na území města Litoměřice
Zastupitelstvo města Litoměřice na svém zasedání dne 31.01.2013 usneslo vydat dle § 10
písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu s § 17 odst. 2 a 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou
vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Článek 1
Předmět a působnost vyhlášky
1) Vyhláška stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálního odpadu (dále jen „systém nakládání s komunálním
odpadem“) vznikajícího na území města Litoměřice (dále jen „město“), včetně
přiměřených povinností za účelem hladkého a bezproblémového fungování systému
nakládání s komunálním odpadem, a systém nakládání se stavebním odpadem.
2) Systém nakládání s komunálním odpadem je závazný pro fyzické osoby, kterým vzniká na
území města komunální odpad a právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající, které
produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu
z činnosti právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání, kteří využívají na
základě smlouvy s městem systému zavedeného městem pro nakládání s komunálním
odpadem (dále jen „osoby“).
Článek 2
Základní pojmy
Pro účely této vyhlášky se rozumí :
a) komunální odpad veškerý odpad vznikající na území města při činnosti fyzických
osob a který je uveden jako komunální odpad v Katalogu odpadů, s výjimkou odpadů
vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání;
b) nebezpečné složky komunálního odpadu jsou všechny složky komunálního odpadu,
které jsou podle zákona o odpadech nebezpečným odpadem (např. baterie, zbytky
barev a rozpouštědel, zbytky spotřební chemie, pesticidy, upotřebené motorové a
převodové oleje, léky, znečištěné obaly, nekompletní ledničky, televizory a monitory);

c) objemný odpad je odpad, který nelze pro jeho rozměry odkládat do sběrných nádob
na směsný komunální odpad (např. matrace, koberce, vyřazený nábytek, podlahové
krytiny);
d) biologicky rozložitelný odpad je listí, tráva, plevel a drobné větve ze zahrad
fyzických osob, zbytky jídel včetně potravin s prošlou lhůtou, zbytky ovoce, zeleniny
a slupky;
e) elektroodpad jsou elektronická a elektrická zařízení (např. lednice, vysavače,
televizory, vrtačky apod.);
f) drobný elektroodpad jsou elektrospotřebiče malých rozměrů (např. baterie a drobná
elektrozařízení např. kalkulačky, rádia, drobné počítačové vybavení, MP3 přehrávače,
telefony, fotoaparáty, elektronické hračky apod.);
g) směsný komunální odpad je zbylá složka komunálního odpadu, která zůstane
po vytřídění všech složek uvedených v článku 3 písmeno a) až k);
h) sběrná nádoba je typizovaná nádoba určená k odložení složek komunálního odpadu
(popelnice, kontejner, velkoobjemový kontejner, podzemní kontejner, velkoobjemový
vak, igelitový pytel a odpadkový koš);
i) svozová společnost je oprávněná osoba, se kterou město uzavřelo smlouvu o zajištění
systému nakládání s komunálním odpadem;
j) stavební odpad je odpad vzniklý při stavební a demoliční činnosti fyzických osob
(např. beton, cihly, tašky, keramika, materiály s obsahem sádry, vytěžená zemina a
kamení), který není komunálním odpadem;
k) stanoviště sběrných nádob je místo, které se pro směsný komunální odpad nachází
v domě nebo v přiměřené vzdálenosti od domu a na kterém jsou umístěny odpadové
nádoby pro dočasné shromažďování odpadů do doby svozu.
Článek 3
Systém třídění komunálního odpadu
Komunální odpad se v systému nakládání s komunálním odpadem třídí na tyto složky:
a) sklo bílé,
b) sklo barevné,
c) papír,
d) plasty včetně PET lahví a nápojové kartony,
e) biologicky rozložitelný odpad,
f) objemný odpad,
g) nebezpečné složky komunálního odpadu,
h) elektrodpad,
i) drobný elektroodpad,
j) oděvy a textil,
k) kovy,
l) směsný komunální odpad.
Článek 4
Místa určená k odkládání komunálního odpadu
1) Místa určená k odkládání jednotlivých složek komunálního odpadu jsou vnitřní prostory
sběrných nádob, prostory sběrného dvora v Litoměřicích – Želetická 32 (dále jen „sběrný
dvůr“), místa zastávek svozové společnosti a další místa pro odkládání zvláštních
sběrných nádob (pytlů, BIG BAGů apod.). Do těchto prostor a na tato místa se odkládají
takto roztříděné složky komunálního odpadu:

a) sklo bílé –
• do kontejnerů o objemu 1 100 litrů označených bílou barvou a příslušným nápisem
(přehled stanovišť je uveden v příloze č. 1 této vyhlášky),
• do sběrného dvora;
b) sklo barevné –
• do kontejnerů o objemu 1 100 litrů (přehled stanovišť je uveden v příloze č. 1 této
vyhlášky), do podzemního kontejneru o objemu 3 000 litrů označeného zelenou
barvou a příslušným nápisem (na ul. Dlouhé),
• do sběrného dvora;
c) papír –
• do kontejnerů o objemu 1 100 litrů (přehled stanovišť je uveden v příloze č. 1 této
vyhlášky), do sběrných nádob o objemu 240 litrů (Mírové nám. a přilehlé ulice) a
do podzemního kontejneru o objemu 5 000 litrů (na ul. Dlouhé) označených
modrou barvou a příslušným nápisem,
• do sběrného dvora,
• v místech nepřístupných svozové technice (ul. Mlýnská, Pod Strání, Nádražní, Za
Plynárnou, Dělová cesta) do igelitových pytlů modré barvy o objemu 120 litrů
označených logem svozové společnosti, které se po naplnění umisťují v den svozu
na volně přístupné místo před vchody konkrétních domů;
d) plasty včetně PET lahví a nápojové kartony –
• do kontejnerů o objemu 1 100 litrů (přehled stanovišť je uveden v příloze č. 1 této
vyhlášky), do sběrných nádob o objemu 240 litrů (Mírovém nám. a přilehlé ulice)
a do podzemního kontejneru o objemu 5 000 litrů (na ul. Dlouhé) označených
žlutou barvou a příslušným nápisem,
• v místech nepřístupných svozové technice (ul. Mlýnská, Pod Strání, Nádražní, Za
Plynárnou, Dělová cesta) do igelitových pytlů žluté barvy o objemu 120 litrů
označených logem svozové společnosti, které se po naplnění umisťují v den svozu
na volně přístupné místo před vchody konkrétních domů,
• do sběrného dvora;
e) biologicky rozložitelný odpad –
• do zvláštních sběrných nádob hnědé barvy o objemu 240 litrů označených
příslušným nápisem,
• do velkobjemových vaků o objemu 1 170 litrů (tzv. „BIG BAG“) odkládaných po
naplnění v určeném termínu na ulici,
• do sběrného dvora;
f) objemný odpad –
• do velkoobjemových kontejnerů, město zveřejňuje na svých webových stránkách a
na úřední desce městského úřadu „Plán přistavení velkoobjemových kontejnerů“
na příslušný kalendářní rok s uvedením názvů ulic, termínů a doby jejich
přistavení a odvozu,
• do sběrného dvora;
g) nebezpečné složky komunálního odpadu –
• do sběrného dvora,
• na místa zastávek svozové společnosti, kde jsou nejméně dvakrát ročně odebírány
zaměstnanci svozové společnosti (přehled stanovišť je uveden v příloze č. 2 této
vyhlášky), termíny svozu a další informace jsou zveřejňovány na úřední desce
městského úřadu, webových stránkách města a na letácích zasílaných občanům
města;
h) elektroodpad – do sběrného dvora;

i) drobný elektroodpad –
• do stacionárních kontejnerů červené barvy označených příslušným nápisem
provozovaných neziskovou organizací ASEKOL (přehled stanovišť je uveden
v příloze č. 3 této vyhlášky),
• do E-boxů umístěných v budovách městského úřadu (Mírové nám., ul. Pekařská a
ul. Topolčianská),
• do sběrného dvora;
j) oděvy a textil –
• do speciálních kontejnerů (sběrných boxů společnosti KOUTECKÝ s.r.o.)
označených nápisem „TEXTIL“ (přehled stanovišť je uveden v příloze č. 4 této
vyhlášky),
• do sběrného dvora;
k) kovy (železné a neželezné) - do sběrného dvora;
l) směsný komunální odpad –
• do popelnic s vnitřním objemem 120 a 240 litrů umístěných na stanovištích
sběrných nádob,
• do kontejnerů o objemu 1 100 litrů,
• do odpadkových košů umístěných na veřejných prostranstvích ve městě,
• v místech nepřístupných svozové technice (ul. Mlýnská, Pod Strání, Nádražní, Za
Plynárnou, Dělová cesta) do igelitových pytlů o objemu 120 litrů označených
logem svozové společnosti, které se po naplnění umisťují v den svozu na volně
přístupné místo před vchody konkrétních domů.
2) Dalšími místy, mimo systém nakládání s komunálním odpadem zavedeným městem, kde
lze odkládat složky odpadu, které by se jinak staly odpadem komunálním, jsou např.:
a) lékárny, specializované obchody, veřejné budovy (úřady) a školy, pokud je v nich
organizován sběr určitých složek odpadu, které by se jinak staly odpadem
komunálním (např. baterie, staré léky, rtuťové teploměry),
b) jiná místa, pokud slouží ke sběru určitých složek odpadu, který by se jinak staly
odpadem komunálním (např. výkupny sběrných surovin, kontejnery jiných subjektů
organizujících sběr odpadu apod.).
Článek 5
Frekvence svozu směsného komunálního odpadu
Na území města se svoz směsného komunálního odpadu provádí s následující frekvencí:
a) sběrné nádoby o objemu 120 a 240 litrů – celoročně 1 x týdně;
b) sběrné nádoby o objemu 1 100 litrů – podle individuální objednávky města.
Článek 6
Povinnosti osob
1) Osoby jsou povinny:
a) komunální odpad třídit na složky uvedené v článku 3, odkládat na místa určená
k odkládání komunálního odpadu dle článku 4 odst. 1 vyhlášky;
b) ukládat do sběrných nádob pouze ty složky, které odpovídají označení sběrné nádoby
dle článku 4 odst. 1 písm. a) až e) a dále písm. i), j) a l).
2) K zajištění bezproblémového chodu systému nakládání s komunálním odpadem, zejména
za účelem správného vyprazdňování sběrných nádob, se stanoví zákaz zhutňování nebo

udupávání odpadu ve sběrných nádobách a povinnost plnit sběrné nádoby tak, aby je bylo
možno uzavřít a odpad z nich při manipulaci nevypadával.
Článek 7
Nakládání se stavebním odpadem
Stavební odpad lze použít, předat či zlikvidovat zákonem stanoveným způsobem.1)
Článek 8
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 3/2001, o nakládání s komunálními odpady a systém
nakládání se stavebními odpady, ze dne 29.11.2001.
Článek 9
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

..................................................
Mgr. Karel Krejza
místostarosta

..................................................
Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne:

....................... 201...

Sejmuto z úřední desky dne:

....................... 201...

1)

Vytříděný inertní odpad lze odkládat např. do recyklačního zařízení v Třebouticích provozovaného
Technickými službami města Litoměřice, a to za úplatu. Její výše je stanovena ceníkem vyvěšeným
v recyklačním zařízení a uveřejněným na webových stránkách Technických služeb města Litoměřice
http://www.tsmlt.cz/.

Příloha č. 1 obecně závazné vyhlášky č. 3/2013, o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území města Litoměřice
PŘEHLED STANOVIŠŤ KONTEJNERŮ
NA TŘÍDĚNÉ ODPADY (SKLO, PAPÍR A PLASTY)
Poř.
č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
2)

Ulice – popis stanoviště

Papír

Sklo bílé

1. ZŠ – Na Valech
3. ZŠ – Boženy Němcové
8. ZŠ – Ladova
A. Muchy – č.p. 4 - roh stání SKO2)
A. Muchy – křižovatka U statku
A. Muchy – roh Ladova
A. Muchy – u stánku
A. Muchy – uprostřed ulice
A. Muchy – naproti č.p. 18
Alšova – parkoviště (klec na kontejnery)
Alšova – parkoviště (křižovatka Hrubínova)
Alšova – u MŠ
Ankertova – u trafostanice
Baarova – uprostřed ulice (vedle klece)
Bojská – panelové domy (stání SKO)
Broskvová – uprostřed
České armády – křižovatka Stránského
České armády – stání SKO u č.p. 95/18
Dalimilova – křižovatka Samo Tomáška
Dlouhá 6 – Integrovaná střední škola
Dlouhá – u hodin (podzemní kontejnery)
Družstevní – před odbočkou do Mládežnické
Družstevní – u plakátovacího sloupu
Družstevní – uvnitř sídliště
Dukelská – dolní stání SKO vpravo
Dukelská – dolní stání SKO vlevo
Dukelská – prostřední stání SKO vpravo
Dukelská – horní stání SKO vlevo
Dukelská – horní stání SKO vpravo
Eliášova – u zdi
Gotický hrad – centrum cestovního ruchu
Havlíčkova – křižovatka Nezvalova
Havlíčkova – 7. ZŠ
Heydukova – 2. panelák (z ul. Plešivecká)
Heydukova – 3. panelák (z ul. Plešivecká)
Heydukova – křižovatka Seifertova
(parkoviště)
Hotel LABE
Hrubínova – horní stání SKO
Hrubínova – pod ořechem

1
1
0
1
1
1
3
0
2
1
1
0
1
1
0
1
2
0
1
1
1
1
3
1
1
0
1
1
1
1
1
2
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
1
0

Sklo
barevné
0
0
1
0
1
1
1
0
0
0
0
0
1
1
0
0
2
0
1
0
1
0
1
1
1
0
1
0
1
1
1
2
0
1
0

2

1

1

2

1
1
0

0
0
0

1
1
0

1
0
1

Stání SKO = stanoviště sběrných nádob na směsný komunální odpad

Plasty
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
3
1
2
1
1
2
3
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1

Poř.
č.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.

Ulice – popis stanoviště

Papír

Sklo bílé

Hrubínova – spodní stání SKO
Husova – nad závorami (plakátovací sloup)
Husova – nákl. nádraží
Husova – u Katastrálního úřadu
Jarošova – u garáží
Jiřího z Poděbrad – u domu č.p. 31
Jiřího z Poděbrad – u stání SKO
Kardinála Trochty – uprostřed ulice
Kardinála Trochty – křižovatka V Zahradách
Karla IV – u pavilonu Zahrada Čech
Kaštanová – křižovatka Ořechová (u zdi)
Kaštanová – na konci (u č.p. 544)
Klášterní – stání SKO u domu č.p. 89/3
Kosmonautů č.p. 1 – stání SKO
Kosmonautů č.p. 8 – stání SKO
Kubínova – stání SKO u potoka (horní)
Kubínova – u lávky u č.p. 440/1
Kubínova – u plakátovacího sloupu
Kubínova – velké stání SKO u č.p. 12
Kubínova – naproti č.p. 6
Ladova – u redukční stanice
Liberecká – křižovatka s Palackého
Liberecká – u horního nádraží (Teplická)
Liberecká – Gymnázium
Lidická 148/4
Lidická 52/1
Liškova – křižovatka s E. Krásnohorské
Liškova – u Severky
Liškova – u kotelny (křižovatka Odboje)
Liškova – pod svahem u Raab-Karcher
Liškova – u domů č.p. 60, 62
Lodní náměstí
Macharova cesta – křižovatka Brožíkova
Marie Majerové – křižovatka Revoluční (u
Alberta)
Mentaurov – JUNÁK
Meruňková – u sloupu
Městský úřad – Mírové náměstí (ve dvoře)
Městský úřad – Pekařská (ve dvoře)
Michalovická – u pohřební služby
Miřejovická – před č.p. 27
Mírové náměstí 21/13
Mládežnická
Mostecká – u kostela
Mrázova – nad SPARTOU
Na Mýtě
Na Vinici
Na Vinici – Jiříkovy kasárny
Na Výsluní – uprostřed ulice
Nerudova – u bývalé Osevy

1
1
2
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
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1
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
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0
1
1
0
0
1

Sklo
barevné
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
0
1
0
1
1
1
0
1
1
1
0
0
0
1
0
1
1
1
1
1

2

0

2

2

1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
0
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0

1
1
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
4
1
1

Plasty
1
2
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
0
2
1
2
1
1
1
1
1
5
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2

Poř.
Ulice – popis stanoviště
č.
89. Nezvalova – stání SKO horní
90. Nezvalova – stání SKO prostřední
91. Novobranská 159/2
92. Odboje – křižovatka s Dobrovského
93. Okružní – bytový dům č.p. 295
94. Ořechová – křižovatka Meruňková
95. Ostrov – u tenisových kurtů
96. Palachova – křižovatka Šaldova
97. Palachova – křižovatka Turgeněvova
98. Parkoviště Na Valech – u Telecomu
99. Parkoviště Na Valech – u záchodků
100. Parkoviště Na Valech – naproti internátu
101. Penzion pro seniory
102. Platanová – stání SKO dole
103. Platanová – stání SKO uprostřed
104. Platanová – stání SKO nahoře
105. Plešivecká – křižovatka Heydukova
106. Plešivecká – u MŠ
107. Plešivecká – u trafostanice
108. Plešivecká – naproti veterinární klinice
109. Pobřežní – most do Zahradnické
110. Pod Březinovou cestou – u garáží
111. Pod vinicí – u dět. hřiště (vedle garáží)
112. Pokratická – hostinec u Kapličky
113. Pokratická – nahoře u Krebsu
114. Pokratická – naproti lékárně
115. Pokratická – naproti tržnici
Propojení Švermova – Stránského (u stání
116.
SKO)
117. Raisova – uprostřed
118. Revoluční – křižovatka Havlíčkova
119. Revoluční – stání SKO u domu č.p. 19
120. Revoluční – stání SKO horní
121. Revoluční – u pekárny
122. Revoluční spojnice M. Majerové – u školky
Revoluční spojnice M. Majerové – stání
123.
SKO
124. Rooseveltova – (před večerkou)
125. Rooseveltova – křižovatka Sládkova
126. Růžovka – uprostřed ulice
127. Sadová – u hřiště
128. Seifertova – u OSSZ
129. Smetanova – dolní stání SKO
130. Smetanova – horní stání SKO
131. Sokolovská – pod schody
132. Sokolská – u zkratky ke hřišti
133. Sovova – Palachova kino MÁJ
134. Speciální škola Dalimilova
135. Stavbařů
136. Stránského – č.p. 35 stání SKO

Papír

Sklo bílé

1
1
1
2
1
1
0
3
1
0
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
0
1
2
1
2
1
0

0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
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1
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Sklo
barevné
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
1
1
1
1
0

1

0

0

1

1
2
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0

1
1
0
1
0
0

2
1
1
1
1
0

0

0

1

1

2
1
1
1
1
1
1
1
1
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0
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1

0
0
0
0
0
1
0
0
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0
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1
0
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0
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1
2
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1
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Plasty
1
2
1
4
1
1
1
3
1
1
1
2
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
2
2
2
1
1

Poř.
Ulice – popis stanoviště
č.
137. Stránského – odbočka do Družstevní
138. Stránského – proti Šroubku
139. Svojsíkova – vzadu u parku (za jídelnou)
140. Šaldova – u dětského hříště
141. Škroupova – u stání SKO (naproti č.p. 11)
Škroupova – před rohem s Bojskou (naproti
142.
č.p. 19)
143. Štursova – u trafostanice (Kosmonautů)
144. Švermova – pečovatelský dům
145. Švermova – křižovatka s Mrázovou
146. Švermova – u SPARTY
147. Teplická – u závor
Teplická u závor II. – naproti bazaru hol.
148.
nábytku
149. Tolstého
150. Topolčianská – parkoviště proti 6.ZŠ
151. Topolčianská – u dopraváku
152. Třebízského – u trafostanice
Turgeněvova – parkoviště u Finančního
153.
úřadu
154. Tylova 8 – ve dvoře
155. U Červeného kostela
156. U Kapličky – za zdravotním střediskem
157. U Kapličky – č.p. 9 stání SKO
158. U Koliby
159. U Stadionu – TJ Slavoj
160. U Stadionu – 6.ZŠ vedle stání SKO
161. Višňová – křižovatka Jahodová
162. Vojtěšská – parkoviště za kulturním domem
163. Vrchlického – křižovatka U Stadionu
164. Werichova – pod točnou
165. Zahradnická – Dům seniorů
166. Zahradnická – u lípy
167. Zimní stadion
168. Zelená – u bytového domu č.p. 2212
Zelená – naproti parkovišti u veterinární
169.
kliniky
170. Želetice – u skladu železa
171. Žernosecká – SVOBA (ve dvoře)
172. Žernosecká – SEFA (ve dvoře)
173. Žižkova – dopravní hřiště

Papír

Sklo bílé

0
1
1
1
1

0
0
1
0
0

Sklo
barevné
0
1
1
1
1

1

0

0

1

0
1
1
0
1

0
0
0
0
0

0
0
1
0
1

2
1
1
1
1

1

0

1

1

1
1
1
1

0
1
0
0

1
1
1
1

2
1
1
1

2

0

1
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1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
0
0
0

0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
1
0
0
1
1
0
1
1
0
1
0
1
0
0

1
2
1
0
1
2
1
1
1
1
3
1
1
1
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1

0

1

1

1
0
1
1

1
0
0
0

1
0
0
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2
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0

Plasty
1
1
1
1
1

Příloha č. 2 obecně závazné vyhlášky č. 3/2013, o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území města Litoměřice

PŘEHLED STANOVIŠŤ – ZASTÁVEK SVOZOVÉ SPOLEČNOSTI
K PŘEVZETÍ NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU















křižovatka ulic Alšova a Růžovka
parkoviště v ulici U Stadionu
ul. Topolčianská – u dopravního inspektorátu
křižovatka ulic Dykova a Purkyňova
ul. Smetanova – u garáží
ul. U Kapličky – u prodejny potravin
ul. Pokratická – u Družby
ul. Seifertova – parkoviště u bytového domu č.p. 1876/20
u Luny
ul. Mrázova – u zimního stadionu
ul. U Katovny – před lékárnou
křižovatka ulic Palachova a Křižíkova
ul. Na Valech – parkoviště u soudu
ul. Jezuitská – za kostelem

Příloha č. 3 obecně závazné vyhlášky č. 3/2013, o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území města Litoměřice

PŘEHLED STANOVIŠŤ STACIONÁRNÍCH KONTEJNERŮ
NA DROBNÝ ELEKTROODPAD







ul. Bojská
ul. Marie Majerové – u Alberta
ul. Marie Pomocné – u Penny marketu
ul. Na Kocandě – u odbočky do ulice Na Vinici
ul. Stránského – u autobusové zastávky
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ul. Bojská
ul. Marie Majerové – u Alberta (2 ks)
ul. Marie Pomocné – naproti Penny marketu
ul. Nerudova – roh ulice Nerudova a Sokolovská
ul. Stránského – u autobusové zastávky
ul. U Stadionu – u ZŠ
ul. Vojtěšská – parkoviště za kulturním domem
ul. Želetická – u Intersparu

Městský

úřad

v

Litoměřicích

N Á V R H D O ZM
pro jednání ZM, dne: 31.1.2013
předkládá: OSVaZ Ing. Bc. Renáta Jurková

Návrh: Závěrečná zpráva o průběhu a výstupech projektu Inovace procesů komunitního
plánování sociálních služeb na střednědobé období let 2011-2012 ve městě Litoměřice

Odůvodnění:
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví realizoval od června 2011 do listopadu 2012 projekt s názvem
Inovace procesů komunitního plánování sociálních služeb na střednědobé období let 2011-2012 ve
městě Litoměřice. V rámci projektu byly zpracovány tři analýzy, vytvořen Informační systém
komunitního plánování včetně elektronického katalogu sociálních služeb a film o sociálních službách.
Projekt obsahoval ještě další aktivity, na kterých pracoval úsek komunitního plánování ve spolupráci
s poskytovateli sociálních služeb. Více viz přílohy – Závěrečná zpráva o průběhu a výstupech projektu
Inovace procesů komunitního plánování sociálních služeb na střednědobé období let 2011-2012 ve
městě Litoměřice, Analýza potřeb - sociodemografická analýza a výzkum potřeb veřejnosti, osob
pečujících o osobu blízkou a uživatelů v oblasti sociálních služeb v Litoměřicích; Situační analýza
sociálně slabých rodin ohrožených sociální exkluzí; Analýza potřeb neorganizovaných dětí a mládeže;
Mapa bezbariérových tras; Audit oblasti udržitelného rozvoje za oblast sociální prostředí .

Návrh na usnesení:
ZM bere na vědomí
- Závěrečnou zprávu o průběhu a výstupech projektu Inovace procesů komunitního plánování
sociálních služeb na střednědobé období let 2011-2012 ve městě Litoměřice.
- Analýzu potřeb sociodemografická analýza a výzkum potřeb veřejnosti, osob pečujících o
osobu blízkou a uživatelů v oblasti sociálních služeb v Litoměřicích.
- Situační analýzu sociálně slabých rodin ohrožených sociální exkluzí.
- Analýzu potřeb neorganizovaných dětí a mládeže.
- Mapu bezbariérových tras.
- Audit oblasti udržitelného rozvoje za oblast sociální prostředí.

Podpis navrhovatele:

Přijaté usnesení ZM č.:

Zpráva o průběhu a výstupech projektu Inovace procesů
komunitního plánování sociálních služeb na střednědobé období
let 2011-2012 ve městě Litoměřice

Úsek komunitního plánování
Město Litoměřice

Zpráva o průběhu a výstupech projektu Inovace
procesů komunitního plánování sociálních služeb na
střednědobé období let 2011-2012 ve městě
Litoměřice
Realizátor projektu: Město Litoměřice – odbor sociálních věcí a zdravotnictví ve
spolupráci s poskytovateli sociálních služeb a účastníky procesu
komunitního plánování

Období realizace:

červen 2011 – listopad 2012

Rozpočet projektu: 1 646 100,-Kč – hrazeno z Evropského sociálního fondu
prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a
zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

Aktivity projektu:
-

Zpracování tří analýz
Kulaté stoly s veřejností, uživateli služeb a odbornou veřejností
Vytvoření filmu o sociálních službách + setkání se starosty spádových obcí
Vytvoření webového portálu – Informačního systému komunitního plánování
Pravidelná setkávání týmů pracovních skupin komunitního plánování

Další aktivity související s procesem komunitního plánování:
-

Vytvoření mapy bezbariérových tras
Zpracování auditu pro Zdravé město za oblast sociální prostředí

Obsah:
1.1

Analýza potřeb – sociodemografická analýza a výzkum potřeb veřejnosti, osob
pečujících o osobu blízkou a uživatelů v oblasti sociálních služeb Litoměřicích ......3

1.2

Situační analýza sociálně slabých rodin ohrožených sociální exkluzí …..……………….4
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5
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1.1 Analýza potřeb – sociodemografická analýza a
výzkum potřeb veřejnosti, osob pečujících o osobu
blízkou a uživatelů v oblasti sociálních služeb
v Litoměřicích
-

-

V rámci projektu byla zpracována výše uvedená analýza, která bude jedním
z důležitých podkladů pro tvorbu nového komunitního plánu na období let 20142017
Na zpracování analýzy byla vybrána firma SocioFactor s.r.o.
Při zpracování bylo využito kvalitativních i kvantitativních metod
Polostrukturované rozhovory celkem s 32 uživateli + 214 vyplněných dotazníků
S veřejností bylo celkem vyplněno 369 dotazníků
Zpracování analýzy probíhalo v období červen – říjen 2012

Nejdůležitější závěry a doporučení:
-

-

-

-

-

-

Veřejnost označila za nejvážnější problémy špatný zdravotní stav, ztrátu
zaměstnání a dluhy
Za nejvíce problémové oblasti ve městě je považována nezaměstnanost, vandalství,
neorganizovaná mládež na ulicích a zadluženost lidí
Téměř polovina dotazovaných uživatelů je příjemcem sociální dávky a u pětiny se
objevují problémy se zadlužeností. Jedná se o problém rozšířený ve veřejnosti,
proto má smysl podpořit protidluhové poradenství a rozvoj finanční
gramotnosti a to napříč celou populací
Posilování informovanosti, aktivní depistáž – převážná většina by pomoc
hledala u své rodiny, informace čerpají nejčastěji z městského zpravodaje. Je
důležité vyhledávat osoby, které určité sociální obtíže trápí, ale dosud nejsou
uživateli soc. služeb.
Zpracování koncepce bydlení a zohlednění potřeb napříč cílovými skupinami
– doporučeno zpracovat koncepci bydlení, která by důkladněji analyzovala
současný stav a navrhovala dlouhodobě udržitelná řešení.
Zapojení veřejnosti a uživatelů sociálních služeb do procesu plánování –
principem komunitního plánování je participace tří stran – zadavatele,
poskytovatele a uživatele soc. služby.
Posílení prevence, zvýšení kapacity nebo vznik nových služeb zaměřujících
se na posílení finanční gramotnosti, dluhové poradenství a pracovní
poradenství – problémy se zadlužeností a nezaměstnaností byly uváděny napříč
všemi cílovými skupinami
Bezbariérovost města – je žádoucí pokračovat v trendu oprav veřejných
chodníků a zajistit bezbariérové přístupy především do zdravotnických zařízení, u
přechodů pro chodce a veřejných institucí.

3

-

-

-

-

-

Podpora prorodinné politiky – mladé rodiny se potýkají s problémy především
v oblasti bydlení a volného času – nejen dětí, ale rodiny jako celku. Doporučeno
vytvoření prorodinné politiky města s prvky podpory rodin jako celku.
Zaměření na cílovou skupinu osob pečujících o osobu blízkou - posílení
informovanosti směrem k pečujícím osobám i poskytovatelům, lékařům i
úředníkům. Doporučeno poskytnutí supervize či služeb psychologa a podporu
svépomocných skupin, např. prostřednictvím poskytnutí prostor pro vlastní
činnost.
Posilování partnerského principu poskytovatelů služeb, spolupráce a
síťování – poskytovatelé by měli navzájem znát své služby, spolupracovat a
koordinovat své činnosti za účelem zvýšení kvality poskytovaných služeb. Podpořit
uživatele v kontaktu s jinými organizacemi.
Chybějící služby – osobní asistence, odlehčovací služby a rozšíření
pečovatelské služby na víkendy a svátky – vhodné důkladněji zmapovat
potřebnost těchto jednotlivých typů služeb, a případně nastavit širší spádovou
působnost
Stárnutí populace – služby i město se budou muset trendu stárnutí
přizpůsobovat. Spektrum služeb by mělo pokrývat různé potřeby věkových skupin
seniorů, zaměřit se na vyhledávání osamělých seniorů žijících ve vlastních
domácnostech a rozvíjet aktivizační služby. Zde se nabízí prostor například i pro
dobrovolníky.

1.2 Situační analýza sociálně slabých rodin ohrožených
sociální exkluzí
-

Analýza probíhala v období červen – říjen 2012
Zpracovatelem byla firma SocioFactor, s.r.o.
Cílem bylo zjistit a popsat aktuální situaci sociálně slabých rodin ohrožených
sociální exkluzí s ohledem na etnický aspekt sociálního vyloučení
Použitými metodami byly především sekundární analýza dat, etnografické
pozorování a individuální polostrukturované kvalitativní rozhovory.

Nejdůležitější závěry a doporučení:
-

-

V Litoměřicích zatím není sociálně vyloučená lokalita, která by měla globální
dopad na celé město. Nicméně dům v Revoluční ulici č. p. 7 lze vnímat jako velice
problematický do budoucna, vzhledem k jeho velké kapacitě bytů a k jeho špatné
pověsti. Prodej domu rizikovost výrazně zvýšil.
Neexistence bytové politiky města
Chybí návazné bydlení. Klienti z azylových domů kolují po komerčních ubytovnách
bez možnosti najít stabilní bydlení.
Chybí startovací bydlení
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-

Potřeba častějšího kontaktu se sociálním pracovníkem
Ve městě je dobrá síť sociálních služeb a i služby pro obyvatele sociálně
vyloučených lokalit jsou silně zastoupené.
Uvažovat o rozšíření služeb pro majoritní děti (v nízkoprahovém zařízení pro děti
a mládež je 98% Romů)
Ve městě není občanská poradna
Posílení terénních programů a sociálně aktivizačních služeb

1.3 Analýza potřeb neorganizovaných dětí a mládeže
-

Analýza byla zpracována v průběhu měsíců listopad – prosinec 2011
Cílem analýzy bylo zmapovat potřeby dětí a mládeže v Litoměřicích, ve věkové
kategorii od 9-18 let
Používanou metodou byl individuální hloubkový rozhovor, kterého se zúčastnilo
12 dětí. Vedlejší metodou byla skupinová diskuse, jíž se zúčastnilo 5 dětí. Jako
doplňkové projektivní metody byly využity volné asociace a kresby.

Nejdůležitější doporučení:
-

2

Udržet a rozšířit síť nízkoprahových klubů jako významného prostředku
k eliminaci asociálních jevů
Poskytnout materiální podporu nízkoprahovým zařízením
Rozšiřovat síť veřejných hřišť a sportovišť
Odstranit nebezpečné prvky a jevy v konkrétních lokalitách
Podpora dětí z nízkopříjmových domácností

Kulaté stoly
-

Pracovní skupiny komunitního plánování organizovali v průběhu projektu celkem
8 kulatých stolů

Přehled realizovaných kulatých stolů:
26.10.2011 kulatý stůl za skupinu pro seniory:
-

akce proběhla v Domově na Dómském pahorku. Zúčastnilo se jí cca 45 uživatelů
z domova pro seniory, z domova U Trati, z charitního domu svaté Zdislavy a
z domů s pečovatelskou službou. Senioři diskutovali o nabídce a kvalitě
poskytovaných služeb.

29.11.2011 kulatý stůl za skupinu pro osoby v přechodné krizi, ohrožené drogou a
etnické menšiny:
5

-

kulatého stolu se zúčastnil zástupce z řad Policie ČR a Městské policie. Společně
s poskytovateli služeb diskutovali o spolupráci v oblasti uživatelů služeb v krizi.

22.3.2012 kulatý stůl za skupinu pro rodinu, děti a mládež:
-

akce byla určena při širokou veřejnost. Diskuze se účastnili zástupci města –
místostarosta Jan Szántó, zastupitel MUDr. Hassan Mezian, Vedoucí OSVaZ Ing.
Renáta Jurková, vedoucí OŠKaP Ing. Andrea Křížová. Diskuze se týkala například
dětských hřišť, houpaček pro děti, mateřských škol, nízkoprahových zařízení pro
děti a mládež, mateřských center.

11.4.2012 kulatý stůl za skupinu pro osoby se zdravotním postižením:
-

akce určena jak uživatelům, tak i veřejnosti. Přítomni byly zástupci poskytovatelů
sociálních služeb pro danou cílovou skupinu, zástupci města (Jan Szántó a MUDr.
Hassan Mezian), zástupce Úřadu práce v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním
postižením pan Stanislav Hylán a pracovnice Úřadu práce z oblasti dávek Bc. Šárka
Jurmanová a Pavlína Mikšová. Na setkání byla mimo jiné představena mapa
bezbariérových tras města Litoměřice a nová odlehčovací služba v Centru pro
zdravotně postižené děti a mládež Srdíčko.

24.4.2012 kulatý stůl za skupinu pro seniory
-

skupina sociální pomoci pro seniory zorganizovala v dubnu letošního roku kulatý
stůl se zástupci Všeobecné zdravotní pojišťovny. Setkání proběhlo v prostorách
domova pro seniory a účastnili se ho uživatelé služeb i zástupci poskytovatelů.

1.10.2012 kulatý stůl za skupinu pro osoby se zdravotním postižením
-

kulatý stůl byl zaměřen na navázání hlubší spolupráce poskytovatelů služeb
s psychiatry. Setkání se účastnili zástupci služeb pro osoby s duševním postižením.
Z řad psychiatrů pozvání přijaly například paní Táborská, Štětinová a Pištěcká.

9.10.2012 kulatý stůl skupiny rodina, děti a mládež
-

akce zaměřená na setkání odborné veřejnosti. Mezi zúčastněnými byli zástupci
poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících, volnočasových aktivit pro
děti a mládež, probační a mediační služby, pedagogicko-psychologické poradny,
OSVaZ. Tématem setkání byly informace a spolupráce v oblasti práce s mládeží
s rizikovým chováním.

9.11.2012 kulatý stůl za skupinu pro osoby v přechodné krizi, ohrožené drogou a
etnické menšiny
-

kulatý stůl byl zaměřen na problematiku dávek hmotné nouze a zaměstnávání.
Setkání se účastnili uživatelé azylových domů, pracovnice oddělení hmotné nouze,
vedoucí oddělení zaměstnávání z ÚP, zprostředkovatelka zaměstnání a sociální
pracovníci MěÚ.
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3

Vytvoření filmu o sociálních službách + setkání se
starosty spádových obcí
-

4

V období měsíců leden – březen 2012 byl vytvořen film o sociálních službách
Film v krátkosti představuje všechny sociální služby a služby související, které jsou
ve městě nezastupitelné.
Dokument je umístěn na stránkách města v sekci komunitního plánování:
http://radnice.litomerice.cz/komunitniplan.html
Po vytvoření dokumentárního filmu začaly přípravy na setkání se zástupci
spádových obcí ORP Litoměřice. Jednání proběhlo 18.4.2012 pod záštitou starosty
města Litoměřice. Akce se zúčastnila řada poskytovatelů sociálních služeb a
osmnáct zástupců spádových obcí. Principy komunitního plánování představil pan
Michal Polesný z Centra komunitní práce v Ústí nad Labem. Přítomným byl
promítnut výše uvedený film a následně proběhla diskuse zaměřená na případnou
spolupráci v oblasti plánování služeb s okolními obcemi.

Vytvoření informačního
plánování (ISKP)
-

-

-

-

-

systému

komunitního

Město Litoměřice má širokou síť sociálních služeb a služeb souvisejících. Při
tvorbě komunitního plánu je také pravidelně aktualizován katalog sociálních
služeb. Tištěná verze katalogu však přestává být v dnešní době po krátkém čase
aktuální. Cílem této aktivity bylo vytvořit interaktivní katalog, ve kterém najde
veřejnost aktuální data o službách.
Začátkem roku 2012 začaly přípravy na výběr zhotovitele informačního systému
komunitního plánování. Při přípravě veřejné zakázky jsme využili služeb
advokátní kanceláře Duška a Svobodová (hrazeno z nepřímých nákladů projektu).
Výzvu k podání nabídek do výběrového řízení schválila rada města 15.3.2012.
Výzva byla zveřejněna 19.3.2012. Celkem byly podány tři nabídky. Výběrová
komise složená ze zástupců finančního výboru, kontrolního výboru, IT oddělení a
odboru sociálních věcí a zdravotnictví vybrala firmu MESAC, s.r.o., Velké náměstí
28, Hradec Králové.
V květnu začala spolupráce se zhotovitelem ISKP. Manažerky projektu byly
s dodavatelem v pravidelném kontaktu, schůzky probíhaly jednou za čtrnáct dní.
V září se zástupci poskytovatelů zúčastnili školení zaměřené na administraci
webového portálu. Každý poskytovatel může do systému vkládat články, akce a
informace o jeho službách. Systém navíc obsahuje i sekci výkazů, kam budou
poskytovatelé zadávat údaje o službách, nákladech, personálu atd.
Adresa portálu: http://komplan.litomerice.cz/
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Pravidelná setkávání týmu komunitního plánování
-

-

-

6

Celý proces komunitního plánování zaštiťuje manažerská skupina, která se stejně
jako ostatní pracovní skupiny schází pravidelně jednou za měsíc
Mezi pracovní skupiny KP patří:
o Pracovní skupina pro seniory
o Pracovní skupina pro osoby se zdravotním postižením
o Pracovní skupina pro rodinu, děti a mládež
o Pracovní skupina pro osoby v přechodné krizi, ohrožené drogou a etnické
menšiny
Členové skupin při svých jednání připravovali kulaté stoly a podíleli se na tvorbě
analýz. Bez aktivní spoluúčasti poskytovatelů služeb by nebylo možné projekt
řádně realizovat.
Skupiny se také průběžně věnují návrhovým opatřením komunitního plánu a
realizují projekty spojené s komunitním plánováním.

Vytvoření mapy bezbariérových tras
-

-

-
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Za účelem vytvoření mapy bezbariérových tras města zmapovali členové skupiny
komunitního plánování pro osoby se zdravotním postižením v roce 2011 centrum
města a nejbližší okolí. Zjištěné údaje byly zaneseny za spolupráce IT oddělení
MěÚ do mapy.
Tištěná verze, která vznikla za finanční podpory Zdravého města Litoměřice,
Centra cestovního ruchu a rozpočtu komunitního plánování sociálních služeb je
dostupná na informačním centru a u poskytovatelů sociálních služeb.
Elektronická verze mapy (http://www.litomerice.cz/bezbarier/) byla dne
19.11.2012 oceněna v soutěži EGOVERNMENT THE BEST – 2012 KPMG. Cílem
soutěže je představit projekty od lokálního významu na obcích až po centrální
projekty, které zasahují celou veřejnou správu. V kategorii projekty měst získala
mapa bezbariérovosti třetí místo.

Audit udržitelného rozvoje za sociální prostředí pro
kategorii A MA21
-

-

V období července a srpna 2012 zpracoval úsek komunitního plánování za
spolupráce s manažerem prevence kriminality, odborem školství a poskytovateli
služeb audit udržitelného rozvoje za sociální prostředí
Audit byl zaměřen na následující oblasti: Vytvoření a zavádění programů prevence
a zmírňování chudoby, zajištění rovného přístupu k veřejným službám a snižování
8

-

sociálních nerovností, zajištění kvalitního a sociálně-integrovaného bydlení a
životních podmínek, zlepšení jistoty, bezpečnosti a prevence kriminality v obci.
Oponentní posudek vypracoval PaedDr. Tomáš J. Hák, PhD. z Karlovy Univerzity.
Téma sociální prostředí bylo hodnoceno velmi pozitivně s doporučením
zařadit město do kategorie A programu MA21.

Dne 29.11.2012

Zpracovala: Bc. Jana Hanousková

Přílohy:
-

Analýza potřeb - sociodemografická analýza a výzkum potřeb veřejnosti, osob
pečujících o osobu blízkou a uživatelů v oblasti sociálních služeb Litoměřicích
Situační analýza sociálně slabých rodin ohrožených sociální exkluzí
Analýza potřeb neorganizovaných dětí a mládeže
Mapa bezbariérových tras
Audit oblasti udržitelného rozvoje - sociálního prostředí
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I. Úvod
Zpracování Analýzy potřeb v Litoměřicích proběhlo v měsících červen - říjen roku 2012. Cílem
analýzy potřeb bylo zjistit potřeby uživatelů sociálních služeb, veřejnosti a osob pečujících o
osobu blízkou pro zajištění a podporu sociálních služeb poskytovaných ve městě Litoměřice.
Výstupy analýzy mají sloužit k rozvoji sociálních služeb, procesu plánování a optimalizaci
sociálních a komunitních služeb ve městě.
Analýza vznikla v rámci projektu Inovace procesů komunitního plánování sociálních služeb na
střednědobé období 2011 – 2012 ve městě Litoměřice, CZ.1.04/3.1.03/65.00011. Tento
projekt usiluje o zvýšení dostupnosti sociálních služeb ve městě Litoměřice a to zejména
podporou procesu plánování sociálních služeb na území města na základě identifikace potřeb
cílových skupin a prostřednictvím zvyšování povědomí o sociálních službách mezi odbornou i
laickou veřejností. Hlavním přínosem projektu je tvorba informačního systému komunitního
plánování sociálních služeb. Výstupem projektu bude elektronický katalog sociálních služeb
přístupný veřejnosti a modul pro zpracování dotačního řízení určený k rozdělení financí na
provoz a rozvoj sociálních služeb ve městě.

Analýza potřeb má v tomto projektu podpůrnou funkci a přináší základní informace o
potřebách těchto cílových skupin:
-

Uživatelé sociálních služeb
Veřejnost
Osoby pečující o osobu blízkou

Vlastní potřeby analýza vztahovala vůči pěti cílovým „referenčním“ skupinám, což jsou:
-

Senioři
Osoby se zdravotním postižením
Rodina, děti a mládež
Osoby pečující o osobu blízkou
Osoby v přechodné krizi, ohrožené drogou a etnické menšiny

Výzkumná zpráva je členěna do pěti částí a v závěru přináší závěry a doporučení využitelná
pro proces komunitního plánování.
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II. Metodologie
Celkový metodologický výzkumný design vychází z analýzy potřeb. Jedná se o specifický typ
analýzy, o analytický postup, který výzkumníky prostřednictvím vybraných metod a technik
(a jejich vhodné kombinace) vede ke zjištění nedokonalosti či nedostatků ve vymezené
oblasti zájmu – k odhalení faktických potřeb. V našem případě jsme využili obě základní
metody – kvantitativní i kvalitativní. Také některé aspekty sociálně-demografické analýzy.

Naplnění cílů analýzy předpokládalo provedení několika výzkumných aktivit, které na sebe
navazovaly. Využili jsme těchto výzkumných metod a technik:
-

Sekundární zpracování dat
Kvalitativní polostrukturované a strukturované rozhovory
Focus groups
Statisticko-kvantitativní dotazování
Sociodemografická analýza

Následuje přehled výzkumných aktivit, které jsme seřadili do tabulky:
Aktivita
Metoda
Bližší charakteristika
Osoby pečující o
osobu blízkou

Kvalitativní

a) Tzv. ohnisková skupina – skupinový
rozhovor se skupinou osob
pečujících o osobu blízkou
b) Individuální polostrukturovaný
rozhovor

Uživatelé sociálních
služeb

Kvalitativní

a) Polostrukturované rozhovory
s uživateli služeb - rozhovory v rámci
každé referenční skupiny
b) Dotazník distribuovaný mezi uživateli
služeb ve městě – statistické
vyhodnocení

Kvantitativní
Potenciální uživatelé Kvantitativní
sociálních služeb
Sociodemografická
analýza

Kvantitativní

a) Dotazník distribuovaný mezi občany
města – forma ankety
a) Zpracování základních
sociodemografických dat
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Postupovali jsme následovně: Nejdříve jsme shromáždili dostupné informace a sekundární
zdroje o sociálních službách ve městě Litoměřice a rámcově se obeznámili s postoji
zkoumaných cílových skupin. Následně jsme se obeznamovali s charakteristikami místa.
Součástí obeznámení se s místními podmínkami a zmapování výchozí situace bylo provedení
orientační analýzy dostupných zdrojů. Tato analýza zahrnovala zpracování vybraných
sociálně demografických dat (zejména data Českého statistického úřadu) a dokumentů
dostupných na úrovni města.

Pro kvantitativní metodu jsme připravili dva dotazníky – jeden pro veřejnost, druhý pro
uživatele sociálních služeb. Veřejnost byla přímo oslovována dvěma tazateli v průběhu srpna.
Tazatelé oslovené občany seznámili s cílem ankety a pomohli jim s vyplněním anonymní
ankety. Občané měli možnost anketu vyplnit buď prostřednictvím našich tazatelů, nebo si
dotazník vyzvednout na recepci městského úřadu a odevzdat jej ve sběrném boxu. Celkem se
jednalo o 12 otázek.
Dotazník pro veřejnost byl kompatibilní s dotazníkem pro uživatele služeb. Pro uživatele
služeb byl ale mnohem delší a podrobnější. Distribuce i následný sběr dotazníků byl
uskutečněn prostřednictvím jednotlivých poskytovatelů sociálních a návazných služeb.
Dotazník pro uživatele služeb obsahoval 35 otázek.
Dotazníky a znění otázek jsme konzultovali s koordinátorkami komunitního plánování a
samotnými pracovními skupinami, abychom se zaměřili na nejdůležitější oblasti a témata.
Dotazníkové šetření bylo následně doplněno individuálními rozhovory s uživateli sociálních
služeb a osobami pečujícími o osobu blízkou. Uživatelé byli primárně oslovováni
prostřednictvím poskytovatelů sociálních služeb. Jelikož se tímto způsobem nepodařilo
oslovit dostatečný počet uživatelů, zaměřili se naši tazatelé na vyhledávání uživatelů ve
veřejném prostoru – především v okolí zařízení poskytovatelů služeb a v centru města.
Individuální rozhovory byly polostrukturované - pro každou referenční skupinu byla
vytvořena sada specifických otázek zaměřujících se na identifikaci problémů, potřeb a
informovanosti o sociálních službách. Rozhovory probíhaly v prostorách poskytovatelů
služeb nebo ve veřejném prostoru.

Pro cílovou skupinu osob pečujících o osobu blízkou byla zvolena metoda ohniskové skupiny
(tzv. focus groups). Ohniskové skupiny jsme rozčlenili do tří fází. V první úvodní fázi jsme
obeznámili účastníky se záměrem výzkumu a se schématem a smyslem analýzy potřeb.
Rovněž byly projednány zásady práce ve skupinách. Zdůrazněn byl fakt, že je účast v diskusi
dobrovolná. Na úvodní část navázal blok, ve kterém byl skupinou definován standardní stav a
rozebírány problémy, se kterými se uživatelé či poskytovatelé ve městě setkávají. V této
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etapě se rozproudila diskuse a iniciativu od moderátorů zcela přebírali samotní účastníci.
V poslední fázi dostali účastníci za úkol pojmenovat své potřeby. Celý formát ohniskových
skupin byl nastaven tak, aby iniciativu od moderátorů převzali účastníci. Doba trvání diskusí
se pohybovala v rozmezí 2,5 až 3 hodin.
Uskutečnili jsme dvě ohniskové skupiny. První, uspořádané v prostorách městského úřadu,
se zúčastnily dvě matky dospělých postižených a setkání byly účastny i koordinátorky KPSS.
Z důvodu nízké účasti na prvním setkání a preference skupinového rozhovoru před
rozhovory individuálními byla uskutečněna ještě jedna ohnisková skupina s osmi matkami a
jejich dětmi v prostorách NNO na setkání Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí
v ČR Klubu Plamínek.

Výsledkem našeho působení je výzkumná zpráva, která přináší přehled o názorech a
postojích uživatelů služeb, veřejnosti a osob pečujících o osobu blízkou.
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III. Sociodemografická analýza
a. Informace o Litoměřicích

Litoměřice jsou okresním městem ležícím na soutoku Labe a Ohře v severních Čechách v
Ústeckém kraji. Celková rozloha města činí celkem 1799,61 hektarů. Ve městě žije přes 24
tisíc obyvatel. Litoměřice se skládají ze 4 místních částí na dvou katastrálních územích:
Litoměřice (části Litoměřice - Město, Předměstí a Za Nemocnicí) a Pokratice. Litoměřice jsou
také obcí s rozšířenou působností (spravuje 40 obcí) a pověřeným obecním úřadem.
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Z historie města

Litoměřice patří k nejstarším českým městům. Vznik tohoto královského města datujeme
mezi roky 1219 a 1228 a až do 17. století si uchovávalo dominantní postavení mezi městy
celé severní poloviny Čech. Důkazem je množství práv a privilegií, jimiž je různí čeští
panovníci, včetně Karla IV., obdařili (např. právo skladu či právo mílové). Město Litoměřice
bylo jedním z nejdůležitějších říčních přístavů na Labi.
Litoměřice zažily po porážce stavovského povstání v roce 1620 příliv německého etnika, v
menší míře také italského. Obyvatelstvo německé národnosti si zachovávalo převahu až do
konce druhé světové války, kdy bylo vysídleno. Převážná část dnešního českého obyvatelstva
se do města přistěhovala.
Litoměřice bývaly také, spolu s nedalekým Terezínem, významným vojenským městem. Ve
městě se nachází hned dvoje velká kasárna. Po roce 2000 byla armádou opuštěna.
Z novodobých dějin města jistě stojí za zmínku velká katastrofální povodeň v srpnu roku
2002, která výrazně postihla především celou dolní část města.

b. Vybrané sociálně – demografické charakteristiky

Obyvatelstvo

Město Litoměřice se nachází ve stejnojmenném okrese, který dohromady čítá 105 obcí.
V okrese Litoměřice, podle předběžných výsledků posledního Sčítání lidu, domů a bytů
(SLDB) v roce 2011 bydlelo celkem 117 277 obyvatel. Při srovnání s počtem obyvatel v roce
2001 přibylo v okrese za posledních 10 let 2 855 obyvatel.
Město Litoměřice se v posledních deseti letech střídavě potýká s úbytkem a příbytkem
obyvatel. Pokud srovnáme počet obyvatel v roce 2001 s jejich počtem v roce 2011, pak
zjistíme, že došlo k úbytku obyvatel o 374 osob.
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Vývoj počtu obyvatel v letech 2001 - 2011 (Litoměřice)
25 000

24 762
24 608

24 489

24 500

24 389

24 388

23 909

24 000

23 768

23 823
23 629
23 462

23 500
23 091

23 000
22 500
22 000
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Při pohledu na graf, který znázorňuje vývoj počtu obyvatel ve městě Litoměřice od roku
2001, vidíme, že až do roku 2006 postihoval město každoročně úbytek obyvatel. Od roku
2006 pak střídavě docházelo k úbytku a příbytku obyvatel.

Přirozený přírůstek obyvatel v letech 2001 - 2011 (Litoměřice)
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Tento graf porovnává počet živě narozených a počet zemřelých obyvatel města od roku
2001. Je zřejmé, že vyjma roku 2003 počet živě narozených každoročně převyšuje počet
zemřelých. Vyjma roku 2003 zaznamenalo město každý rok přirozený přírůstek obyvatel.
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Migrační přírůstek obyvatel v letech 2001 - 2011 (Litoměřice)
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Pokud porovnáme počet přistěhovalých a vystěhovalých v průběhu posledních deseti let,
zjistíme, že od roku 2001 do roku 2006 a od roku 2009 do roku 2011 převyšuje počet osob,
které se z města vystěhovaly, osoby, jež si je vybrali za své bydliště. Nejvíce osob (1 590) se
z města vystěhovalo v roce 2006, nejméně (597) v roce 2001. Ve sledovaném období se do
města přistěhovalo nejvíce osob v roce 2007 (1 536).

Celkový přírůstek obyvatel v letech 2001 - 2011 (Litoměřice)
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Věková struktura obyvatelstva

Při pohledu na obyvatelstvo města Litoměřice podle hlavních věkových kategorií uvidíme, jak
se prostřednictvím rozdělení obyvatel do těchto kategorií projevuje stárnutí populace města.

Obyvatelstvo podle hlavních věkových skupin
(Litoměřice SLDB 2001,2011)
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Z grafu je patrné, že od roku 2001 ubylo obyvatel ve věkové kategorii do 14 let (o 742 osob)
a zároveň se zvyšuje počet obyvatel ve věku 65 let a více (o 742 osob). Počet osob
v produktivním věku při srovnání let 1991 a 2011 také poklesl (o 474 osob).

Obyvatelstvo podle hlavních věkových skupin
(město a okres Litoměřice, SLDB 2011)
80,0%
70,0%
60,0%
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40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

70,5%

14,4%
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15,1%

15,0%

0-14 let

15-64 let

město Litoměřice

15,4%

65 a více let

okres Litoměřice
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Při srovnání zastoupení obyvatel v hlavních věkových kategoriích ve městě a v okrese
Litoměřice, zjistíme, že v předproduktivním věku je obyvatel ve městě o 0,6% méně, obyvatel
v produktivním věku je o 0,9% více a obyvatel v poproduktivním věku je o 0,3% méně.
Následující graf nám přibližuje, jak se projevuje stárnutí populace na průměrném věku
obyvatelstva.

Obyvatelstvo - průměrný věk
(Litoměřice, 2001 - 2010)
41,0
40,0
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40,0
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V posledních deseti letech obyvatelé města Litoměřice zestárli téměř o 3 roky. Jejich
průměrný věk na konci roku 2010 dosáhl 40,7 let. Pro srovnání uvádíme, že průměrný věk
v okrese Litoměřice činí 40,9 let.

Stárnutí populace je jevem, který se projevuje napříč českou populací. Jeho příčiny spočívají
zejména s prodlužováním věku obyvatel před založením rodiny a se stále vyšší nadějí na
dožití. Podívejme se tedy, jak je to ve městě Litoměřice s věkem matky při narození
potomka.
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Narozené děti podle věku matky
(Litoměřice, 2002 - 2011)
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V roce 2002 se nejvíce dětí rodilo matkám ve věku 25-29 let, v roce 2011 už to byly matky ve
věku 30-34 let. Druhou a třetí nejpočetnější skupinou jsou matky ve věku 25-29 let a 30 – 34
let. Zvyšuje se také počet matek, které již přesáhly 35 let.

Obyvatelstvo podle rodinného stavu
Obyvatelstvo podle rodinného stavu
(Litoměřice, SLDB 2011)
45,0%

40,2%

40,4%

40,0%
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
12,5%

15,0%
10,0%

6,9%

5,0%
0,0%
svobodní

ženatí/vdané

rozvedení

ovdovělí

Nejvíce obyvatel, o málo více než čtyři desetiny, se řadí do skupiny osob ženatí/vdané a
téměř stejný počet obyvatel je svobodných. Více než jedna desetina obyvatel je rozvedená
(12,5%) a téměř desetina ovdovělá (6,9%).
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Počty rozvodů (Litoměřice, 2002 - 2011)
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Při pohledu na počty rozvodů je zřejmé, že se jejich počet pozvolna snižuje. V letech 2008 –
2011 nepřesáhl jejich počet 85 ročně, což bylo v předešlých šesti letech téměř pravidlem
(vyjma roku 2006). Křivka, znázorňující počty rozvodů s nezletilými dětmi, má podobné
tendence jako křivka, která znázorňuje rozvody celkem. V roce 2011 tvořily rozvody
s nezletilými dětmi 69,2% ze všech rozvodů.
S rodinným stavem souvisí následující graf, který se věnuje podílu dětí, které se narodily
mimo manželství na celkovém počtu živě narozených dětí.

Podíl dětí živě narozených mimo manželství
(Litoměřice, 2002 - 2011)
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Podíl dětí narozených mimo manželství při srovnání let 2002 a 2011 vzrostl o 17% (z 28% na
45%), přesto si můžeme všimnout, že v posledních letech má stagnující tendenci. Nejvyššího
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počtu dosáhl poměr dětí, které se narodily svobodným, rozvedeným či ovdovělým v letech
2009 a 2010 – 49%.

Obyvatelstvo podle národnosti, cizinci

Uvedení národnosti je jedním z údajů, které jsou při Sčítání lidu, domů a bytů nepovinnými.
Možnosti neuvádět národnost využila bezmála jedna čtvrtina obyvatel města (24,4%). Téměř
tři čtvrtiny obyvatel (71,7%) města Litoměřice uvedly národnost českou. Ke slovenské
národnosti se přihlásilo více než jedno procent obyvatel (1,2%). Národnost moravskou
uvedla 0,2% populace a pouze 0,1% obyvatel uvedlo národnost polskou a německou.

Obyvatelstvo podle národnosti (Litoměřice, SLDB 2011)
Obyvatelstvo celkem

24 405

100,0%

17 487

71,7%

55

0,2%

2

0,0%

294

1,2%

polská

20

0,1%

německá

29

0,1%

3

0,0%

5 943

24,4%

česká
moravská
slezská
z toho
národnost

slovenská

romská
neuvedeno

Státní občanství České republiky má 95,3% obyvatel města Zábřeh. Z cizinců jsou
nejpočetnější skupinou osoby se státním občanstvím Ukrajiny (1,4%). Následují státní občané
Vietnamu (0,4%) a Slovenska (0,2%). Obyvatelstvo podle státního občanství v absolutních
číslech znázorňuje následující tabulka.
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Obyvatelstvo podle státního občanství (Litoměřice, SLDB
2011)

Obyvatelstvo celkem
Česká republika

z toho podle
státního
občanství

24 405
23 259

Slovensko

66

Německo

47

Polsko

15

Ukrajina
Rusko
Vietnam

345
33
107

Obyvatelstvo podle vzdělání
Téměř polovina obyvatel města Litoměřice ukončila své vzdělávání bez maturity (45,3%).
Z tohoto počtu je úplně bez vzdělání 0,4% osob, méně než dvě desetiny obyvatel (15,9%) má
vzdělání základní nebo neukončené základní a bez mála než tři desetiny obyvatel (29%)
dosáhla středoškolského vzdělání včetně vyučení bez maturity. Více než polovina obyvatel
města dosáhla maturitního nebo vyššího vzdělání (54,7%). Z tohoto počtu 39,4% obyvatel
ukončilo své studium maturitou, vyšším odborným nebo nástavbovým vzděláním a 15,3%
populace Litoměřic získalo vysokoškolský titul.
Následující graf nám ukazuje srovnání vzdělanostní úrovně obyvatel města Litoměřic v letech
2001 a 2011.

18

Obyvatelstvo 15 let a více podle nejvyššího dosaženého
vzdělání (Litoměřice, SLDB)
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Obyvatelstvo a nezaměstnanost
Nezaměstnanost je obrovským fenoménem dnešní doby. Při pohledu na vývoj míry
nezaměstnanosti v posledních šesti letech ve městě Litoměřice, docházíme ke zjištění, že
svého maxima v daném období dosáhla v roce 2010, kdy činila 8,6%, což je o 2,9% více než
v roce 2008.

Registrovaná míra nezaměstnanosti
v letech 2006 - 2011, Litoměřice
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Mezi městy okresu Litoměřice se město Litoměřice, co se nezaměstnanosti týče, umísťuje až
na konci žebříčku. Patří tedy ve srovnání s ostatními obcemi okresu k těm, které
nezaměstnanost postihuje v menší míře. Míra nezaměstnanosti 7,5% je dokonce pod
celorepublikovým průměrem, který činil k datu zpracování této analýzy 8,6%.

Míra nezaměstnanosti za obce, okres Litoměřice (prosinec 2011)
1.

Staňkovice

28,6%

40.

Ctiněves

13,3%

79.

Brozany nad Ohří

10,30%

2.

Slatina

25,9%

41.

Hrobce

13,2%

80.

Dušníky

10,30%

3.

Černiv

25,0%

42.

Martiněves

13,2%

81.

Lhotka nad Labem

10,30%

4.

Píšťany

24,7%

43.

Velemín

13,2%

82.

Černouček

10,10%

5.

Malíč

21,7%

44.

Polepy

13,0%

83.

Čížkovice

9,80%

6.

Vrbice

21,7%

45.

Vražkov

13,0%

84.

Kyškovice

9,80%

7.

Hlinná

21,2%

46.

Žalhostice

13,0%

85.

Račice

9,70%

8.

Lovečkovice

21,1%

47.

Třebenice

12,8%

86.

Lovosice

9,60%

9.

Chudoslavice

20,5%

48.

Libochovice

12,7%

87.

Mlékojedy

9,50%

10.

Úštěk

20,3%

49.

Křešice

12,5%

88.

Dobříň

9,40%

11.

Býčkovice

18,4%

50.

Chotěšov

12,4%

89.

Krabčice

9,40%

12.

Liběšice

18,2%

51.

Vrutice

12,4%

90.

Žitenice

9,30%

13.

Chodouny

17,7%

52.

Ploskovice

12,2%

91.

Siřejovice

9,10%

14.

Chotiněves

17,7%

53.

Radovesice

12,2%

92.

Doksany

8,70%

15.

Třebívlice

17,4%

54.

Brzánky

12,1%

93.

Bechlín

8,60%

16.

Lukavec

17,2%

55.

Dlažkovice

12,0%

94.

Roudnice nad Labem

8,20%

17. Kostomlaty pod Řípem 17,1%

56.

Dolánky nad Ohří

12,0%

95.

Trnovany

7,90%

18.

Lkáň

17,1%

57.

Nové Dvory

12,0%

96.

Miřejovice

7,80%

19.

Budyně nad Ohří

16,7%

58.

Podsedice

12,0%

97.

Libotenice

7,60%

20.

Vlastislav

16,4%

59.

Rochov

11,9%

98.

Litoměřice

7,50%

21.

Vrbičany

16,3%

60.

Terezín

11,7%

99.

Michalovice

7,50%
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22.

Záluží

16,2%

61.

Snědovice

11,6%

100.

23.

Keblice

15,4%

62.

Libochovany

11,5%

101. Bohušovice nad Ohří

24.

Křesín

15,4%

63.

Židovice

11,4%

102.

Mnetěš

6,70%

25.

Evaň

15,3%

64.

Černěves

11,3%

103.

Horní Beřkovice

6,10%

26.

Přestavlky

15,0%

65.

Jenčice

11,3%

104.

Levín

6,10%

27.

Třebušín

14,7%

66.

Kamýk

11,3%

105.

Chodovlice

5,50%

28.

Drahobuz

14,4%

67.

Kleneč

11,1%

29.

Račiněves

14,4%

68. Libkovice pod Řípem 11,1%

30.

Mšené-lázně

14,3%

69.

Brňany

11,0%

31.

Travčice

14,3%

70.

Malé Žernoseky

11,0%

32.

Hoštka

14,2%

71.

Horní Řepčice

10,9%

33.

Chotiměř

14,2%

72.

Vědomice

10,9%

34.

Děčany

13,8%

73.

Velké Žernoseky

10,8%

35.

Sedlec

13,8%

74.

Vchynice

10,8%

36. Prackovice nad Labem 13,7%

75.

Bříza

10,7%

Oleško

10,5%

37.

Klapý

13,5%

76.

38.

Straškov-Vodochody

13,5%

77. Žabovřesky nad Ohří 10,5%

39.

Štětí

13,4%

78.

Sulejovice

Úpohlavy

7,30%
6,90%

10,4%

Situaci na místním trhu práce nám více přiblíží graf, který znázorňuje počet uchazečů o
zaměstnání na 1 volné pracovní místo. V roce 2008 bylo evidováno 4,2 uchazečů o
zaměstnání na 1 volné hlášené pracovní místo. V roce 2009 byl počet uchazečů více než
dvojnásobný a dosáhl 8,8 uchazečů na 1 volné pracovní místo. Nejvíce uchazečů se o jedno
volné pracovní místo ucházelo v roce 2010 (12,2 osob).
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Počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání
na 1 VPM v letech 2006 - 2011, Litoměřice
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Při pohledu na počty uchazečů o zaměstnání je patrné, že situace není úplně příznivá. Mezi
lety 2008 a 2010 vzrostl počet uchazečů o zaměstnání o 381 osob. Na konci roku 2011 jsme
zaznamenali mírný pokles počtu uchazečů o zaměstnání z 1160 osob v roce 2010 na 1019
osob v roce 2011 (o 141 osob).

Počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání
v letech 2005 - 2011, Litoměřice
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IV. Výzkum potřeb uživatelů sociálních služeb,
veřejnosti a osob pečujících o osobu blízkou
A. Analýza potřeb z perspektivy veřejnosti

Celkem jsme získali od respondentů – veřejnosti 369 zcela vyplněných dotazníků. Tyto
dotazníky jsme získali prostřednictvím přímého dotazování v terénu, které realizovali naši
tazatelé.

a. Charakteristika respondentů

Z hlediska pohlaví se v našem vzorku objevuje více než třetina mužů (37,3%) a téměř dvě
třetiny žen (62,7%).

Respondenti podle pohlaví
muži
37,3%

ženy
62,7%

Z hlediska věku jsme respondenty zařadili do šesti věkových kategorií. V kategorii do 20 let
jsme oslovili 5,4% respondentů, v kategorii 21-35 let 28,1% respondentů, v kategorii 36-50
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let 27,6% respondentů, v kategorii 51-60 let 18,4% respondentů, v kategorii 61-75 let 17%
respondentů a v kategorii 76 a více let 3,5% respondentů.

Respondenti podle věku
28,1%

30%

27,6%

25%
18,4%

20%

17,0%

15%
10%

5,4%
3,5%

5%
0%
do 20 let

21-35 let

36-50 let

51-60 let

61-75 let

76 let a
více

b. Klasifikace respondentů z hlediska užívání služeb

Dotazovali jsme se respondentů, zda v posledních dvou letech využili nějakou sociální
službu. Pouze více než desetina jich odpověděla, že ano (12,4%), téměř devět desetin žádnou
službu nevyužilo (87,6%).

Využití služby v posledních 2 letech
využilo
12,4%

nevyužilo
87,6%
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V současnosti některou službu využívá 4,1% dotázaných. Většinou se jedná o služby pečovatelské

služby Farní Charity Litoměřice (zaznělo několik hodnocení služby slovy: profesionální, velká
spokojenost, kdykoliv jsem něco potřebovala, Charita mi pomohla), služby dovážky obědů
(nespecifikováno odkud a kým), dále Mateřské centrum SKP Klubíčko, domov pro seniory,
Centrum pro zdravotně postižené Srdíčko. Vyslechli jsme i chválu na sociální odbor MěÚ.

c. Vnímání problémů v životě a místě

S jakými problémy se lidé, případně osoba o kterou pečují, potýkají? Respondenti mohli
definovat více problémů. V největší míře je to špatný zdravotní stav (15,4%), ztráta
zaměstnání (11,6%), dluhy (11,4%). Méně než desetina respondentů (9,2%) se potýká
s nedostatkem peněz na základní potřeby - jídlo, ošacení, bydlení; 7,3% respondentů se často
ocitá v situacích, které neumí řešit vlastními silami. Špatné/nejisté bydlení je problémem pro
6,5% respondentů.

Další problémy řeší méně než dvacetina oslovených: péče o provoz domácnosti, domu,
majetku (4,6%), neobejdu se bez pomoci druhých (4,1%), nedostatečná kvalifikace (3,8%),
nedostatek zájmu okolí (3,2%), špatné vztahy v rodině (3%), pocit osamělosti, izolace od
ostatních (2,4%). Méně než 2% oslovených uvedlo jako problém: agresivní jednání (1,4%),
ztrátu bydlení (1,1%), zdravotní postižení – zrakové, sluchové, mentální nebo tělesné (0,8%),
problémy s alkoholem (0,5%) či s drogami (0,3%). Jiný problém definovalo 0,5%
respondentů, uváděli např. nejistý příjem, seskupování sociálně slabších.
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Udávané problémy - subjektivně
15,4%

špatný zdravotní stav
ztráta zaměstnání

11,6%

dluhy

11,4%
9,2%

nedostatek peněz na základní potřeby
7,3%

situace, které nedokážu řešit
6,5%

špatné/nejisté bydlení
4,6%

péče o provoz domácnosti, domu, majetku
neobejdu se bez pomoci druhých

4,1%

nedostatečná kvalifikace

3,8%

nedostatek zájmu okolí

3,2%
3,0%

špatné vztahy v rodině
pocit osamělosti, izolace od ostatních

2,4%

agresivní jednání

1,4%

ztráta bydlení

1,1%

zdravotní postižení

0,8%

jiný problém

0,5%

problémy s alkoholem

0,5%

problémy s drogami

0,3%
0%

2%

4%

6%

8%

10% 12% 14% 16%

Za nejvíce problémové oblasti ve městě, a to ve více než dvou třetinách, dotázaní definovali
nezaměstnanost (63%). Vandalství uvedla necelá polovina (47,8%) a neorganizovanou
mládež-party na ulicích více než čtyři desetiny (43,5%). Jedna třetina dotázaných vnímá
problém zadluženosti lidí (33,5%), méně než jedna třetina kriminalitu a bezpečnost ve městě
(25,7%), více než pětina problém drog (21,6%). Necelé pětině vadí lhostejnost a nezájem lidí
(19,5%), problém s bezbariérovostí (18,1%), malá nabídka aktivit pro děti a mládež (17,8%) a
nedostatek vyžití pro mladé (17%). Více než desetina oslovených vnímá jako problém špatné
zacházení se seniory a postiženými lidmi (11,9%). Méně než desetina definovala neexistenci
nebo nedostatek míst pro osobní hygienu a ubytování pro lidi bez domova (8,6%), malou
nabídku aktivit pro seniory (8,1%), nevyhovující podmínky k bydlení (7,8%) – tuto kategorii
zatrhávali hlavně lidé, kterým vadí nedostatek malometrážních a startovacích bytů. Soužití
obyvatel vnímá jako problémové 4,9%. Další problémové oblasti zatrhlo 7,3% respondentů, a
definovali je takto:
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 několikrát se opakovalo – hluk z klubu SEVERKA,
 malý pohyb městské policie na předměstí,
 městská policie by měla více chodit, pomáhat i jinak, než dávat botičky na auta, hlídat
více u přechodů, v parku,
 nepořádek na ulicích, v zimě nikdo neodhrabává sníh,
 důležitá je výchova v rodině, často ale ani ta nepomůže, když se dítě chytne špatné
party,
 po ulicích se válí psí výkaly,
 mělo by se vybudovat dětské hřiště - na předměstí, ul. Liškova,
 několikrát se opakovalo - nedostatečná bezplatná nabídka aktivit pro děti a mládež,
 opět v této kategorii zdůrazněno - chybí malometrážní a startovací byty,
 chybí finance na bydlení - je moc drahé,
 několikrát se opakovalo - je málo hřišť pro děti - hodně se jich zrušilo, a o ty stávající
je třeba více pečovat,
 herny,
 špatná MHD,
 nepřizpůsobiví občané,
 nedostatek veřejných WC, pítek ve městě,
 nepořádek na ulicích - hlavně psí exkrementy.
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Problémové oblasti ve městě
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d. Kontakt se sociálními službami

Na koho by se respondenti především obrátili, kdyby potřebovali pomoc v tíživé životní
situaci? Oslovení měli možnost zatrhnout více možností. Nejvíce, téměř devět desetin
oslovených, se spoléhá na svou rodinu (87,3%). Na pracovníka městského úřadu by se
obrátily necelé čtyři desetiny (39,2%), více než třetina by využila pomoci odborných
poskytovatelů sociálních služeb (35,9%). Na své přátele, známé či sousedy by se obrátila
necelá třetina oslovených (28,4%). Na pomoc od lékaře či zdravotní sestry by se jich spolehla
více než desetina (14,1%) a od kněze či jiného duchovní představitele 4,3%. Pouze 1,9% by
nevěděla, na koho se se žádostí o pomoc obrátit.
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Od koho by respondenti žádali pomoc
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Dotazovali jsme se také, jaký způsob informování o sociálních službách lidem nejvíce
vyhovuje. Nejvíce lidé čerpají informace o službách z obecního či regionálního zpravodaje
(66,5%), na internetových stránkách úřadu (55,9%), z informačních letáků v poštovní
schránce (42,2%) či z informačních letáků na veřejných místech (u lékaře, na úřadě,
v infocentru, v kostele apod.) (31,4%). Z menší části pak využívají letáky/plakáty v dopravních
prostředcích (7,8%) či jiný způsob informování (4,6%) – preferují osobní kontakt přímo u
poskytovatele, na městském úřadě, informace od sousedů, z televizního kanálu.
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e. Obecné hodnocení sociálních služeb ve městě Litoměřice

Dotazovali jsme se respondentů, zdali mají dostatek informací o sociálních službách a
možnostech pomoci. Více než třetina (35,7%) odpověděla, že má dostatek informací. Téměř
polovina však dostatek informací nemá (46,2%) a necelá pětina to nedokáže posoudit
(18,1%).

Dostatek informací o službách
nedokážu
posoudit
18,1%

ano
35,7%

ne
46,2%
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Jsou obyvatelé spokojeni s nabídkou sociálních služeb ve městě, považují ji za dostatečnou?
Určitě spokojeno je pouhých 5,9% respondentů, spíše spokojeno 24,7%. Celkem je tedy
s nabídkou sociálních služeb v Litoměřicích spokojena téměř třetina respondentů (30,6%).
Spíše nespokojeno je 11,6% a určitě nespokojeno 2,4% dotázaných, celkem tedy 14%.
Odpovědět nedokázala více než polovina dotázaných – 55,4%.

Spokojenost s nabídkou služeb
určitě je
spokojeno
5,9%

spíše je
spokojeno
24,7%

neví
55,4%
spíše není
spokojeno
11,6%
určitě není
spokojeno
2,4%

Považují občané sociální služby ve městě za dobře dostupné – místně, dobou provozování,
kapacitou? Za určitě dostupné je považuje zhruba desetina oslovených (10,3%) a za spíše
dostupné 27,3%. Celkem tedy považuje služby za dostupné více než třetina respondentů
(37,6%). Naopak spíše nedostupné jsou dle názoru 7,6% a určitě nedostupné pro 0,8%,
celkem tedy pro necelou desetinu, 8,4% respondentů. Odpovědět na tuto otázku jich
neuměla více než polovina (54%).
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Spokojenost s dostupností služeb
určitě ano
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Co by se na fungování sociálních služeb ve městě mělo zlepšit?
Určitě informovanost o nabídce služeb – její absenci uvedly téměř tři desetiny dotázaných
(27%). Rozšíření nabídky služeb zatrhla necelá desetina (9,2%), místní dostupnost služby 7%,
možnost výběru poskytovatele služby 6,8%, návaznost na ostatní služby v regionu 5,4%,
kvalitu služeb 4,6%, časovou dostupnost – provozní dobu 4,3%. Otázku neumělo zodpovědět
22,2% dotázaných. Zlepšení v jiném případě uvedlo 3,8% dotázaných, a to v těchto
případech:
 Pečovatelská služba by měla mít i víkendové služby.
 Sociální služby by měly mít svou rubriku v litoměřických novinách, informace tam je
třeba udávat srozumitelně - i pro laiky.
 Častěji dávat informace o sociálních službách do obecního zpravodaje.
 Prodloužit provozní dobu některých sociálních služeb - měly by fungovat i o
víkendech.
 Mohla by být zřízena telefonní linka, kam by lidé mohli ve stavu tísně, deprese
zavolat.
 Nabídka sociálních služeb je, ale kapacita je často nedostačující, nejsou dostupné pro
všechny.
 Několikrát se opakovalo: Nedostatečná kapacita služeb.
 Zlepšit komunikaci s klienty.
 Vysoká cena služeb – hlavně pro starší lidi.
 Nezneužívat sociální služby.
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Co by se mělo na službách zlepšit
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f. Prostor pro připomínky a náměty veřejnosti
Prostor pro náměty využila řada respondentů, přinášíme je na tomto místě:
 Lidé často neví, kde hledat informace, měl by je informovat i lékař.
 Byla by vhodná větší kapacita pečovatelské služby.
 Chybí cvičné byty pro mladé lidi, kteří odejdou z dětských domovů - aby se
naučili vést domácnost apod.
 Čistota a údržba města by neměla být jen v centru, ale i na periferii.
 Spoustě lidí vadí hluk z baru SEVERKA.
 Větší nabídku veřejné služby pro nezaměstnané!
 Nikdo nekontroluje volný pohyb nezabezpečených psů.
 Ubývají lavičky, místo aby přibývaly - senioři si nemají venku kde sednout.
 Na MěÚ neposkytují kompletní informace. Např. když si člověk jde vyřídit
dávky – není mu sděleno, co si k tomu ještě musí vyřídit apod.
 Svobodné matky s dětmi by měly mít přednost při přidělování bytů.
 Bylo by vhodné rozšířit parkoviště.
 Několikrát se opakovalo: Málo parkovacích míst pro auta.
 Je zde málo dětských hřišť, pískovišť.
 Málo hřišť, prolézaček pro děti u domů (Pokratice).
 Vadí mi, že zaměstnavatelé již nemají povinnost hlásit volná pracovní místa na
ÚP.
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 Generace stárne, bylo by dobré navýšit kapacitu sociálních služeb pro seniory
(domy s pečovatelskou službou).
 Psí výkaly jsou i na chodnících. V centru města je čisto, ale na předměstí je to
problém.
 Více laviček na předměstí.
 Koše na psí výkaly na předměstí.
 Vadí mi zdlouhavý proces posuzování různých žádostí.
 Lidé nemají povědomí o změnách zákonů, když nemají přístup k internetu. V
důsledku toho často přichází o peníze, na které mají nárok. Zvlášť lidé se ZTP
by měli být informováni o změnách.
 Chtělo by to větší kontrolu omladiny v klubu SEVERKA, jeho návštěvníci často
vypadají mladší 18 let.
 Vadí nám hluk u SEVERKY.
 Omezení hlučnosti u klubu SEVERKA na předměstí.
 Měl by být větší zájem o seniory při jednání na úřadech nebo u lékaře,
neodbývat je.
 Chybí pracovní místa na částečné úvazky (pro osoby se zdravotním
postižením).
 Park nevyhovuje důchodcům - není hezký.
 Chybí malé odpadkové koše – k dispozici jsou jen popelnice.
 Nedostatečná kapacita míst v MŠ.
 Provozovat kroužky pro romské děti - tanec, aerobic, břišní tanec, zpívání.
 Pokratice - romské děti zde mají svou vlastní taneční skupinu, chtěli by někde
vystupovat, mít místo, kde by mohly nacvičovat, mít odborné vedení.
 DDM Rozmarýn - mělo by se to podchytit, aby tam chodilo více dětí.
 Zaměřit se na mladé – chybí např. komunitní centra.
 Chybí celodenní asistenční služba.
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B. Analýza potřeb z perspektivy uživatelů sociálních
služeb

Potřeby uživatelů jsme zjišťovali různými metodami – v kvantitativní rovině prostřednictvím
dotazníkového šetření mezi uživateli jednotlivých sociálních služeb a v kvalitativní rovině
formou polostrukturovaných rozhovorů s uživateli.

1.

Dotazníkové šetření mezi uživateli služeb

Celkem jsme od uživatelů získali 214 vyplněných dotazníků. Tito respondenti využívají
sociální služby ve městě Litoměřice.
Vyplněné dotazníky jsme distribuovali a následně od uživatelů získali prostřednictvím
poskytovatelů sociálních a návazných služeb.

a. Charakteristika uživatelů

Z hlediska pohlaví se v našem vzorku objevují téměř ze dvou třetin ženy (66,2%) a z více než
jedné třetiny muži (33,8%).

Uživatelé podle pohlaví
mužů
33,8%

žen
66,2%
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Z hlediska věku jsme sledovali celkem šest věkových kategorií. V kategorii do 20 let nám
odpovědělo 1% respondentů, v kategorii 21-35 let 18% respondentů, v kategorii 36-50 let
16% respondentů, v kategorii 51-60 let 7,3% respondentů, v kategorii 61-75 let 14,5%
a v kategorii nad 75 let 43,2% respondentů. Z tohoto vyplývá, že největší část respondentů
tvoří uživatelé ve věku nad 60 let.
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Co se týká místa bydliště, více než polovina respondentů-uživatelů bydlí v místní části
Předměstí (55,6%). V Litoměřicích-Městě žije zhruba pětina dotázaných – 20,1%. Za
Nemocnicí bydlí 2,8% a v Pokraticích 7,5% respondentů. V této kategorii jsou zahrnuti i
respondenti, kteří na otázku neodpověděli – tvoří celých 14%. Není možno zjistit, zda
neodpověděli protože „nechtěli“, nebo žijí mimo místní části Litoměřic a zařadit se do
nabízených kolonek proto nemohli.

Uživatelé podle místa bydliště
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Pokratice
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Podle složení domácnosti žije téměř polovina uživatelů sama (46,4%). Manželé/partneři žijící
bez dětí tvoří více než desetinu dotázaných (12,7%), stejně jako vícegenerační domácnosti
(rodiče, dospělé děti) – 11,6%. Domácností tvořených jedním rodičem s nezletilým
dítětem/dětmi je 5%, domácností tvořených oběma rodiči s nezletilým dítětem/dětmi pak
4,4%. Jiné složení domácnosti uvedla téměř pětina dotázaných (19,9%), kteří uvedli např., že
nemají domov, že bydlí u přátel, kamarádů, že bydlí pospolu s rodiči a dětmi, v některém
z pobytových zařízení apod.
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Rozložení podle typu bydlení je následující: v ústavním zařízení – domově pro seniory žije
téměř třetina respondentů (32,5%). Zhruba pětina žije ve vlastním bytě nebo rodinném
domě (soukromé vlastnictví, družstevní byt) – 20,1%. V jiném ústavním zařízení než je domov
pro seniory žije 13,9%, v nájemním bytě ve vlastnictví města/obce 5,3%, v nájemním bytě
soukromého majitele 4,8%. Bez domova je 4,3% dotázaných. U rodičů žije 3,8%, u příbuzných
1,9%, na ubytovně 1,4% a u přátel 0,5%. Jiný typ bydlení uvedlo 11,5% respondentů, uváděli:
Azylový dům, dům s pečovatelskou službou či chráněné bydlení.
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Typ bydlení
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Co se týká socioekonomického statusu, je mezi respondenty – uživateli více než polovina
starobních důchodců (52,3%). Invalidních důchodců je 16,8%, nezaměstnaných 13,1%.
Zaměstnanců v soukromém sektoru je mezi respondenty 4,2%, na rodičovské dovolené či
v domácnosti 3,7%, ve státním sektoru je jich zaměstnáno 2,3%. Studentem ani
podnikatelem (samostatně výdělečně činným) nebyl mezi respondenty nikdo. Jinou činnost
uvedlo 6,1% dotázaných, udávali činnost v neziskových organizacích, na chráněném
pracovišti, péči o osobu blízkou, vdovský důchod. Jeden z uživatelů uvedl jako svou
výdělečnou činnost: trestnou činnost, což lze brát s nadhledem.
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Sociální dávky pobírá téměř polovina respondentů – 47,7%, více než polovina dávky
nepobírá (52,3%).

Pobírání sociálních dávek

ne
52,3%

ano
47,7%
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Podle nejvyššího ukončeného vzdělání má základní nebo neukončené vzdělání téměř třetina
respondentů (30,5%). Vyučeno bez maturity či se střední školou bez maturity jsou čtyři
desetiny respondentů (40,5%). Středoškolské vzdělání s maturitou má 25,4% a vysokoškolské
či vyšší odborné 3,6% dotázaných.
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Potýkají se uživatelé s problémy při splácení svých dluhů či půjček? 74,3% respondentů
nemá žádné dluhy, nebo je splácí bez potíží (5,9%). Malé problémy přiznalo 12,3% a veliké
problémy se splácením 7,5% dotázaných.
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Problémy při splácení dluhů/půjček
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b. Situace seniorů a osob se zdravotním postižením

Obzvláště jsme se zaměřili na kategorii seniorů a osob se zdravotním postižením. Celkem
nám na otázky určené těmto kategoriím odpovědělo 119 uživatelů.

Jaké formě poskytování sociální služby by dali tito uživatelé přednost, pokud by si mohli
vybrat? Nejvíce, více než jedna třetina dotázaných, si přeje žít ve vlastní domácnosti
s využitím sociálních služeb (pečovatelské služby) a případně s pomocí rodiny (34,5%).
V domě s pečovatelskou službou si přeje žít necelá pětina těchto respondentů (19,3%),
stejný počet chce bydlet v některém zařízení zajišťujícím dlouhodobý pobyt (např. domovy
důchodců) přímo v obci (19,3%), v okolí obce pak 4,2% dotázaných. Žít ve vlastní domácnosti
s možností pobývat v denním stacionáři, případně s využitím péče rodiny si přeje 10,9%.
Na tento dotaz neuměla odpovědět více než desetina dotázaných – 11,8%.

41

Přednost formě poskytování služby
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zařízení
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zajišťujícím
denním
dlouhodobý
stacionáři,
pobyt
příp.s využitím (např.DD) v
péče rodiny okolí mé obce

Jak zvládají úhrady veškerých služeb uživatelé, kteří bydlí v nějakém pobytovém zařízení?
4,5% respondentů uvedlo, že úhrady zvládají ze svých příjmů, ale už jim pak nezbývají žádné
peníze. Téměř tři čtvrtiny (71,9%) uvedly, že úhrady zvládají ze svých příjmů, přičemž jim pak
zbude jen málo peněz. Po uhrazení nákladů zbude dostatek peněz 18% respondentů, naopak
úhradu pouze s pomocí rodiny a blízkých zvládá 5,6% respondentů.

Využívají uživatelé mimořádných výhod pro zdravotně postižené? 4% oslovených uvedla, že
mají průkaz TP, využívají tedy výhod I. stupně. Průkaz ZTP (výhody II. stupně) má 12,0%
oslovených, průkaz ZTP/P (výhody III. stupně) 32,8%. Zhruba polovina respondentů (51,2%)
uvedla, že žádné mimořádné výhody pro zdravotně postižené nevyužívá.
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Využívání výhod pro ZP
ne
51,2%
ano, mám
průkaz TP
4,0%

ano, mám
průkaz ZTP
12,0%
ano, mám
průkaz ZTP/P
32,8%

Jak je to s využíváním invalidního vozíku? 24,6% odpovědělo, že buď oni sami, nebo osoba o
kterou pečují, vozík k pohybu používá, 75,4% že nikoliv.

Využívání invalidního vozíku
ano
24,6%

ne
75,4%
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Byl dotázaným přiznán některý ze stupňů invalidity? Polovina dotázaných (50,8%) žádný
stupeň invalidity přiznaný nemá. Invaliditu I. stupně (pokles pracovní schopnosti nejméně o
35%) má přiznáno 8,2% dotázaných, invaliditu II. stupně (pokles pracovní schopnosti
nejméně o 50%) také 8,2% a invaliditu III. stupně (pokles pracovní schopnosti nejméně o
70%) má přiznánu 32,8% dotázaných.

Přiznaný stupeň invalidity
60%

50,8%

50%
32,8%

40%
30%
20%

8,2%

8,2%

10%
0%
žádný

invalidita
I.stupně

invalidita
II.stupně

invalidita
III.stupně

Stejné skupiny respondentů, tedy seniorů a lidí s postižením, jsme se tázali, zda mají, podle
možností svého zdravotního či věkového omezení, zájem o zapojení do pracovního procesu.
58,3% zájem nemá, 12,5% zájem má, 15% je již zapojeno. Nerozhodnutých je 14,2%. Vysoké
procento osob, které nemají zájem o zapojení do pracovního procesu, pravděpodobně
ovlivňuje vysoký podíl respondentů – seniorů v poproduktivním věku (nad 65 let věku), kteří
již nemají zájem pracovat.

Zájem o zapojení do pracovního procesu
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0%
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Na dotaz, zda pobírají dotazovaní, nebo osoba o kterou pečují, příspěvek na péči, nám 66,7%
odpovědělo, že ano, a 33,3% že ne.

Jakou pomoc si z příspěvku na péči hradí? Respondenti měli možnost zatrhnout více
možností. Pomoc poskytovatele sociálních služeb si z příspěvku na péči hradí 74,7%, pomoc
osoby blízké 34,1%, asistenta sociální péče pouhých 3,3% a jinou pomoc 6,6% (lázně, pobyty,
obědy s donáškou do bytu, drahé léky, čerpání jiných služeb, rehabilitační pobyty, taxi).

Pomoc z příspěvku na péči
80%

74,7%

70%
60%
50%
34,1%

40%
30%
20%

6,6%

10%

3,3%

0%
pomoc
poskytovatele
služeb

pomoc osoby blízké asistent sociální
péče

jiná pomoc

c. Klasifikace respondentů z hlediska užívání služeb

Respondenti měli možnost zatrhnout více možností formy využívání sociálních služeb.
Vyplynulo, že téměř šest desetin respondentů (58,9%) využívá služby v pobytové formě, 28%
v ambulantní formě a 13,1% ve formě terénní.
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Forma sociální služby
terénní služby
13,1%
pobytové služby
58,9%
ambulantní
služby
28,0%

Z hlediska využívání sociálních služeb vyplynulo následující: největší část, 32,2%
respondentů, využívá domovy pro seniory. Odborné sociální poradenství využívá více než
čtvrtina (27,1%) a pečovatelskou službu necelá čtvrtina (22,4%) respondentů. Více než
desetina (11,7%) jich pak využívá azylový dům a osobní asistenci, o něco méně pak denní
stacionáře (9,3%), sociální rehabilitaci (7,5%), domovy pro osoby se zdravotním postižením
(7,5%) a centra denních služeb (7,5%). Domovy se zvláštním režimem využívá 6,5%
respondentů, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 5,1%,
chráněné bydlení 4,2%, nízkoprahové denní centrum 3,7%, tísňovou péči 3,3%. Kontaktní
centrum využívá 2,8% respondentů, podporu samostatného bydlení taktéž 2,8%, sociálně
terapeutické dílny 2,3% a stejný počet krizovou pomoc. Terénní programy jsou využívány
1,9% uživatelů, stejně jako nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a odlehčovací služby.
Noclehárnu využívají 1,4%. Na 0,9% se dostaly služby: sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi, intervenční centrum, dům na půl cesty, telefonická krizová pomoc, tlumočnické
služby, raná péče, sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče,
průvodcovské a předčitatelské služby a týdenní stacionáře. Terapeutické komunity využívá
0,5% respondentů. Služby následné péče žádný z nich.
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Druh sociální služby
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Co se týká zařazení se do jednotlivých skupin komunitního plánování, dotazovali jsme se, do
jaké skupiny by respondenta zařadil jako uživatele služeb sociální pracovník; téměř polovina
respondentů dle svého mínění spadá do skupiny Senioři (49,5%), více než čtvrtina do skupiny
Lidé s postižením (28,2%), více než desetina do skupiny Osoby v přechodné krizi, ohrožené
drogou a etnické menšiny (11,2%) a 5,3% spadá do skupiny Děti, mládež a rodina. Poslední
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kategorii tvoří uživatelé, kteří se nedokázali vměstnat do žádné skupiny, domnívají se, že je
nemožné je do některé zařadit (5,8%).

Zařazení do skupin v KPSS
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d. Nejdůležitější využívané sociální služby a jejich hodnocení

Uživatelé měli možnost označit jednu ze služeb, které využívají, jako pro ně nejdůležitější
službu. Za nejdůležitější z užívaných služeb označili respondenti tyto služby:

domov pro seniory

27,1%

pečovatelská služba

13,5%

azylový dům

9,9%

denní stacionáře

7,7%

domovy se zvláštním režimem

7,2%
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domovy pro osoby se zdravotním postižením

6,6%

chráněné bydlení

3,9%

odborné sociální poradenství

3,9%

kontaktní centrum

3,3%

centra denních služeb

2,8%

nízkoprahové denní centrum

2,2%

sociální rehabilitace

2,2%

osobní asistence

1,7%

podpora samostatného bydlení

1,7%

domovy pro seniory

1,1%

krizová pomoc

1,1%

nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

1,1%

odlehčovací služba

0,6%

raná péče

0,6%

terénní programy

0,6%

tísňová péče

0,6%

tlumočnické služby

0,6%

Hodnocení nejdůležitějších služeb dopadlo následovně (známkování jako ve škole:
1 = výborně, 2 = chvalitebně, 3 = dobře, 4 = dostatečně, 5 = nedostatečně):

azylový dům

nehodnoceno

tlumočnické služby

nehodnoceno

kontaktní centrum

výborně

centra denních služeb

výborně
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podpora samostatného bydlení

výborně

krizová pomoc

výborně

raná péče

výborně

terénní programy

výborně

tísňová péče

výborně

domovy pro osoby se zdravotním postižením

výborně

chráněné bydlení

výborně

odborné sociální poradenství

výborně

domovy se zvláštním režimem

chvalitebně

nízkoprahové denní centrum

chvalitebně

domov pro seniory

chvalitebně

denní stacionáře

chvalitebně

azylový dům

chvalitebně

sociální rehabilitace

chvalitebně

osobní asistence

chvalitebně

odlehčovací služba

chvalitebně

pečovatelská služba

chvalitebně

nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

chvalitebně

Celkové hodnocení sociálních služeb z perspektivy uživatelů v Litoměřicích vyšlo na známku 1
= výborně (průměr 1,36).

Služba označená uživateli subjektivně jako nejdůležitější je využívána poměrně
frekventovaně. Nepřetržitě – 24 hodin denně službu využívá 55,9% uživatelů, každý den
14,7% uživatelů, několikrát týdně 11,2% uživatelů, maximálně jednou týdně či několikrát za
měsíc 5,3% uživatelů, nejvýše jednou měsíčně 1,2% uživatelů. Maximálně jednou měsíčně či
několikrát v průběhu roku ji využívá 0,6%. Odpovědět nedokázalo 1,2% uživatelů, a 4,1%
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zatrhlo jinou odpověď - opakovaně uvedli využití služby v pracovní dny v týdnu, po roce, či
pokud je uživatel v ohrožení.

Frekvence využívání nejdůležitější služby
55,9%

nepřetržitě - 24 hodin denně
14,7%

každý den

11,2%

několikrát týdně
nejvýše jednou týdně
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Co by uživatelé na sociálních službách změnili? Připomínky uživatelů uvádíme ke každé
poskytované službě zvlášť (při garantované anonymitě dotazníků však nejsme schopni
konkretizovat dané zařízení):

 Chráněné bydlení - nic mě nenapadá, snad jen přiznání příspěvku na péči lidem, kteří
službu chráněného bydlení využívají - potřebují neustálou pomoc, přesto na
příspěvek na péči nedosáhnou.
 Chráněné bydlení - zlepšení možností trávení volného času.
 Chráněné bydlení – zlepšit zaměstnance, péči.
 Chráněné bydlení - rozšíření kapacity a dokoupení pomůcek!
 NZDM - zlepšit poradenství, víc akcí venku.
 Domov pro seniory - neosobnost vnitřního vybavení.
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Domov pro seniory - zahrada je malá.
Domov pro seniory - více ovocných stromů na zahradě.
Odborné sociální poradenství - častější otevírací doba.
Denní stacionáře – vyšší věková hranice.
Denní stacionáře – začlenit více terapií.
Denní stacionáře – rady rodičům jak s dítětem pracovat.
Domovy pro osoby se zdravotním postižením - chtěl bych něco prodávat.
Domovy pro osoby se zdravotním postižením - chci změnit způsob bydlení - na
možnost bydlet v párech (s partnerem).
Domovy se zvláštním režimem - aby se tu zlepšilo jídlo (jídlo aby nebylo slané, maso
tvrdé).
Pečovatelská služba - více dietní stravy vhodné pro seniory.
Pečovatelská služba - bylo by třeba, aby v DPS byl někdo přes víkendy.
Pečovatelská služba - více pracovního personálu v domě pro seniory.
Kontaktní centrum - rozšíření služeb - lépe financovat.
Azylový dům - zlepšit vztahy mezi lidmi.
Azylový dům – ceny!

e. Bariéry ve využívání sociálních služeb

Existuje v okolí respondentů nějaká sociální služba, kterou by chtěli oni sami, nebo osoba, o
kterou pečují, využívat, ale z nějakého důvodu nemohou? Kladně odpověděla na tuto otázku
více než desetina dotázaných (10,8%).

Chtěl(a) by službu využívat, ale nemůže
ano
10,8%

ne
89,2%
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Respondenti uváděli tyto služby, které by chtěli, ale nemohou využívat:













Azylový dům.
Centrum denních služeb - Diakonie ČCE - SKP v Litoměřicích.
Několikrát: Podpora samostatného bydlení.
Služby PC jsou pro mě skoro nedostatečné, protože tam většinou jsou malé děti, měly
by mít svou hodinu.
RHB
Chráněné bydlení.
Chráněné bydlení – DSP Skalice.
Krátkodobé hlídání - večer (chybí).
Pobytová odlehčovací služba - v kraji neexistuje.
ÚP v Litoměřicích.
Odlehčovací služba.
Odlehčovací služba v Litoměřicích – pobytová.

Jaké jsou důvody, kvůli kterým nemohou uživatelé uvedené služby využívat? Respondenti
měli možnost zatrhnout více důvodů. Procentní zastoupení se týká samozřejmě jen těch
uživatelů, kteří uvedli, že chtějí, ale nemohou službu využívat. Finanční důvody pro
nevyužívání služby činí 29,4%, kapacitní důvody 23,5%, časové důvody 11,8%, kvalita služby
5,9%. Nikdo neuvedl jako důvod nemožnosti využít službu dopravní problémy a to, že jeho
rodinný příslušník nechce, aby danou službu využíval. Jiný důvod než výše uvedené však
definovalo 29,4% respondentů – uváděli opakovaně, že služba ve městě či kraji chybí, není
vytvořena, není pro ně dostupná.
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Důvody které brání využívání služby
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f. Vnímání problémů v životě a místě

S jakými problémy se lidé, případně osoby o které pečují, potýkají? Nejvíce zastoupeným
problémem je mezi uživateli zdravotní postižení, které uvedly téměř tři desetiny dotázaných
(28%), čtvrtina jich uvedla, že se neobejde bez pomoci druhých (25,2%), o něco méně zatrhlo
špatný zdravotní stav (23,4%). Nedostatek peněz na základní potřeby (jídlo, ošacení, bydlení)
uvedla necelá pětina (17,8%) a to, že se často ocitají v situacích, které neumějí řešit vlastními
silami, 16,8%. Se ztrátou bydlení se potýká více než desetina oslovených (12,1%). Méně než
desetina pak uvedla: ztrátu zaměstnání (8,9%), pocit osamělosti, izolace od ostatních (8,4%),
špatné/nejisté bydlení (7,9%), péči o provoz domácnosti, domu, majetku (7,5%), nedostatek
zájmu okolí (7,5%), špatné vztahy v rodině (6,5%), problémy se zadlužením (6,1%),
nedostatečnou kvalifikaci (4,2%), agresivní jednání – fyzické napadání, vyhrožování apod.
(3,3%), problémy s drogami (2,3%), problémy s alkoholem (0,5%). Jiný problém zatrhlo také
0,5% uživatelů – avšak většinou jej nedefinovali, pouze jednou uvedli: pohrdání, ponížení.
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Udávané problémy - subjektivně
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g. Kontakt se sociálními službami

Na koho by se respondenti obrátili (nebo se obrací), když by potřebovali nějakou sociální
službu? Více než čtyři desetiny dotázaných uvedlo, že pokud by potřebovalo nějakou sociální
službu, obrátilo by se buď na odborné poskytovatele sociálních služeb (44,4%) nebo na členy
rodiny či příbuzné (43,5%). Důvěru v lékaře či zdravotní sestru projevila téměř čtvrtina
respondentů (23,4%). Na přátele, známé či sousedy by se obrátilo 14,5%, na pracovníka
městského úřadu 10,3%, na kněze či duchovního představitele 5,1%. Odpovědět nedokázalo
5,1% respondentů.
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Na koho se uživatelé obrací
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Jaký způsob informování o sociálních službách uživatelům nejvíce vyhovuje? Informace
z obecního či regionálního zpravodaje čerpá více než čtvrtina uživatelů (27,6%), informační
letáky na veřejných místech (lékař, úřad, infocentrum, kostel apod.) využívá 26,6% a
informační letáky do poštovní schránky 23,4%. Informace na internetových stránkách
městského úřadu hledá 17,8% a letáky či plakáty v dopravních prostředcích využívá 5,1%
respondentů. Jiný způsob informování o sociálních službách pak vyhovuje 9,3% dotázaných,
uváděli: doporučení od někoho, informace e-mailem, informace od pečovatelky a jiných
pracovníků v sociálních službách, od sociálního pracovníka, od lékaře, na úřadě, informování
rodinou, z televize, nebo se jdou sami zeptat na úřad.

Způsob informování o službách
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h. Srovnání pohledu veřejnosti a uživatelů sociálních služeb

Když srovnáme data veřejnosti a uživatelů služeb v otázce na koho by se obrátili se žádostí o
pomoc v případě nouze, zjistíme, že na členy rodiny a příbuzné by se obrátila necelá
polovina uživatelů (43,5%), zatímco z řad veřejnosti by totéž udělalo 87,3%. Na přátele,
známé a sousedy by se obrátilo 14,5% z řad uživatelů, zatímco z řad veřejnosti by to byly
téměř tři desetiny (28,4%). Na odborné poskytovatele sociálních služeb by se obrátilo 44%
z řad uživatelů a 35,9% z řad veřejnosti. Pracovníka městského úřadu by o pomoc požádalo
jen 10,3% uživatelů, ale 39,2% veřejnosti. Na lékaře či zdravotní sestru by se obrátilo 23,4%
uživatelů a 14,1% veřejnosti. V případě kněze či duchovního představitele jsou poměry
odpovědí nepříliš rozdílné – 5,1% uživatelů a 4,3% veřejnosti.

Koho žádají o pomoc
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Odkud čerpají informace o sociálních službách a možnostech pomoci uživatelé a odkud
veřejnost? Z internetových stránek městského úřadu (17,8% uživatelů versus 55,9%
veřejnost), z informačních letáků na veřejných místech – u lékaře, na úřadě, v infocentru,
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v kostele apod. (26,6% uživatelé versus 31,4% veřejnost), z informačních letáků do poštovní
schránky (23,4% uživatelé versus 42,2% veřejnost), z obecního/regionálního zpravodaje
(27,6% uživatelé versus 66,5% veřejnost), z informačních letáků v dopravních prostředcích
(5,1% uživatelé versus 7,8% veřejnost).

Informace o službách
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A v jaké míře se se subjektivními problémy potýká veřejnost a s jakými uživatelé? Největší
rozdíly se týkají situace, kdy se člověk neobejde bez pomoci druhých (25,2% uživatelé vs.
4,1% veřejnost), situací které člověk nedokáže řešit sám (16,8% uživatelé vs. 7,3% veřejnost),
logicky špatného zdravotního stavu (23,4% uživatelé vs. 15,4% veřejnost) a zdravotního
postižení – zrakového, sluchového, mentálního a tělesného (28% uživatelé vs. 0,8%
veřejnost), dále nedostatku peněz na základní potřeby – jídlo, ošacení, bydlení (17,8%
uživatelé vs. 9,2% veřejnost), a překvapivě ztráty bydlení (12,1% uživatelé vs. 1,1%
veřejnost).
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Problémy subjektivně - uživatelé vs. veřejnost
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i. Prostor k využívání a zlepšení sociálních služeb

Co by se mělo na fungování sociálních služeb zlepšit? Informovanost o nabídce služeb a
možnostech jejího využití zatrhli respondenti ve 33,2%. Rozšíření nabídky služeb uvedla více
než desetina dotázaných (13,6%), kvalitu služeb 13,1%, možnost výběru poskytovatele služby
12,1%. Lepší návaznost na jiné služby v regionu by přivítalo 9,3% respondentů, lepší časovou
dostupnost služby – provozní dobu 6,5%, lepší místní dostupnost služby 6,1%.
Něco jiného by na službách chtělo zlepšit 1,4% dotázaných, uváděli:
 Několikrát: Lepší přístup úředníků.
 Týdenní odlehčovací službu.
 Více možností k vydělávání peněz.

Kolonku „nevím“ zatrhly téměř tři desetiny respondentů (28%).
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Které činnosti a služby respondentům v jejich okolí chybí nebo jsou pro ně těžko
dostupné?
Nejvíce respondentů uvedlo bezbariérové přístupy do veřejných míst, přepravu osob se
sníženou pohyblivostí nebo imobilních osob (17,3%), sociální poradenství, bezplatné
sociálně-právní poradenství, dluhové poradenství, získání jednorázové rady, konzultace,
informace o sociální službě, finančních dávkách a pomoci (15,4%), specifické typy bytů
(startovací pro rodiny s dětmi, chráněné bydlení nebo samostatné bydlení s asistencí pro
postižené osoby) (15%).
Zhruba desetina respondentů označila jako chybějící poskytnutí ubytování, popř.
přenocování, ubytovací kapacity pro jednotlivce i rodiny, které se ocitly v těžké situaci
(11,2%), podporované zaměstnání, chráněné dílny/zaměstnávání osob se změněnou
pracovní schopností (9,3%), kulturní vyžití ve městě, klubová činnost dospělých (zájezdy,
přednášky), výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (8,9%), odlehčovací služby pro
zdravotně postižené (7,9%), veřejná hřiště, sportoviště, místa pro kreativní vyžití (7%),
poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (6,5%).
Pomoc při zajištění chodu domácnosti, pomoc přímo v domácnosti chybí 6,1% respondentů,
možnost opakované spolupráce s odborníkem – sociálním pracovníkem, psychologem apod.
(5,6%), mateřské centrum, aktivity zaměřené na děti do předškolního věku (5,1%),
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv,
oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (5,1%), pomoc při zvládání běžných
úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní
hygienu (4,7%), telefinická krizová pomoc (3,7%), dostatečná nabídka zájmových kroužků a
volnočasových aktivit pro děti školního věku, streetworkeři zaměření na problematickou
mládež (3,3%), sociálně terapeutické činnosti, nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní
osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění (2,8%), podpora
vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností (1,9%).
Kolonku „jiné“ zatrhlo 1,9% respondentů, uváděli: chybí dostupnost informací - kde žádat o
jednotlivé dávky, informace o novinkách – ÚP, informace o změnách v sociálním systému,
tělocvična v DPS, výtah na zubním středisku ČSA (plošina na schodišti), spolupráce s
psychologem zdarma.
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Dotazovali jsme se také, jaký zájem mají respondenti o bydlení v sociálních bytech. Celkem
překvapivě nám vyšlo, že určitě má zájem 19,2% dotázaných a spíše má zájem 8,6%, celkem
tedy necelá třetina – 27,8% dotázaných. Naopak spíše nemá zájem 11,9% a určitě nemá
zájem 46,4% respondentů, celkem tedy o bydlení v sociálních bytech nemá zájem 58,3%
respondentů. Na otázku neumělo odpovědět 13,9%.

Větší počet vyjadřujících se záporně k bydlení v sociálních bytech si vysvětlujeme tak, že
velkou část respondentů tvoří senioři, kteří bydlení již zajištěno mají.
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Rozdělili jsme tedy odpovědi na dotaz zájmu o sociální byty podle skupin komunitního
plánování, a vyšly nám tyto výsledky:

 Senioři – určitě mají zájem v 7,3% a spíše v 3,6%, celkem tedy pouze v asi jedné
desetině zájem mají (10,9%); spíše nemají v 5,5% a určitě nemají v 61,8%, celkem
tedy ve více než dvou třetinách zájem o sociální byty nemají (67,3%). Zbytek neví
(21,8%).
 Lidé s postižením – určitě mají zájem v 9,3% a spíše mají zájem v 3,7%, celkem tedy
mají zájem v 13%; naopak spíše zájem nemají ve 22,1% a určitě zájem nemají
v 59,3%, celkem tedy nemají zájem o sociální byty v 81,4%. Zbytek neví (5,6%).
 Děti, mládež a rodina – určitě mají zájem o sociální byty v 70% a spíše mají zájem v
30%. Respondenti z této pracovní skupiny KPSS tedy mají o sociální byty zájem ve
100% případů.
 Osoby v přechodné krizi, ohrožené drogou a etnické menšiny – určitě mají zájem
v 50% a spíše mají zájem v 25%, celkem tedy celá tři čtvrtina má zájem o bydlení
v sociálních bytech (75%). Spíše nemá zájem 10% a zbytek neví (15%).
 Respondenti, kteří se neumí zařadit do skupiny KPSS – určitě mají zájem v 18,2% a
spíše mají zájem v 9,1%, celkem tedy ve více než čtvrtině (27,3%). Spíše nemají zájem
v 9,1% a určitě nemají zájem ve 36,3% případů (celkem 45,4% tedy nemá zájem).
27,3% jich neumělo odpovědět.

V grafu pro přehlednost uvádíme popisky dat pouze u datových řad označujících odpovědi
„určitě mám zájem“ (modrá) a „určitě nemám zájem“ (červená) o sociální byty.
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Srovnání zájmu o sociální byty podle skupin KPSS
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j. Obecné hodnocení sociálních služeb ve městě Litoměřice

Mají uživatelé dostatek informací o sociálních službách a možnostech pomoci?
Zhruba pětina respondentů uvedla, že určitě ano (20,3%), a necelá polovina že spíše ano
(43,1%). Celkem tedy téměř dvě třetiny dotázaných dostatek informací o službách a
možnostech pomoci mají (63,3%). Naopak informace spíše chybí 23,9% a zcela chybí 12,7%
respondentů, celkem tedy více než třetině (36,6%).
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Dostatek informací o sociálních službách
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Z hlediska dostupnosti sociálních služeb ve městě je 16,8% považuje za určitě dobře
dostupné a 37,9% za spíše dostupné; více než polovina respondentů tedy považuje služby ve
městě za dobře dostupné (54,7%). Naopak za spíše nedostupné je považuje 13,8% a za určitě
nedostupné 4,4%, celkem tedy 18,2%. Téměř třetina respondentů neuměla na otázku
odpovědět (27,1%).
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Za zcela dostatečnou považuje nabídku sociálních služeb ve městě zhruba pětina
respondentů (20,1%), za spíše dostatečnou 33,8%; celkem je tedy nabídka služeb dostatečná
pro více než polovinu respondentů (53,9%). Naopak 13,7% považuje nabídku za spíše
nedostatečnou a 5,4% za zcela nedostatečnou, celkem tedy je nedostatečná pro 19,1%
respondentů. Opět necelé tři desetiny jich neumělo otázku zodpovědět (27%).
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V minulosti byla identifikována nedostatečná nabídka služeb pro duševně nemocné.
Domnívají se respondenti, že se situace zlepšila?
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Dále jsme se respondentů ptali na to, zda v případě nouze a krize by věděli kam se s důvěrou
obrátit, kde žádat o pomoc. Odpovědi byly následující:
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30%
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Je ve městě dle mínění uživatelů služeb dostatek volnočasových aktivit pro děti? Za zcela
dostatečné je považuje 5,5% a za spíše dostatečné 14,1%, celkem tedy 19,6%. Naopak za
spíše nedostatečné je považuje 13,5% a za určitě nedostatečné 14,1%, celkem tedy 27,6%
respondentů je považuje za nedostatečné. Odpovědět nedokázala více než polovina – 52,8%.

Dostatek volnočasových aktivit pro děti
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k. Prostor pro připomínky a náměty v dotaznících uživatelů

Uvádíme zde náměty, připomínky uživatelů, na které dostali v dotazníku prostor. Objevily se
tyto náměty:













2.

Uvítala bych možnost bezplatných rad nebo konzultací s právníkem.
Ráda bych zájezdy pro osoby zdravotně postižené i do ciziny.
Volnočasové aktivity pro děti ve městě jsou, ale drahé!!
MHD - malá četnost.

Chybí plošina na schodiště v zubním středisku ulice ČSA.
Chci se z AD odstěhovat a aktivně řešit svou pracovní a bytovou otázku, nicméně …
Jsem spokojena s péčí v domově pro seniory.
V domově pro seniory - místo normální vany by mohla být perličková.
V domově pro seniory - mohli by lépe vařit. Jídlo nestojí za nic.
S péčí v domově pro seniory jsem spokojena.

Kultura + kroužky jsou v dostatečné míře zajišťovány domovem pro seniory.
Jsem ráda, že pečovatelskou službu máme.

Rozhovory s uživateli služeb

Polostrukturované rozhovory jsme uskutečnili s uživateli služeb, které jsme primárně
vyhledávali ve spolupráci s poskytovateli sociálních služeb. Jelikož se tímto způsobem
nepodařilo uskutečnit rozhovory s dostatečným množstvím respondentů, byly tyto osoby
vyhledávány náhodným oslovováním osob ve veřejném prostoru – v centru města či v okolí
zařízení sociálních služeb.

Většina rozhovorů byla individuální, některé se konaly ve dvojicích či větších skupinách na
základě přání samotných uživatelů. Celkem jsme konverzovali s 32 uživateli služeb.

V textu uvádíme odpovědi vzešlé z rozhovorů. Ačkoli nepředstavují názory všech uživatelů
jednotlivých skupin KPSS ve městě a nedají se zobecnit na celou populaci města, poskytují
nám přesto vhled do konkrétních témat a životních zkušeností a potřeb uživatelů.
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a. Senioři

V rámci skupiny Senioři jsme uskutečnili rozhovory s celkem 8 osobami, oslovili jsme tyto
uživatele:
a)
b)
c)
d)
e)

osaměle žijící senior/ka (raný věk)
osaměle žijící senior/ka (starší věk)
seniorský pár
senior/ka žijící v pobytovém zařízení (raný věk)
senior/ka žijící v pobytovém zařízení (starší věk)

Senioři uvádí, že se jim v Litoměřicích žije vesměs dobře. „Ve městě se dobře žije, je to pěkné
město, ale špatně se nám v něm chodí – všude jsou kostky kvůli památkářům“
Pro seniory jsou Litoměřice dobrým městem, určité problémy se najdou, ale „není to tak
špatné“. Mezi problémy, se kterými se potýkají a nemohou je sami řešit, patří především
situace spojená s bydlením a pohybem po městě – např. za lékařem.
Všichni oslovení senioři mají více či méně problémy s chůzí. Pro pěší pohyb o holi jsou
dlážděné chodníky velmi problematické, některým částem města se proto senioři raději
vyhýbají. Pro dopravu po městě využívají MHD, pochvalují si bezplatné jízdné pro starší
seniory, avšak do některých spojů se nedostanou z důvodu vysokých schodů v autobusu.
Poznámky v jízdních řádech označující nízkopodlažní vozy jsou velmi malé, mají problém je
přečíst. Pro dopravu k lékaři využívají převozní sanity, pakliže nemají na tuto službu nárok,
občas využívají taxi. Obyvatelé domu s pečovatelskou službou, kteří potřebují pro chůzi
venku doprovod, občasně využívají služeb zdejších pečovatelek, ale cenu za tuto službu
hodnotí jako vysokou. V okrajových částech města, kde nejsou kamerové systémy, se za tmy
senioři necítí bezpečně.

Velký prostor rozhovorů věnovali senioři otázce bydlení. Obyvatelé domu s pečovatelskou
službou jsou rádi, že mají prostor, kde mohou žít a vědí, že jim je poskytována péče, když ji
potřebují. Za slabá místa označují zdejší obyvatelé především netransparentnost v účtování
poplatků spojených s energiemi za společné prostory – senioři doplácí velké částky na
„chodbové světlo“ a domnívají se, že jim jsou účtovány i náklady za kanceláře a technické
místnosti v přízemí. Dalším problémem jsou pro seniory nekvalitní okna, hluk z ulice
způsobený především rychlou jízdou aut na dlažebních kostkách – značka označující sníženou
rychlost je špatně viditelná. Senioři by uvítali výměnu oken i z důvodu úspor při vytápění.
Ubytování v pečovatelském domě je podmíněno poplatkem 30.000kč, který je vnímaný jako
forma úplatku. Upozorňují také na to, že řada seniorů na tento poplatek nemá dostatek
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financí. „Taky se to dost zneužívá – když vlastníte byt, kde žije nějaký důchodce, tak mu
zaplatíte ten poplatek a uklidíte ho do pečovateláku. Potom máte byt volný a vyděláte na
tom.“
Z finančního hlediska se zdejším obyvatelům nelíbí nutnost čerpat služby a úkony, které by
ještě nepotřebovali nebo je nechtějí – např. úklid. Personální kapacity vnímají jako
nedostatečné, pečovatelky nemají prostor věnovat lidem dostatečnou péči. Někteří mají
tendenci pečovatelky „šetřit, protože toho mají moc“. „jestli je člověk nemocný, tak ať si
služby platí. Ale pokud je zdravý, tak si přece může uklízet sám a čerpat jen služby, které
opravdu potřebuje……. Úplně zdraví lidé tu ale bydlet nemají“

Lidé, kteří nežijí v domě s pečovatelskou službou, v oblasti bydlení poukazují na problémy
týkající se zhoršené dostupnosti jejich bytu (schody, nemají výtah) a finančních nákladů.
Uvítali by možnost levnějších městských bytů nebo menší byty, jelikož si svůj velký byt
nemohou finančně dovolit. Oslovení přiznávají, že o vstupu do pobytových služeb uvažují
spíše z finančních důvodů než kvůli potřebě.

Senioři by v Litoměřicích uvítali terénní pečovatelskou službu a finančně dostupné asistenční
služby, dále jim schází služby mobilní lékařské pohotovosti, zubní pohotovost a venkovní
hřiště pro seniory s cvičícími stroji. V případě zhoršující sebeobsluhy by senioři rádi co
nejdéle zůstávali ve svém domácím prostředí, až v případě úplné neschopnosti by chtěli mít
možnost se přestěhovat do domova seniorů nebo domu s pečovatelskou službou. Senioři
využívají pečovatelskou službu, domov seniorů, někteří znají klub seniorů. O službách se
dozvídají především od svých blízkých nebo přátel.

Senioři z pobytových zařízení využívají akce pořádané především Na Pahorku, kterých je dle
jejich slov dostatečné množství – keramika, divadlo, hudba, grilování. „Mrzí mě ale, že sem
nechodí i jiný lidi. Je spousta starých lidí, co jen sedí doma u televize a nikam nejdou. Někdy
ani nemůžou, ale spíš o akcích neví, jsou líní, je jim všechno jedno.“. Oslovení navrhovali více
se zaměřit na opuštěné seniory, kteří žijí ve svých bytech, informovat je o akcích a motivovat
je k zapojení.

Všichni senioři se zmiňovali o problémech spojených s pozdní výplatou některých příspěvků
(sociálních dávek) a neochotou úředníků. Jako velký problém vnímají faleš a bezohlednost
lidí.
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b. Rodina, děti a mládež

V rámci skupiny Rodina, děti a mládež jsme oslovili tyto uživatele:
a)
b)
c)
d)
e)

Rodina s nezaopatřenými dětmi (předškolní věk)
Rodina s nezaopatřenými dětmi (školní věk)
Rodina se specifickými potřebami – neúplná rodina
Matka s dítětem v azylovém domě pro matky s dětmi
Mladí lidé (adolescence) ve věku 15 – 18 let

Osloveným zástupcům této cílové skupiny se v Litoměřicích žije vesměs dobře. Existuje tu
nabídka aktivit a kroužků, které mohou děti navštěvovat, nebo akce, které jsou určené pro
celou rodinu. Problematické to ale může být pro rodinu, která má finanční problémy.
Mezi nejčastější problémy uváděli respondenti špatnou finanční situaci rodiny, zaměstnání a
bydlení.

Respondenti uváděli špatné zkušenosti s vyplácením sociálních dávek spojené s arogantním a
neochotným přístupem úředníků – mají pocit, že se doprošují. V několika případech uváděli,
že nerozumí systému sociálních dávek a neznají možnosti řešení sporných situací a stížností.
U neúplných rodin se objevovaly problémy s neplacením či pozdním placením výživného
druhým rodičem, což dostává pečujícího rodiče do finančních problémů. „Dlužil mi peníze za
výživné za 3 měsíce, když mi je pak poslal najednou, považoval to pracák za příjem a dávky
mi snížil. Měsíce, kdy jsem výživné zaplacené neměla, jsem ale žádné vyšší dávky nebrala a
začala jsem dlužit jinde. Nechápu, proč se to stalo a nikdo mi to nevysvětlil.“ Někteří
dotazovaní mají problémy s dluhy, nezvládají hradit splátky, dostávají se do exekuce a o
podporu pak žádají nejčastěji své blízké. „Občas mi musí pomoci rodiče s nákupem
základních potravin. Ovoce a maso občas nevidíme několik týdnů. Je to ponižující a trapné –
jsem dospělá ženská a musí mi pomáhat rodiče“
K finančním problémům se vyjádřil i oslovený adolescent. Jeho rodiče nemají velké příjmy,
nemůže si dovolit všechny aktivity a koníčky, kterým by se chtěl věnovat a velkou část svého
času věnuje brigádám. „Nechci chodit oblečený jako socka, tak chodím makat.“

Finanční problémy se projevují v oblasti bydlení, především ve ztížené situaci spojené
s hledáním nového bydlení a nutnou úhradou kauce. Nikdo s dotazovaných nebyl zcela
spokojen se svým bydlením, ale do hledání nového bydlení se nepouštějí z důvodu zvýšených
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finančních nákladů, nebo proto, že nemají potřebnou sumu na kauci. V oblasti bydlení se
někteří respondenti setkali s neochotou pronajmout byt rodině s malými dětmi. Matky
z azylového domu rezignují na možnost pronájmu bytu a obracejí svou pozornost již pouze
k ubytovnám, kde se kauce neplatí. Ubytovny ale samy hodnotí jako nevhodné prostředí pro
děti a upozorňují na vyšší náklady než v nájemním bytě, neboť ceny jsou většinou spjaty
s počtem osob na pokoji. V případě 3 členné rodiny se tak dostáváme na částku kolem 10tisíc
Kč. Informace o městských bytech respondenti většinou nemají a mají pochybnosti, že by
městský byt mohli získat.

V oblasti zaměstnání se téměř všichni oslovení vyjádřili shodně – obecně je pracovních míst
v Litoměřicích málo, chybí pracovní místa na zkrácené úvazky či seriózní práce z domova.
Adolescent se potýká s problémy při hledání brigády z důvodu své neplnoletosti. Vzhledem
k tomu, že málo respondentů bylo ekonomicky aktivních, nepodařilo se nám sebrat
konkrétní zkušenosti se sladěním pracovního a soukromého života. Z minulosti ale
dotazovaní zmiňovali obtíže spojené s neochotou zaměstnavatelů k úpravě pracovní doby,
častou nemocnost dětí a s tím spojenou absenci rodiče v zaměstnání, v jednom případě
musela respondentka (matka samoživitelka) své zaměstnání opustit, neboť se jednalo
především o večerní a noční směny. Občasné brigády se dají sehnat např. v zemědělství. Na
hledání práce ve svém oboru většina oslovených rezignuje.

Žádný z dotazovaných se nevyjadřoval k dostupnosti mateřských škol – vysvětlujeme si to
právě ekonomickou neaktivitou (na rodičovské dovolené nebo nezaměstnanost) a rodič (e)
nemají potřebu mateřskou školu vyhledávat.

Hřišť a míst pro hraní malých dětí je podle oslovovaných poměrně dost a jsou pěkná a
udržovaná. Ve dvou případech rodiče našli na dětském hřišti použitou injekční stříkačku. Co
rodičům schází, jsou parky a plácky, kde by našli zábavu starší děti a „puberťáci“, kteří se
nudí a poflakují po ulicích. V nudě dospívajících dětí vidí téměř všichni oslovení velké riziko –
„chytí se špatné party, začnou hulit trávu a u čeho potom skončí?“.

V Litoměřicích existuje poměrně široká nabídka volnočasových aktivit – kroužků, sportovních
aktivit pro děti, ale většina konverzačních partnerů se potýká s jejich finanční náročností. Ve
třetině případů využívají rodiny pouze bezplatné aktivity realizované NNO. Aby rodina trávila
volný čas společně, určité možnosti má, ale uvítali by větší škálu těchto aktivit a možnosti
rodinných slev. Téměř všichni oslovení navštěvují kulturní a sportovní akce, které jsou
zdarma – uváděny byly např. čarodějnice a dětský den.
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V oblasti dopravy se dotazovaní negativně vyjadřovali ke snížení počtu spojů MHD a
k problémům s cestováním s kočárkem. Občas se setkávají s neochotou lidí pomoci
s kočárkem do autobusu, „…nízkopodlažní autobusy sice jezdí, ale když zastaví půl metru od
chodníku, je to k ničemu“. Bezbariérovost některých míst ve městě je špatná – řada chodníků
nemá nájezdy u přechodů, jsou rozbité a „…hodně míst ve městech je kvůli památkářům z
„kočičích hlav“ a jezdit na tom s kočárkem je peklo.“

Ze sociálních služeb znají oslovení respondenti vesměs pouze ty, které využívají. Jsou to
azylový dům pro matky s dětmi, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, poradna a domov
dětí a mládeže. Informace o existujících sociálních službách mají minimální, ačkoli cítí, že by
nějakou další podporu potřebovali, nevědí, kam by se obrátili. Většinou se snaží spoléhat
sami na sebe a pomoci si sami, kdyby byli přece jen v úzkých, obraceli by se s žádostí o
podporu a informace v prvé řadě na své blízké a přátele. „Je mi nepříjemné jít za někým
cizím a říkat mu o svých problémech, i když toho sociálního pracovníka znám, nemám
k němu takovou důvěru, abych mu vykládala všechno.“ Uživatelé pobytových služeb uváděli:
„nikdy mě nenapadlo, že by naše sociální pracovnice mohla řešit nějaké moje nejasnosti na
sociálce nebo někde jinde venku……. Se sháněním bydlení a práce nikdo nepomáhá, člověk je
na to opravdu sám. Sociální pracovníci se jen ptají, jak to jde a zajímají je výsledky.“ Dalším
zdrojem informací o službách je pro dotazované městský úřad. O existenci katalogu
sociálních služeb věděla pouze jedna dotazovaná žena.

Větší podpora rodin by podle oslovených občanů měla mířit především pro podporu
startovacích bytů pro mladé rodiny a rodiny neúplné, na podporu pracovních míst s možností
zkráceného úvazku nebo upravené pracovní doby a v neposlední řadě na volný čas dětí, aby
si všechny věkové kategorie měly kde hrát a byl dostatek finančně dostupných akcí pro celé
rodiny.

c. Osoby v přechodné krizi, ohrožené drogou a etnické menšiny
V rámci cílové skupiny osoby v přechodné krizi, ohrožených drogou a etnických menšin jsme
oslovili následující uživatele:
a)
b)
c)
d)
e)

Osoby bez přístřeší
Osoby řešící zadlužení
Osoby nezaměstnané
Oběť domácího násilí
Občasný uživatel návykových látek
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f) Osoby z romské menšiny
g) Osoby řešící jiné problémy

Mezi oslovenými uživateli byli zastoupeni jednotlivci, osoby žijící v partnerském vztahu bez
dětí a také rodiny s dětmi.

Lidem z této cílové skupiny se v Litoměřicích moc dobře nežije. Všichni zmiňují vzrůstající
bezohlednost lidí, zlobu, nezájem o lidi s problémy a neochotu pomoci. „Něco tomu chybí –
když jsem byla v Paříži, poznala jsem, jak fungují azylové domy a to, jak se věnovali lidem,
bylo úplně jiné. Tady se lidem s problémy dá takový ten základ, když si přijdou. Aby šel někdo
ven a zajímal se o lidi, povídal si s nimi, to se neděje.“ Oslovení by si přáli zlepšení
komunikace a ochotu „obou stran“ si porozumět. „Město je hezký, ale bylo by potřeba
změnit komunikaci mezi lidmi. Jsou na sebe zlí.“

Mezi problémy, které jsou pro oslovené zásadní a zároveň velmi těžce řešitelné, patří
především nezaměstnanost a z toho plynoucí problémy s hospodařením, dluhy a problémy
v bydlení. Většina dotazovaných je bez stálého zaměstnání již několik let a právě
nezaměstnanost označují za zdroj svých problémů. „Pracovala jsem mnoho let ve Štětí
v papírnách. Když mě propustili, byla to cesta dolů. Nemohli jsme si dovolit to, co dřív,
postupně byl problém platit nájem, potom přišel o práci i manžel a to byla konečná. On začal
pít, byl zlý…. Nakonec jsme se rozešli a oba jsme na dně.“ Zajistit si zaměstnání je podle
dotazovaných téměř nemožné – obecně prý práce v Litoměřicích není, cítí se zároveň do
určité míry diskriminovaní díky faktu, že jsou již několik let nezaměstnaní. Všichni oslovení se
shodují, že by „dělali cokoli“. Občasně využívají brigád, především v zemědělské oblasti.
Příjmy z brigád jsou spíše symbolické, větší část výdělku vydají na dopravu na místo. Mít
brigádu je pro ně ale zásadní – ať už z důvodu určitého režimu, mít kontakt s lidmi nebo jako
prokázání snahy řešit svou situaci pro úřady či poskytovatele služeb, které využívají. Část
z dotazovaných by byla ochotna se za prací přestěhovat, pokud by měli ubytování. Na
dojíždění do práce nemají peníze – především v prvním měsíci zaměstnání, kdy ještě nemají
k dispozici výplatu. „Mojí budoucnost změní jenom práce a stabilní příjem, bez toho se nehnu.
Takhle každou korunu desetkrát obrátím než si něco koupím – třeba i mléko.“ Jedna
uživatelka navrhovala – „V jídelnách a restauracích je spousta zbytků – lidi bez přístřeší by to
za nějaký symbolický poplatek určitě přijali.“

„V Litoměřicích jsou na ulicích lidi, kteří nejsou odsud, berou sociální dávky a přivydělávají si
různě – sběrem papíru, šrotu……. Policajti to hlídají a i za sběr papíru buzerují. Jak se potom
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má člověk cítit? A kde si má přivydělat? V podstatě uklízíme město – chtěli bychom nějakou
práci, abychom si mohli přivydělat.“

Podle výpovědí oslovených osob v Litoměřicích přibývá osob, které mají problémy s dluhy,
nezvládají platit nájmy a jsou nezaměstnaní. „…. Je nás víc a bude hůř. To nejsou jenom lidi,
co spí v parku, nebo v azyláku a na ubytovnách – hodně lidí není vidět, bydlí u příbuzných
nebo po chatkách a v garážích. O těch nikdo neví a nikdo se o ně nestará.“

Uživatelé občasně využijí jednodenní či vícedenní brigády – vesměs v zemědělství či
pomocných pracích na stavbách. Dozvídají se o nich „šuškandou“. Výdělek označují za
symbolický, neboť mají náklady s cestou do práce. V oblasti zaměstnanosti by uvítali oslovení
uživatelé větší podporu. „Město by mělo organizovat brigády - zrušit technické služby a
zaměstnat tam lidi bez práce – ať mají režim, dostanou za to nějakou korunu a znají co to je
práce a chodit do práce. Taky se mi líbí, co jsem zažil v Praze – prodávání časopisů (Nový
prostor) – prostě dát lidem šanci si vydělat nějakou korunu a hlavně znát co to je
práce……Kolem Labe je např. moc bordelu, lidi bez práce by mohli uklízet.“

Sociální služby jsou oslovenými uživateli hodnoceny v celku pozitivně. Kladně je hodnocena
možnost oslovení personálu poskytovatele služby, zájem o jejich problémy a ochotu pomoci.
V případě pobytových zařízení někteří oslovení uživatelé zmiňovali omezený rozsah pomoci –
např. nedochází k doprovodu mimo zařízení, k aktivní podpoře v hledání zaměstnání a
bydlení. Některým osloveným lidem schází režim v pobytových zařízeních. „Lidi by neměli mít
čas se flákat, celý den prospat – potom ztrácí motivaci něco dělat.“ Režim zmiňovala i
uživatelka jiného azylového zařízení: „…vlastně ty děvčata mají motivaci. Když musí něco
dělat, tak je nepostihne tulení nemoc. Když mají takovéhle nácviky, tak vědí, že mají nějakou
povinnost a že musí něco dělat. Natrénuje je to do práce. Navíc, když se jim to nelíbí, můžou
jít někam jinam.“

Část konverzačních partnerů uváděla, že u pracovníků vnímají vyčerpanost a nedostatek času
a kapacity na jejich problémy. Mají pocit, že potom obtěžují. Někteří si jdou ve finále
problém vyřešit jinak a sami, u jiných to vede k obavám se na sociálního pracovníka obrátit a
věc zůstává neřešená.

Mezi využívané služby patří azylový dům, noclehárna, denní centrum, šatník, kontaktní
centrum, právní poradenství, terénní programy a sociálně aktivizační služby pro rodiny
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s dětmi. Uživatelé znají pouze služby, které sami využívají. O existenci jiných služeb znalost
nemají.

O existenci služby, které nyní využívají, se konverzační partneři dozvěděli především od
známých, ale shodují se, že to bylo v době, kdy už se některé jejich problémy řešit nedaly.
V jednom případě se dotazovaný obrátil na informační centrum města. „Služby moc neznali,
ale vzpomněli si, že za mostem je azylák – ukázalo se ale, že je pro matky s dětmi. Odtud mě
pak poslali do azyláku pro muže.“

Osoby bez přístřeší pozitivně hodnotí možnost využití hygienického zázemí, ohřát se, vyprat
si a „poklábosit s ostatními“. „Je fajn, že si tu můžu popovídat s pracovníky – třeba i jen tak.
Když se přijdu zeptat na úřad, tak jen obtěžuju, jsem pro podřadný člověk. V azyláku je to
jiné, udělají si na mě čas a popovídají si se mnou.“ Uvítali by terénní služby věnované lidem
bez domova.

Téměř všichni oslovení mají dluhy, které se týkají poplatků za odpady, výživného,
spotřebitelských úvěrů, poplatků za telefon apod. Někteří své dluhy vůbec neřeší, nevědí,
kolik a kde dluží, nemají k tomu už žádnou motivaci – nemají z čeho splácet. Shodují se na
tom, že sami své dluhy vyřešit neumí, potřebují pomoc v komunikaci s věřiteli a exekutory.
Jedna respondentka uvedla výrazné psychické potíže spojené s dluhy.

V oblasti bydlení se všichni oslovení uživatelé shodují, že by si přáli, aby v Litoměřicích byly
sociální byty, kde by „měli šanci začít znovu“ nebo azylové bydlení pro celou rodinu nebo
bezdětný pár. „Můj druh je pro mě hrozně důležitý. Do azyláku ani na ubytovnu bez něj
nepůjdu, ze svých příjmů na to pro oba nemám a on žádné peníze nemá. To s ním radši
zůstanu na ulici.“ Oslovení uživatelé žijící v azylových zařízeních doufají v prodloužení
ubytovací smlouvy, protože je to pro ně finančně výhodnější. Nové bydlení si hledají
vlastními silami, uvítali by v tom podporu pracovníků. Ostatní oslovení uživatelé žijí na
ubytovně, v zahradní chatce bez elektřiny nebo na ulici. Možnost získat běžný nájemní byt
vesměs zavrhují z důvodu vysoké kauce, na kterou nemají finanční prostředky. Proto svou
pozornost směřují pouze k ubytovnám, kde se ceny pohybují okolo 3600kč na osobu.
V případě rodiny jsou potom náklady na bydlení na ubytovně vyšší než v nájemním bytě. O
městských bytech informace nemají, domnívají se, že město žádné byty nevlastní. Jako
problematické vnímají uživatelé sestěhovávání lidí s podobnými problémy na jedno místo.
„Startovací byty by byly skvělé, ale jestli tam bude hodně bytů plných Romů, nezaměstnaných
nebo feťáků, tak to bude zase jen ghetto.“
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„Město má mít svou ubytovnu s režimem a povinností si spořit na kauci na nájem. Dát lidem
práci, mít startovací byty, kam by mohli odcházet lidé z azyláků či ubytoven. Lidi by se měli
učit hospodařit s penězi, vědět o špatných půjčkách.“ Někteří uživatelé se zmiňují o
„začarovaném kruhu“ mezi ubytovnami (Interhotel Helena, Hotel Labe, ubytovna
v Mlékojedech), azylovými zařízeními a ulicí.

Je snadné se v Litoměřicích setkat s drogou? Je to vážný problém? Většina oslovených se
shoduje, že drogy se nejspíše sehnat dají, ale oni sami s tím zkušenost nemají. Občas se
setkali s pohozenými použitými stříkačkami na ulici nebo v parku, ale za větší problém
považují alkohol a gamblerství. Jeden uživatel ale zmiňoval: „Když víte, za kým jít, tak je
možné sehnat cokoli – marihuana je vždycky, heroin, pervitin…. Co chcete. Jehly se po ulicích
moc neválí – můžeme si je vyměnit a to je výhodnější.“

Mezi problematické oblasti oslovení uživatelé uváděli také špatný zdravotní stav, psychické
obtíže a občasné nedodržování léčby předepsané lékařem – „doktor mi napsal prášky, na
které byl vysoký doplatek a já na to neměl peníze.“ Rovněž poukazují, že lékaři nemají
informace o službách a možnostech pomoci ve městě. V oblasti trávení volného času se
orientují pouze na bezplatné aktivity, na akce pořádané poskytovateli služeb. „Chtěla bych
občas zajít do kina, nebo aby děcka mohly chodit do kroužku s normálníma dětma. Nemám
na to ale peníze, tak prostě chodí pořád s těma samýma do klubu Naděje.“ Sami uživatelé
upozorňují na riziko špatného vlivu na děti a mládež: „Mladí lidé nemají vzory, chodí krást,
neznají práci.“

Uživatelé azylového zařízení a ubytovny v Želeticích zmiňovali jako nebezpečné místo
kruhový objezd u Intersparu, kde se často stávají dopravní nehody a chybí zde přechody pro
chodce. Pro děti z těchto míst je i problematická ranní doprava do školy.

Oslovení Romové zmiňují zhoršující stigmatizaci a nadávky, se kterými se setkávají. „Hážou
nás všechny do jednoho pytle. Na mého syna u zápisu křičel pětiletý kluk „Ty špinavej cigáne,
s Tebou do třídy chodit nechci, Ty bys mě okrad“ jeho maminka mu nic neřekla. A to nás viděli
poprvé. Myslí si, že všichni Romové kradou.“
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d. Osoby se zdravotním postižením

V rámci skupiny Osoby se zdravotním postižením jsme oslovili tyto uživatele:
a)
b)
c)
d)

Osobu s mentálním postižením
Osobu s duševním postižením
Osobu s tělesným postižením
Osobu s postižením – pracující

Jak se žije lidem s postižením v Litoměřicích? Na tento dotaz reagovali všichni velmi podobně
- vcelku spokojeně, mohlo by to být lepší, ale v jiném městě bych žít nechtěl/a. Občasně se
setkávají s netolerancí ostatních lidí ve městě.
Problémy, které oslovení uživatelé uváděli, se příliš nelišily od ostatních skupin. I zde je
zmiňovaným problémem zaměstnanost a bydlení, k tomu se přidává pohyb po městě,
zdravotní stav a nedostupnost některých míst.

V oblasti příjmů nemají dotazovaní uživatelé výrazné problémy, vesměs pobírají invalidní
důchod a někteří i příspěvek na péči. Někteří ale uvádějí, že mají problémy s hospodařením
s penězi, aby si mohli dovolit vše, co chtějí nebo potřebují. Jeden uživatel, který žil 16 let
v ústavu uváděl, že po odchodu do chráněného bydlení pro něj bylo hodně důležité se naučit
hospodařit. „Když jsem byl v ústavu, tak jsem byl pořád v mínusu. Když mi vzali poplatky na
ústav, tak mi zbylo malé kapesné a nestačilo mi to. Když jsem odtamtud odešel, tak se to dost
zlepšilo, ale musel jsem se naučit myslet na peníze na jídlo, na nájem a tak.“ Žádný
z dotazovaných neuvedl, že by měl problémy s dluhy.

Jeden z uživatelů se aktuálně připravuje na práci v kavárně v Ústí nad Labem. Vnímá to jako
úspěch, práci hledal ve spolupráci s Diakonií a Fokusem Labe. „Do práce se těším, je to
chráněná kavárna, takže na mě budou hodní. Když jsem si jednou sehnal práci sám, dělal
jsem v pekárně, tak mě po dvaceti dnech vyhodili, že jsem prý pomalý a pořád tam na mě
někdo křičel.“ S podobnou zkušeností se setkali i další oslovení. „Práce je málo pro zdravé
lidi, natož pro mě na vozíku.“ S hledáním práce mají špatné zkušenosti, ale všichni vyjádřili
přání práci mít – kvůli zvýšení příjmu, osamostatnění, kontaktu s lidmi a pocitu užitečnosti.
Zdravotně postižení by si přáli, aby byla v Litoměřicích větší nabídka pracovních míst na plný
či zkrácený úvazek pro osoby s handicapem – ať už v chráněných dílnách nebo na běžném
trhu práce. Pohybliví uživatelé využívají občasné brigády v letním období.
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Problém s pohybem po městě uváděli uživatelé na vozíku. „je to tu samá kočičí hlava kvůli
památkářům. Vypadá to pěkně, ale jezdit se po tom nedá. I lidi o holi a maminky s kočárky
s tím mají velké problémy. Do centra skoro nejdu.“ Zcela nedostupné jsou pro lidi na vozíku
některé části městského úřadu a zdravotního střediska. Některá místa mají bezbariérové
přístupy, ale nejsou v nich bezbariérové toalety. Špatné zkušenosti uvádějí uživatelé
v cestování autobusem MHD. Poznámky o spoji, který obsluhuje nízkopodlažní autobus, jsou
tak malé, špatně čitelné. Dotazovaní zažívají tyto situace v MHD: nízkopodlažní autobus
zastaví daleko od chodníku, řidič neumí obsluhovat plošinu pro nájezd vozíčkáře, plošina
nefunguje, setkávají se i s neochotou pomoci při nastupování. „Když chcete jet vlakem, je to
složitější – na nádraží nemají plošinu, takže musíte týden předem nahlásit, že chcete někam
jet. Z Ústí pak přijedou chlapi, co mě naloží do vagonu. Naštěstí už ne do zavazadlového
prostoru, kde je tma a nedá se tam větrat. Některé vlaky ale nemají bezbariérové WC.“ Jako
nedostupné jsou označovány některé obchody a restaurace. „Město se bezbariérovosti dřív
věnovala, existuje speciální mapa. Ale přijde mi, že s těmi kostkami nic nezmůžou.“

Mezi využívané či známé služby patří Diakonie ČCE, Plamínek, Srdíčko, Klobouk z Terezína a
Fokus Labe. Služby jsou hodnoceny pozitivně. Kladně je hodnocen především zájem
pracovníků organizací a ochota pomoci. Někdy sice nemají moc možností, nebo se dlouho
nedaří, ale bez služeb si uživatelé svou situaci neumí představit. „Kdyby nebylo Diakonie a
Klobouku, byl bych asi zase v ústavu – to nechci. Líbí se mi žít venku, starat se o sebe.“
Někteří uživatelé vědí i o hospici, který půjčuje některé kompenzační pomůcky. Informace o
službách a možnostech si sbírají postupně, využívají „svých“ služeb, někdy internetu, ale
největším zdrojem informací je „šuškanda“ – informace předávané ústně mezi známými,
rodinou a lidmi se stejnými problémy.

Na otázku, jaké služby ve městě chybí, část uživatelů neuměla odpovědět. Někteří se
vyjádřili, že není potřeba nových služeb, ale posílení služeb stávajících. Co by někteří uvítali je
osobní asistence.

V oblasti bydlení jsme se setkali s uživatelem, který žije společně s rodiči, ale i s uživateli,
kteří mají zkušenost s chráněným bydlením. „Tohle mi vyhovuje, naučil jsem se vařit,
hospodařit s penězi a starat se o sebe. Teď už za mnou chodí jen občas se podívat, jak to
zvládám a občas mi s něčím pomůžou. Nevím, kolik za to platím, ale není to moc.“ Setkali
jsme se i s uživatelem s lehčí formou mentálního postižení, který žije přechodně v azylovém
domě. Oslovení uživatelé nemají příliš informací o bezbariérových bytech nebo bytech
speciálního určení. „Moc variant není – kdo nemusí být v ústavu, tak většinou žije u rodiny.
Znám pár lidí co mají zkušenost s chráněným bydlením, ale bylo by těch chráněných bytů
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potřeba víc. Lidi s postižením by měli mít v městských bytech přednost. Z kasáren by se třeba
mohlo něco vybudovat.“

Co by se v Litoměřicích mělo změnit, aby se lidem s postižením žilo lépe? Na tuto otázku
uživatelé odpovídali rozdílně. Někteří by uvítali více chráněných dílen a pracovních míst pro
handicapované, jiní dostatek chráněného bydlení. Přáli by si volnočasové aktivity
s inklusivním zaměřením – tak, aby se jich účastnili lidé s handicapem i bez něj a byly
finančně dostupné. Objevilo se tu i přání milejšího přístupu úředníků a úpravy chodníků
spočívající v odstranění dlažebních kostech a vybudování nájezdů na chodníky. Důležité pro
tuto cílovou skupinu je zachování stávajících sociálních služeb a jejich rozvoj a také zapojené
do procesu komunitního plánování. Mezi podněty ke zlepšení se objevila i oprava
autobusového nádraží, kde protékají střechy na zastávkách a je tu nepořádek.
Za důležité konverzační partneři považují toleranci a pochopení zdravých lidí. „Proč se děti
neučí ve škole o různých typech postižení? Vždyť se s těmi lidmi potkávají, už dávno nejsme
zavření v ústavech. Když si řeknu někomu o pomoc, tak se stává, že mě rovnou odmítnou,
nebo jsou v rozpacích a raději koukají do země. Když vedle nich sedím v autobusu, jsou
nervózní a radši si jdou sednout jinam. Když už mi pomoci chtějí, tak nevědí jak. Děti i dospělí
by se měli naučit žít s lidmi s postižením, umět s nimi komunikovat a vědět jak jim mohou
pomoci.“
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C. Analýza potřeb z perspektivy osob pečujících o
osobu blízkou
„Život s handicapem mého dítěte mě naučil se rvát a bránit se.“

Na základě komunikace se zadavatelem a členy pracovních skupin komunitního plánování
byla pozornost v rámci této cílové skupiny věnována především rodičům dětí s postižením.
Dvou skupinových rozhovorů – tzv. ohniskových skupin – se účastnilo celkem 9 žen. Jednalo
se o matky, a v jednom případě o babičku, dětí se zdravotním postižením.
Osoby blízké tedy byly děti z různých věkových kategorií ve věku 4 – 26 let. Jednalo se o děti
předškolního věku, školního věku a o osoby plnoleté. Účastnice ohniskových skupin vždy
mluvily o dětech, i v případě již dospělých osob. V následujícím textu je toto označování
zachováváno.

1. Vymezení standardního stavu

Jaký je standardní, žádoucí, optimální stav, který by účastníci diskuse chtěli vidět či
dosáhnout v horizontu příštího komunitního plánování?

Optimální stav zahrnuje existenci asistenční služby – mít k dispozici např.
hlídání odpoledne, večer nebo i přes noc. Stávající stacionář je rozvinutý do
týdenního stacionáře či internátního zařízení. Lidé jsou tolerantní a vstřícní.
Nezávidí příspěvek na péči, nedělají, že nás nevidí. Dopravní prostředky mají
plošiny a proškolený personál, lidé ochotně pomohou s manipulací. Chodníky
a veřejné budovy jsou bezbariérové, všude jsou bezbariérové toalety. Lékaři
jsou informovaní a umí nám poskytnout potřebné informace. Je rozšířená
raná péče, existuje chráněné bydlení a chráněné dílny i pro lidi s těžším
stupněm postižení. V kraji jsou dostupné odlehčovací služby, které jsou
finančně dostupné. Máme možnost využívat služeb psychologa či supervize.
Služby umí využívat dobrovolníky. Je diskutována možnost zařízení, kde by
mohli dožít rodiče i se svými postiženými dětmi.
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2. Zmiňované problémy a překážky

S jakými problémy a překážkami se osoby pečující o osobu blízkou setkávají? Jaké jsou
překážky bránící optimálnímu stavu? Pro přehlednost jsme je rozčlenili podle témat, avšak
vzájemně se témata a problémy prolínají.

Zdravotní stav a kompenzační pomůcky
„Lékař v porodnici mi rovnou řekl, že můj syn se nikdy nic nenaučí, bude ležák, musí do
ústavu. Nedala jsem se. Kluk umí sát, slyší, vidí a vnímá – nic z toho podle doktorů neměl
umět. Každý rok se naučí něco nového… Řada lékařů vás srazí na kolena“
Postižení dětí je vážné, vyžadující celodenní péči a pozornost. K postižení se často přidruží
další onemocnění – např. epilepsie, cukrovka. Celá řada lékařů - specialistů je v Praze nebo
v Ústí nad Labem. Je nutné dojíždět na pravidelná vyšetření, kontroly, pro recepty na léky
apod. Zkušenosti s přístupem lékařů se různí, oslovené osoby se ale shodují, že záleží na
praktických zkušenostech a citlivosti lékařů. Zkušenosti mají spíše špatné. V případě nutnosti
hospitalizace jsou rodiče povinni předem žádat prostřednictvím nemocnice svou zdravotní
pojišťovnu o schválení proplacení přítomnosti rodiče po dobu hospitalizace. Pakliže o této
povinnosti rodiče neví nebo jejich pojišťovna žádost zamítne, jsou nuceni si hradit pobyt
v nemocnici za doprovázející osobu v plné výši.
Rezervy vnímají konverzační partneři i v oblasti pedagogicko-psychologické diagnostiky dětí.
„Psychologové jsou taky kapitola sama pro sebe – diagnostika není vůbec přizpůsobená. Jak
může o dítěti rozhodnout na základě jedné či dvou návštěv v cizím prostředí, v místnosti plné
nových podnětů? To je jasné, že se pak nevejde do kolonek a odpovídá špatně.“
Kompenzační pomůcky jsou do určité míry hrazeny zdravotní pojišťovnou. O nabídce
pomůcek se dozvídají většinou od ostatních pečujících osob v lázních, na svépomocných
skupinách, na facebooku, přímo od výrobců, kteří dělají propagační akce nebo od lékařů.
Úhrada kompenzační pomůcky zdravotní pojišťovnou je podmíněna doporučením lékaře a
čerpání je omezeno v čase. Např. v případě invalidního vozíku je nárok na jeden vozík za 5
let. Faktická potřeba poukazuje na nutnost mít doma vozíky dva – nejen pro pochopitelné
odlišení vozíku na ven a vozíku do domácnosti, tak i pro případ poruchy. Pokud se vozík
rozbije, musí být proveden reklamační proces – tzn. oprava, výměna nebo odpis z důvodu
nepoužitelnosti. Tento proces ale trvá dlouhou dobu, a pokud rodina nevlastní druhý vozík,
je postižená osoba zcela nepohyblivá. V případě, že je požadováno vydání nové kompenzační
pomůcky před vypršením dané lhůty, jedná se dle slov pečujících osob o ponižující
byrokratický proces vyjednávání s pojišťovnou. Rodiče se často ani nedozvědí, že na
některou pomůcku mají nárok, nikdo je o tom neinformuje. Některé pomůcky (např.
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polohovací postele) zapůjčuje místní hospic. Pozitivně hodnoceno je i zapůjčování pomůcek
prostřednictvím služby raná péče.

Finance
Finance jsou významným prvkem. Všichni oslovení mají zkušenosti s fámami o vysokých
částkách, kterou za svou péči berou. Mají obavy ze zdražování a vysokých nákladů na
kompenzační pomůcky, dietní stravu apod. Většina má zkušenosti s pozdním zasíláním
příspěvku na péči a jiných dávek. V některých případech tak vzniká riziko nezaplacení
nutných plateb. Negativně se pečující osoby vyjadřovaly k nárůstu „papírování kolem
veškerých dávek, přídavků apod., ale na návštěvu nikdo nedojde. S papírováním málokdo
pomůže, úřednice samotné neví, co se kde má vyplnit a jak. Dříve nám s tím pomáhaly, teď
jen vrazí do ruky formulář a poraď si s tím.“
Některé terapeutické procesy a pomůcky jsou hodně drahé a zdravotní pojišťovna je
nehradí. „Využíváme nadační fondy, pořád někde žebráme o peníze.“ Informace o fondech si
předávají mezi sebou, když někdo na něco přijde, řekne to ostatním. Uvítali by podporu
městského úřadu v tomto směru – větší informovanost úředníků o zdrojích nadačních
prostředků a podporu v přípravě žádostí.
Všichni konverzační partneři vnímají nutnost kontroly využívání příspěvku na péči, nakládání
s invalidním důchodem svěřené osoby, ale někdy je to pro ně extrémně ponižující. „Pořád se
někde dohadovat, vysvětlovat – když je dítě starší 18 let, musíme chodit k soudu a výběry nad
5tisíc můžeme utratit pouze se souhlasem soudu. Žádnou oporu u soudu nemám, musím si to
vyřídit sama. Ptají se i kolik procent nákladů na novou ledničku jsem uhradila z jeho důchodu
a kolik z rodinných peněz. Štve mě, že prudí s papírováním, ale nikdo se nepřijde podívat, jak
to skutečně je.“
Rozdíly jsou v proplácení některých příspěvků u zdravotních pojišťoven. Např. v příspěvku na
dietní stravu hradí některá pojišťovna 900kč čtvrtletně, jiná 500kč. Reálné čtvrtletní náklady
jsou ale mnohonásobně vyšší.
„Příspěvek na péči je v podstatě mzda pečující osoby, a vzhledem k časové náročnosti je to
nižší než minimální mzda.“ „Do práce jít v podstatě nemohu. Kdybych šla na plný úvazek do
práce, příspěvek na péči celý půjde na stacionář a ještě to ani nestačí. Práce na zkrácený
úvazek je málo, a když už ji najdete, tak díky častým nemocem dítěte tam skoro nejste.
Většinou vás brzy vyhodí.“
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Informace
„Musíte být detektiv – pátrat po informacích. Nikdo vám nedá ucelený balík informací.“

Informace jsou jedním z největších problémů. Maminka, které se narodí postižené dítě, se
k nim dostává pomalu, složitě, většinou dostává rozporuplné informace a musí si v nich
vybírat. Nejdůležitější osobou při narození postiženého dítěte je sociální pracovnice
v porodnici a lékaři – zkušenosti jsou spíše špatné, poté neurologie, ortopedie a další lékaři.
„V začátku nejvíce komunikujete s dětskými lékaři a jejich informovanost je velmi malá –
nevědí, jaké možnosti rodiče mají, zvlášť obvoďáci jsou tragický. Pokud nemají v péči dítě
s podobným postižením, nemají praktické zkušenosti, tak jsou k ničemu.“ Informace o
zdravotním stavu se dozvídají od lékařů, především specialistů. Praktické informace o péči o
dítě, o nároku na podporu, o cestování apod. zjišťují postupně na základě zkušeností –
„metodou pokus – omyl“. Setkávají se s tím, že úředníci často vědí méně než oni sami.
Velkým zdrojem informací jsou svépomocné skupiny, ať už scházející se osobně, nebo
prostřednictvím sociálních sítí – např. facebooku.
„Jak se na to připravit? Na takovou věc se připravit nejde, ale nesmíme v tom zůstat sami, my
jsme si to nevybrali. Všude nám házejí klacky pod nohy, o všechno se musíme prát, leckdy
doprošovat. Je to těžké a ubíjející.“

Mnohdy by pečující uvítali i odborné sociální poradenství v oblasti bydlení nebo práva. Klub
Plamínek je registrovaný pro pražskou asociaci a mohou využívat služeb místního právníka. O
právním poradenství v Litoměřicích nevědí.

Doprava, cestování a pohyb po městě

V Litoměřicích jezdí i nízkopodlažní autobusy, ale pečující osoby se setkávají se situacemi,
kdy řidič zastaví daleko od chodníků, není ochotný popojet nebo pomoci s vyzvednutím
vozíku do autobusu. Setkali se i s případy, kdy řidič neuměl plošinu pro nástup vozíčkáře
obsluhovat.
Většina dotazovaných využívá cestování automobilem. Pakliže chtějí využívat dopravu
vlakem, je nutné tuto skutečnost nahlásit týden předem, aby byla k dispozici plošina pro
nástup do vagonu. Na Dolním nádraží není plošina, jezdí zde staré vlaky a i pro zdravého
člověka jsou schody do vlaku vysoké.
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Některá místa ve městě pro lidi na vozíku nejsou vůbec dostupné – např. některé části
městského úřadu, logopedie, dětský psycholog (jediný ve městě), obtížná dostupnost
v zubním středisku, spousta chodníků je neprůchodná, nebo s vysokými obrubníky. Pokud si
maminka potřebuje vyřídit něco v budově úřadu, kam se s vozíkem nedostane, tak spoléhá
na ochotu úředníka, že sejde dolů a budou „úřadovat“ na informacích. Když ochotná není,
tak musí dítě nechat hlídat na informacích a jít nahoru sama. Velkým nedostatkem jsou
dlažební kostky v centru města z důvodů památkové zóny. Poukazují také na skutečnost, že
jsou porušovány předpisy při rekonstrukcích chodníků. „Každý nový chodník by měl být
udělán tak, aby neomezoval vozíčkáře nebo kočárky. Ale i nové chodníky tak dělané nejsou –
někdy to už vypadá jako truc.“ Často musí jít po silnici, na chodníku to nejde. „Zdravý člověk
se nad tím nepozastaví, nepřemýšlí. Ale i 10cm je problém, když má vozík s dospělým
člověkem přes 80kg.“
I tato cílová skupina se setkává s klesající ochotou lidí pomoci. Jedna z oslovených matek má
problémy se sousedy v panelovém domě.

Volný čas
V Litoměřicích není příliš velká nabídka volnočasových aktivit pro postižené děti nebo i celé
rodiny. Většinu akcí si pořádají rodiče sami. Schází zde i integrační volnočasové aktivity.
„moje dcera nemá těžké postižení, zvládala by chodit do běžných kroužků se zdravými dětmi,
ale setkáváme se s bariérami – vedoucí těch kroužků je nechtějí. Ostatní děti na ně pokukují a
smějí se jim. Vedoucí neví co s tím a bojí se, že postižené děti nezvládnou.“ Možností řešení se
v tomto směru nabízí vzdělávání vedoucích volnočasových aktivit a motivace k inklusivnímu
prostředí. „Ideální by pro navštěvování běžných volnočasových aktivit byli asistenti – ti tu ale
nejsou. Občasně si domluvíme na hromadné akce dobrovolníky – studenty.“
„Většině matek v 15tém roku dítěte končí problémy s koordinací času – dítě se o sebe je
schopné postarat. Nám spousta dalších problémů začíná – řada služeb je pouze pro mladší
děti.“ Omezení využívání služeb je dle oslovených osob z důvodu financování i zákona o
sociálních službách. Zlomový věk je 26 let, který je pro řadu služeb hranicí pro možnost
využívání. Pečující rodiče by uvítali i služby a aktivity pro starší osoby.

Odpočinek pečujících osob
„Nemůžete si připouštět problémy a hroutit se, pořád musíte jet na plno“
Ptali-li jsme se na potřeby pečujících osob, spontánně se vůbec neobjevilo téma vlastního
odpočinku. Když jsme toto téma nadnesli, následovalo definování potřeby odlehčovacích
služeb, aby se mohli pečující věnovat zbytku své rodiny. Nikdo bez našeho dotazu
nepomyslel na svůj vlastní odpočinek nebo relaxaci. Následně uváděli účastníci i zaměstnání
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jako formu odpočinku. „Udělat si volno pro sebe je obtížné – jste pořád v zápřahu. Utíkám do
práce, ale mám výhodu v tom, že mám manžela, babičku…. Nejsem na to úplně sama.“ „já
chodím na dvě hodiny denně uklízet, syna dám do stacionáře – připadám si užitečná i jinak,
jsme na chvíli od sebe – i pro něj to musí být hrozné být pořád s mámou. Nevydělám si skoro
ani na ty dvě hodiny ve stacionáři, ale jsem za to ráda. O výdělek vůbec nejde.“

Stálá péče o postižené dítě a zbytek rodiny je hodně náročná. Některé z účastnic přiznávaly i
psychické problémy. „Neumíme moc odpočívat a odreagovat se – pořád jsme našponované,
myslíme na to dítě, jsme ve střehu. Není čemu se divit, že se po dvaceti letech složím a
skončím na antidepresivech. …a to se mi ještě doktor diví, že jsem to vydržela tak dlouho.“
Pečující by uvítali možnost supervize nebo individuálních setkání s psychologem.
Za velmi prospěšné považují i svépomocné skupiny, kde si navzájem předávají spoustu
informací, ale mohou si jen tak popovídat, podpořit se navzájem. V tomto ohledu mívají
problémy s prostory, kde se scházet.
Péče o postižené dítě se promítá do rodinného života – účastníci uváděli, že trpí především
jejich partnerský vztah. Společné dovolené, návštěva divadla nebo kina apod. jsou téměř
nemožné. Vždy musí být někdo s postiženým dítětem. V případě matek samoživitelek je
situace ještě složitější. Reálnou potřebou je tedy možnost využívat „hlídání“, asistenční
služby nebo odlehčovací služby na několik dní. V Litoměřicích ani okolí není možnost
umístění na týdenní pobyt, v zařízení ve Skalici to možné je, ale pouze s nutností uhradit
poplatek za celý měsíc.
„Např. maturitní ples dcery byl problém – kdo pohlídá postižené dítě, když chceme jít všichni
z rodiny? Postižení jednoho dítěte má vliv na celou rodinu, na partnerský život rodičů,
sourozenci jsou „na druhé koleji“ – někdy je to těžké, ne všichni lidé to „ustojí. U sourozenců
je to ale spíše ovlivnění v dobrém slova smyslu.“

Sociální služby a podpůrné mechanismy
Velmi pozitivně je hodnocena raná péče, která poskytuje kvalitní poradenství v raném věku
dítěte, tedy v době, kdy pečujícímu schází především informace. Přínosná je rovněž terénní
forma služby. „Hodně apelujeme, aby se tato služba nerušila, spíše rozšířila.“ Pečující osoby
se setkávají se selháváním návaznosti služeb a spolupráce organizací. „Neprovázanost se
objevuje i na městském úřadě – v rámci budovy si nejsou schopni vyměnit informaci a musím
všechno oběhávat pořád dokola.“ V celém Ústeckém kraji zcela chybí odlehčovací služby, je
možnost na základě žádosti postiženou osobu umístit do ústavu – ale i v případě
několikadenního pobytu je nutné uhradit poplatek za celý měsíc. Dále chybí asistenční
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služba, která byla z důvodu malého využívání zrušena. Služba byla příliš drahá, proto nebyla
využívána. Únosná částka je 70Kč za hodinu.
Jako prospěšné a podporující je hodnoceno centrum Srdíčko – rodiče mají možnost si ulevit,
obstarat si vše potřebné a dítě se dostává do kolektivu, naučí se nové věci. Objevují se zde
ale problémy v netransparentnosti poplatků za služby – „ … jsou rozdíly v tom, kolik kdo platí
za služby stacionáře, není to přehledné a transparentní podle jakých pravidel se to řídí.“
Významné je také členství v asociacích a svépomocných rodinách. Kladně hodnocený je Klub
Plamínek.
-

Mít nějakou práci – na pár hodin denně, kdy je dítě ve stacionáři. Není to o výdělku,
protože výplata většinou pokryje náklady na stacionář, ale o možnosti být užitečná někde
jinde, být mezi lidmi a psychicky si odpočinout – vysadit.

Postavení pečujících osob
„Každá ušetříme státu několik milionů tím, že dítě nestrčíme do ústavu a pečujeme o něj, ale
stát se o nás v budoucnosti nepostará a naší práce si neváží“. Soustavná péče o osobu
blízkou není považována za zaměstnání, pečující osoby nemají nárok na podporu v případě
nemoci, na dovolenou apod. „Doba, kdy pečujeme, se nám nepočítá do důchodu – jaká bude
moje budoucnost? Asi skončím na ulici. Na budoucnost vůbec nechci myslet.“
Setkávají se s rozporuplným postojem svého okolí. Někteří lidé je považují za „samaritány,
kteří se obětovali“, jiní za vypočítavé a zneužívající sociální dávky.

Budoucnost
Otázka na budoucnost byla pro všechny dotazované hodně citlivá a těžká. V případě, že se
stávající pečující osoby nebudou moci o postiženého starat, je jedinou reálnou variantou
prozatím pouze umístění do ústavní péče. „Myslet na budoucnost si musíte zakázat. Až my
nebudeme moct, tak dítě skončí v ústavu a to je hrozná představa. Celý život je zvyklé žít
v domácím prostředí a najednou je jinde, bez svých blízkých. Už nikdy nebude mít život
kvalitní. Zní to hrozně, ale lepší by bylo, kdyby zemřelo dítě dřív než rodiče.“

„Mám ideu – někde to myslím i funguje – nějaký dům, kde by mohli dožít rodiče i se svým
postiženým dítětem, když už rodiče nemohou. Nedokážu si představit, že já budu muset jít
někam do ústavu a on taky, ale jinam.“
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Svou pozornost věnují pečující rodiče také oblasti určitého osamostatnění a uplatnění jejich
dětí. V tomto směru jsou pro ně potřebné chráněná pracovní místa, např. v chráněných
dílnách, spolupráce se zaměstnavateli a rozšíření služeb chráněného bydlení i pro osoby
s těžším stupněm postižení.

Své potřeby osoby pečující o osobu blízkou shrnují do těchto oblastí:
-

Zlepšení financování kompenzačních pomůcek a léčebných procesů
Rozšíření rané péče
Vznik asistenčních a odlehčovacích služeb
Zlepšení bezbariérovosti města
Zvýšení informovanosti lékařů a propojení se sociálními službami
Supervize a podpora psychologa
Rozvoj dobrovolnického centra – proškolit dobrovolníky pro „hlídání na večer“
Rozvoj chráněného bydlení i pro osoby s těžší formou postižení
Podpora a rozvoj chráněných dílen
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V. Závěry a doporučení

Veřejnost označila za nejvážnější problémy špatný zdravotní stav, ztrátu zaměstnání a dluhy.
Za nejvíce problémové oblasti ve městě občané pokládají nezaměstnanost, vandalství,
neorganizovanou mládež na ulicích a zadluženost lidí. Z výsledků vyplývá, že o pomoc se lidé
obrací v případě tíživé životní situace především na pomoc rodiny či příbuzných, dále na
pracovníky městského úřadu a teprve na třetím místě přímo na poskytovatele sociálních
služeb. Zde se potvrzuje nezbytnost spolupráce sociálních služeb s rodinným prostředím a
posilování informovanosti. Občané nejvíce čerpají informace o službách z obecního či
regionálního zpravodaje, potvrzuje se význam tohoto informačního zdroje, který by měly
sociální služby využívat – alespoň jako rozcestník směrem ke službám, ale mezi návrhy
veřejnosti bylo i představení služeb pro laiky a návody pro řešení obtížných situací. Tyto
informace by veřejnost ráda nacházela i na internetových stránkách městského úřadu.
Potvrzuje se tvrzení některých členů pracovních skupin KPSS ohledně nízké informovanosti
občanů. Pouze třetina se cítí být o službách a formách pomoci informována. Záměr projektu
„Inovace procesů komunitního plánování sociálních služeb na střednědobé období 2011 –
2012 ve městě Litoměřice“ pro vytvoření informačního systému je tedy zcela na místě.
K zamyšlení však zůstává, jak dostat informace cíleně k těm, kteří je potřebují a současně
nezatěžovat zbytečně ty, kteří o tyto informace nestojí. Za zvážení stojí rovněž zahrnutí do
informačního systému lékaře a úředníky samosprávy či státní samosprávy.
Nízká míra informovanosti veřejnosti se odráží na poměrně nízké míře spokojenosti občanů
s nabídkou služeb (méně než třetina) a neschopností velké části služby subjektivně ohodnotit
(více než polovina). Veřejnost poukazuje zejména na potřebu zvýšení informovanosti,
rozšíření nabídky služeb i jejich kapacity – často se opakovala potřeba posílení víkendového
provozu pečovatelské služby a možnost výběru poskytovatele služby. Mezi problémové
oblasti veřejnost také řadí opomíjení okrajových částí města v úklidu veřejného prostranství,
počtu laviček, pohybu hlídek městské policie a nedostatek dětských hřišť.

Uživateli sociálních služeb jsou především starobní důchodci, osaměle žijící osoby a téměř
polovina je z městské části Předměstí. Častěji se jedná o osoby s nižším vzděláním, ženy, a ve
dvou třetinách o osoby starší 65 let. Téměř polovina dotazovaných uživatelů je příjemcem
nějaké sociální dávky a u pětiny se objevují problémy se zadlužeností. Jedná se i o problém
rozšířený ve veřejnosti, proto má smysl podpořit protidluhové poradenství a rozvoj finanční
gramotnosti a to napříč celou populací.
Co se týká kategorie seniorů a osob se zdravotním postižením, tak zde platí, že přes třetinu
dotázaných si přeje žít ve vlastní domácnosti s využitím sociálních služeb (např. pečovatelské
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služby). Úhrady služeb v pobytových zařízeních jsou docela zátěžové, téměř tři čtvrtiny
uživatelů je zvládají ze svých příjmů, přičemž jim pak zbude jen málo peněz. Téměř u pětiny
se setkáváme s tím, že bez podpory rodiny by úhrady pobytových služeb se svými příjmy
nezvládli.
Příspěvek na péči pobírají dvě třetiny dotázaných uživatelů. Většinou z něj hradí pomoc
poskytovatele sociálních služeb nebo pomoc osoby blízké. Nejvíce využívanými službami jsou
domovy pro seniory, odborné sociální poradenství a pečovatelská služba. Pochopitelně
nejsilněji zastoupenou skupinou mezi respondenty jsou senioři a lidé s postižením.
Z deklarovaného hodnocení služeb jsou uživatelé se službami spokojeni. Přesto dávají
poskytovatelům řadu podnětů ke zlepšení. V tomto směru by bylo vhodnější zjišťovat
potřeby uživatelů průběžně a více je angažovat do procesu komunitního plánování – byť i
v roli přizvaných hostů. Desetina uživatelů nemůže využívat službu, o kterou by měla zájem.
Příčinou jsou nejčastěji finance – služby jsou nákladné a nemohou si je dovolit. Dále fakt, že
služba ve městě nebo kraji neexistuje nebo má malou kapacitu.
Uživatelé mezi největší problémy zařadili především zdravotní postižení, závislost na pomoci
druhých, dále špatný zdravotní stav a nedostatek peněz na základní potřeby (jídlo, ošacení,
bydlení). Uživatelé se v případě potřeby obrací z velké části na pracovníky služeb, které
využívají, dále na svou rodinu a příbuzné. V tomto prostředí hledají oporu a informace.
Ukazuje se, že důležité je šířit informace o službách do prostředí rodin, ale i mezi lékaře a
zdravotní sestry. Uživatelé čerpají informace převážně šířené prostřednictvím obecního či
regionálního zpravodaje nebo z informačních letáků na veřejných místech nebo doručených
do poštovní schránky.
Srovnáme-li veřejnost a uživatele, nacházíme rozdíly ve vyhledávání pomoci. Obecně má
veřejnost větší tendenci obracet se na rodinu, což zajisté souvisí s neznalostí systému
sociálních služeb a informací o místních poskytovatelích. Uživatelé služeb ve srovnání
s veřejností, tedy potenciálními uživateli služeb, deklarují horší situaci v oblasti zdravotního
postižení, horší zdravotní stav, závislost na pomoci druhých, nedostatek finančních
prostředků na základní potřeby, neschopnost řešit svou situaci bez pomoci druhých, ztrátu,
špatné či nejisté bydlení, ztrátu zaměstnání, osamělost a izolaci, nedostatek zájmu okolí,
špatné vztahy v rodině, péči o domácnost, nedostatečnou kvalifikaci a agresivní jednání.
V malé míře se objevují problémy s alkoholem nebo drogami. V případě veřejnosti jistě není
zanedbatelné, že ve větší míře než uživatelé sociálních služeb, označili za problémové oblasti
problémy se zadlužením a ztrátu zaměstnání.
Uživatelé doporučují především zlepšit informovanost o nabídce služeb a možnostech jejího
využití, rozšíření nabídky. Mezi činnosti a služby, které v Litoměřicích chybí, nebo jsou těžko
dostupné, patří především bezbariérové přístupy do veřejných míst, sociální poradenství,
specifické typy bytů (startovací byty pro rodiny s dětmi, sociální byty pro nízkopříjmové
skupiny, chráněné bydlení pro zdravotně postižené), poskytnutí ubytování v těžké situaci,
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podporované zaměstnání, kulturní vyžití ve městě, odlehčovací služby pro zdravotně
postižené a veřejná hřiště. Zájem o sociální bydlení je napříč skupinami rozložen
nerovnoměrně. V případě skupiny Rodina, děti a mládež je zájem o sociální bydlení
stoprocentní. U cílové skupiny osob v přechodné krizi, ohrožených drogou a etnických
menšin je zájem o sociální byty ve třech čtvrtinách. Sociální byty uživatelé vnímají především
jako možnost „začít znovu“ nebo „postavit se na vlastní nohy“.

Více než třetina uživatelů pociťuje rezervy v informování o sociálních službách. Necelá pětina
uživatelů má problém s dostupností sociálních služeb ve městě. Stejný počet uživatelů
považuje nabídku služeb za nedostatečnou. Uživatelé vnímají potřebnost zřízení finančně
dostupných asistenčních služeb a odlehčovacích služeb a rozšíření pečovatelské služby i na
období víkendů a svátků. Uživatelé uvádí, že ví, kam se obrátit v případě krize, kde žádat o
pomoc. Necelá třetina uživatelů by uvítala více volnočasových aktivit pro děti a mládež.

V rozhovorech s uživateli služeb se objevovala řada konkrétních námětů a témat, s nimiž
může komunitní plánování dále pracovat. Mezi nejčastější problémy patří špatné nebo
nejisté bydlení, orientace na ubytovny a potenciální vznik nových problémových lokalit, dále
nezaměstnanost, mobilita, nedostatek finančních prostředků, zadluženost, špatná zkušenost
v komunikaci s úředníky tolerance odlišností a vzrůstajícím počtem lidí v chudobě či
v sociálním vyloučení. Doporučení v tomto směru směřují k podpoře řešení v oblasti bydlení
(sociální byty a malometrážní byty), bezbariérovosti veřejných míst a služeb, rozvoje finanční
gramotnosti občanů, podpory terénních služeb a aktivní depistáži, šíření informací, budování
chráněného bydlení a adekvátního bydlení pro seniory, domova pro seniory, podpory
rodinné politiky a opatření směřujících k podpoře soudržnosti rodin, spolupráce a motivování
zaměstnavatelů, tvorby bezplatných volnočasových programů pro děti a mládež, zajištění
intervencí vůči skupině osob bez přístřeší a ohrožených užíváním návykových látek (také
jejich okolí), podpora pečujících rodin (osob), projektové poradenství.

Z ohniskových skupin s osobami pečující o osobu blízkou vyplynuly především pocity
osamělosti ve své roli, nezájem veřejnosti i zástupců města, pocitem doprošování a nutností
si vše vybojovat. Nejčastěji se tito lidé potýkají s problémy plynoucími ze zdravotního stavu
svěřené osoby, s nedostatkem financí na potřebné terapeutické procedury a kompenzační
pomůcky, s vyššími náklady na zdravotní péči a cestováním za lékařskými specialisty, s nízkou
úrovní informovanosti lékařů a úředníků a neexistencí osobní asistence a odlehčovacích
služeb internátního typu. Pečující osoby se potýkají s nízkou podporou a pochopením svého
okolí, bariérovostí města a téměř nemožností si odpočinout. V nemalé míře se objevují i
psychické problémy. Žádoucí by bylo zlepšení financování potřeb této cílové skupiny,
rozšíření rané péče, vznik odlehčovacích a asistenčních služeb, zlepšení bezbariérovosti
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veřejných míst, zvýšení informovanosti lékařů a propojení se sociálními službami, nabídka
bezplatných služeb psychologa nebo supervize, rozvoj dobrovolnického centra a podpora
pracovních míst na zkrácený pracovní úvazek. Tématem, které by mělo být v rámci KPSS
reflektováno, je budoucnost osob žijících v domácí péči a příprava na situaci, kdy pečující
osoby již svou roli nebudou moci vykonávat. Patří sem chráněné bydlení i pro těžší formy
postižení, podpora chráněných dílen nebo i vznik nových specifických zařízení pro pečující
rodiče a jejich handicapované děti.

Jak se ukázalo, trendem ve městě je zvyšování podílu osob nad 65 let. Vzhledem
k výsledkům bude do budoucna nezbytné nejen zachovat, ale rozvíjet dostupné služby pro
seniory poskytované v přirozeném prostředí. Nezaměstnanost, která postihuje celou
populaci, má největší dopady na ohrožené skupiny. Například postihuje osoby se zdravotním
znevýhodněním, mezi nimiž je vysoký podíl osob dlouhodobě nezaměstnaných. Je zapotřebí
podporovat zaměstnanost a zaměstnatelnost nejvíce ohrožených skupin. Jednou z možných
cest je vznik sociálních firem, ale i nutnost ovlivňovat lokální trh práce a intervenovat do něj.
Vzhledem k vysoké nezaměstnanosti se nabízí spolupráce s podnikatelským sektorem, který
je vůči osobám ohroženým sociálním vyloučením nedůvěřivý. Do budoucna bude také třeba
aktivně vyhledávat různé zdroje pro financování sociálních služeb, v této oblasti mohou
poskytovatelé podpořit či vytvořit nějaký způsob monitoringu finančních zdrojů (včetně
dárcovství).
Když sledujeme potřeby vybraných skupin, tak veřejnost, osoby pečující o osobu blízkou i
uživatelé služeb se na vymezení hlavních problémových oblastí shodli – zmiňovali
nezaměstnanost, špatnou informovanost, bariérovost, nedostatek financí na pokrytí
základních životních potřeb, případně špatný zdravotní stav a zadlužení. Mezi dalšími se
objevily absence bydlení pro sociálně slabé rodiny s dětmi a izolovanost seniorů, kteří jsou
odtrženi od běžného života.

Zpracovaná analýza přináší celou řadu podnětů k rozvoji nejen sociálních služeb, ale města
obecně. Mezi naše doporučení patří:

•

Posilování informovanosti, aktivní depistáž

Velká část oslovené veřejnosti uvádí, že nemá dostatečné informace o nabídce sociálních
služeb, neví kam se obrátit v případě potřeby. Převážná většina by pomoc hledala u své
rodiny, informace čerpají nejčastěji z městského zpravodaje. Tento fakt ukazuje na potřebu
oslovování veřejnosti jako takové, aktivní depistáž – tedy vyhledávání těch osob, které určité
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sociální obtíže trápí, ale dosud nejsou uživateli sociální služby – tzn., propadávají sociální sítí.
Zároveň dotazníkové šetření ukazuje, že mezi veřejností je na předních příčkách uváděn
problém se zadlužeností, ztrátou zaměstnání, špatný zdravotní stav – tedy faktory, které se
výrazně podílejí na zhoršující se sociální situaci jednotlivce či rodiny a posilují jeho/jejich
sociální vyloučení. Je zapotřebí podpořit srozumitelnou informovanost klientů i veřejnosti o
službách a možnostech pomoci. Důležitým faktorem je srozumitelnost podávaných
informací. Bylo by také nastavit pravidelnou informační činnost o sociálních službách.
Ze strany poskytovatelů je vhodné provádět pravidelný monitoring potřeb uživatelů,
veřejnosti, poptávky po sociálních službách (skutečné potřeby uživatelů, hodnocení kvality,
dostupnosti služeb apod.) a podpořit vznik manuálu pro řešení nejrůznějších sociálních
situací, který bude dostupný na webových stránkách městského úřadu a pracovníci
městského úřadu, orgánů státní správy a lékaři budou s těmito informacemi seznámeni.

•

Zpracování koncepce bydlení a zohlednění potřeb napříč cílovými skupinami

Téma bydlení je provázáno se všemi cílovými skupinami – některé volají po sociálních bytech,
jiné upozorňují na nezájem o mladé rodiny, senioři se potýkají s velikostí a finanční
nákladností jimi obývaných bytů. Naším doporučením je zpracování koncepce bydlení na
místní úrovni, která by důkladněji analyzovala současný stav a navrhovala dlouhodobě
udržitelná řešení. Mezi patrné nedostatky patří především vzrůstající počet soukromých
ubytoven s vysokými poplatky a kumulací sociálně-patologických jevů, nedostatek bytů pro
mladé rodiny s dětmi a nízkopříjmové skupiny, potřeba rozšíření nabídky chráněného bydlení
pro lidi s těžším stupněm postižení a senioři žijící ve velkých (finančně nákladných) bytech,
kteří následně řeší svou sociální situaci přesunem do domu s pečovatelskou službou, ačkoli
jejich zdravotní stav tento typ služeb ještě nevyžaduje.

•

Zapojení veřejnosti a uživatelů sociálních služeb do procesu plánování

Principem komunitního plánování je participace všech tří stran – tedy zadavatele,
poskytovatele i uživatele sociální služby. Proto je vhodné umožnit uživatelům a veřejnosti
účast na jednáních pracovních skupin – jako řádným členům, nebo přinejmenším jako
hostům. Veřejnost by měla být také průběžně informována o výstupech KPSS a mít možnost
se k nim vyjádřit.

•

Posílení prevence, zvýšení kapacity nebo vznik nových služeb zaměřujících se na
posílení finanční gramotnosti, dluhové poradenství a pracovní poradenství
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Problémy se zadlužeností a nezaměstnaností byly uváděny napříč všemi cílovými skupinami.
Zároveň téměř pětina dotázaných osob z řad veřejnosti uváděla finanční problémy – ať už
spojené s nedostatkem peněz pro své potřeby nebo přímo s existencí dluhů. Finanční limity u
klientů jsou také příčinou nedostupnosti některých služeb, řada z nich nemůže využívat
službu z důvodu financí (prostor pro hygienu, WC, prádelna, právní poradenství). Ztrátou
zaměstnání trpí desetina dotázané veřejnosti. Prostor se nabízí pro realizaci dluhového a
pracovního poradenství, aktivní spolupráci se zaměstnavateli a úřadem práce a podporu
vzniku pracovních míst na zkrácený úvazek nebo chráněných dílen. Aktivně by měli být
oslovováni potenciální zaměstnavatelé za účelem podpory vzniku pracovních míst a
podporovány aktivizační a motivační programy k uplatnění na trhu práce.

•

Bezbariérovost města

Toto téma se také prolíná napříč všemi skupinami. Je žádoucí pokračovat v trendu oprav
veřejných chodníků a zajistit bezbariérové přístupy především do zdravotnických zařízení u
přechodů pro chodce apod. Inspirativní může být i přesun některých volnočasových aktivit či
veřejných institucí do prostor, které bezbariérový přístup mají. Prostor pro zlepšení se nabízí
v přístupu řidičů MHD a usilování o posílení bezbariérovosti vlakového nádraží.

•

Zaměření na rodinu, děti a mládež a volný čas – podpora prorodinné politiky

Tato oblast by měla být trendem do dalšího období – jak ukazuje demografická analýza,
obyvatelstvo města stárne a dopady má i migrace mladých lidí mimo území města. Mladé
rodiny se potýkají s problémy především v oblasti bydlení a volného času – nejen dětí, ale
rodiny jako celku. Celkově se zde nabízí prostor pro vytvoření prorodinné politiky města
s prvky podpory rodin jako celku, nejen ohrožených. Prorodinná politika obsahuje řadu
prvků, které jsou již v jiných městech zavedené a osvědčily se. Prorodinná politika zasahuje
velmi široký okruh uživatelů, proto ji vyzvedáváme jako samostatné a důležité opatření.

•

Zaměření na cílovou skupinu osob pečujících o osobu blízkou

U této dosud opomíjené skupiny se nabízí prostor v posílení informovanosti směrem
k pečujícím osobám i poskytovatelům, lékařům a úředníkům. Informace jsou potřebné
v oblasti legislativy, sociálních dávek, kompenzačních pomůcek i praktických životních
situacích – např. cestování, oblast bydlení a zaměstnanosti. Doporučujeme poskytování
supervize či služeb psychologa a podporu svépomocných skupin, např. prostřednictvím
poskytnutí prostor pro vlastní činnost. Mezi témata vhodná ke zvýšené pozornosti patří i
posílení hodnoty pečujících osob, jejich opory v systému sociálního zabezpečení a otázka
budoucnosti, tedy stárnutí a riziko zdravotních problémů samotných pečovatelů.
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•

Posilování partnerského principu poskytovatelů služeb, spolupráce a síťování

Poskytovatelé sociálních služeb by měli být vhodně zasíťováni – tzn. navzájem znát své
služby, spolupracovat a koordinovat své činnosti za účelem zvýšení kvality poskytovaných
služeb směrem k uživatelům. Podpořit uživatele služeb v kontaktu s jinými organizacemi,
poskytovat doprovod a zprostředkování kontaktu. Nabízí se zde i možnost aktivizace a
zapojení obyvatel města formou dobrovolnictví. Do síťování lze zapojit řadu škol a podpořit
praxe či dobrovolnictví studentů.

•

Ze služeb, které ve městě chybí je to osobní asistence, odlehčovací služby a rozšíření
pečovatelské služby na víkendy a svátky

V tomto směru by bylo vhodné důkladněji zmapovat potřebnost těchto jednotlivých typů
služeb, kvalifikovaně odhadnout potřebnou kapacitu těchto služeb a případně nastavit širší
spádovou působnost. V případě asistenčních služeb je potřebné zohlednit zkušenost
z minulého období, kdy služba z důvodu vysokých finančních nároků nebyla uživateli
využívána, ač byla a je potřebná.

•

Proces stárnutí s sebou nese do budoucna velkou výzvu v oblasti podpory aktivního
stárnutí a potřebu rozvoje různorodých služeb pro seniory.

Seniorská skupina v sobě skrývá mnohdy velký a nevyužitý potenciál. Služby i město jako
celek se budou muset trendu stárnutí přizpůsobovat. Spektrum služeb by mělo pokrývat
různé potřeby věkových skupin seniorů, zaměřit se na vyhledávání osamělých seniorů žijících
ve vlastních domácnostech a rozvíjet aktivizační služby. Nabízí se také prostor pro využití
potenciálu seniorů ve prospěch jiných cílových skupin např. formou dobrovolnictví.
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Vysvětlivky zkratek použitých v dokumentu:

AD –

azylový dům

DDM – dům dětí a mládeže
DPS – dům s pečovatelskou službou
ID –

invalidní důchod

KPSS – komunitní plánování sociálních služeb
MěÚ – městský úřad
MHD – městská hromadná doprava
NNO – nestátní nezisková organizace
NZDM – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
ORP – obec s rozšířenou působností
Osoby se ZPS – osoby se změněnou pracovní schopností
OZZ – osoba se zdravotním znevýhodněním
Průkaz TP, ZTP, ZTP/P – průkaz mimořádných výhod vydávaný osobám těžce postiženým
(TP), osobám zvlášť těžce postiženým (ZTP) a osobám zvlášť těžce postiženým
s průvodcem (ZTP/P)
RHB - rehabilitace
SAS – sociálně aktivizační služby
SLDB – sčítání lidu, domů a bytů
ÚP –

úřad práce

Použité zdroje:
http://www.czso.cz/
http://www.cssz.cz/
http://portal.mpsv.cz/
http://www.risy.cz/
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1. Úvod
Cílem situační analýzy bylo zjistit a popsat aktuální situaci sociálně slabých rodin
ohrožených sociální exkluzí s ohledem na etnický aspekt sociálního vyloučení. Jedná se
o analýzu, která zachycuje situaci a postavení rodin v důležitých oblastech sociálního
fungování jako jsou oblasti bydlení, zaměstnání, finančních strategií, vzdělávání atd.
a především identifikovat ohrožení a rizika v této skupině obyvatel, případně lokalitě
(domu, části města apod.). Analýza současně identifikuje silné a slabé stránky na straně
města Litoměřice při řešení důsledků sociálního vyloučení jedné ze skupin obyvatel.
Hlavní cíle situační analýzy byly stanoveny následovně:
 Charakterizovat sociálně vyloučená místa.
 Popsat situaci sociálně vyloučených rodin a jejich sociální fungování s ohledem na
hlavní rizika.
 Pojmenovat silné a slabé stránky města při eliminaci sociální exkluze
v identifikovaných vyloučených místech.

1.1. Výzkumné otázky
Uvádíme přehled hlavních výzkumných otázek, na které jsme hledali odpovědi.
Co je o sociálně vyloučených lokalitách známo? Co o nich už víme?
Jaké jsou fyzické a prostorové aspekty sociálního vyloučení ve vytipovaných
místech?
Jaké jsou charakteristiky místních obyvatel ohrožených sociálním vyloučením?
Jaké jsou aspekty sociálního vyloučení v místě, jaká hlavní témata a jaké
mechanismy exkluze?
Jaké vnější vlivy působí na místní situaci? Jaké jsou silné a slabé stránky působení
města?
Jaká doporučení lze pro zlepšení situace formulovat?

1.2. Místní kontext
Město Litoměřice nebylo zahrnuto do Analýzy sociálně vyloučených lokalit, která byla pro
MPSV zpracována firmou GAC v roce 2006. Situace ve městě, pokud jde o osoby ohrožené
sociálním vyloučením, se v roce 2012 změnila v tom smyslu, že zastupitelstvo města
schválilo v letošním roce prodej domu v Revoluční ulici (jde o poslední byty v majetku
města, mimo historické centrum). V tomto domě obyvatelé dlužili na nájemném. Celkem
70 bytových jednotek jsou z části obývané Romy a osobami dlouhodobě nezaměstnanými.
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Vztahy mezi nájemníky byly řadou místních aktérů označovány jako vyhrocené, docházelo
zde ke konfliktům. V době zadání výzkumu se předpokládalo, že prodejem domu nedojde
k očekávané stabilizaci sociální situace, ale naopak že se situace v dané lokalitě bude
zhoršovat.

1.3. Metodologie
Co se týká výzkumných metod a technik, pracovali jsme především v kombinaci – se
sekundární analýzou dostupných dat, etnografickým pozorováním a individuálními
polostrukturovanými kvalitativními rozhovory.

Sumarizace použitých metod

Výzkum Situační analýzy

Metoda

Technika

Specifikace

Sekundární analýza
dat

Kvantitativní
Kvalitativní

Desk research

Soubor dokumentů

Deskripce fyzického
a sociálního prostoru
lokalit

Kvalitativní

Etnografické
pozorování

Aktéři z lokalit

Základní
charakteristiky
obyvatel

Kvantitativní
Kvalitativní

Etnografické
pozorování
Individuální
polostrukturované
rozhovory

Základní jednotka
domácnost –
obyvatelé lokalit

Tematické oblasti
vyloučení a hlavní
mechanismy sociální
exkluze

Kvalitativní

Individuální
polostrukturované
rozhovory

Obyvatelé lokalit

Působící vnější vlivy
a role města

Kvalitativní

Individuální
polostrukturované
rozhovory
Desk research

Systémoví aktéři
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Systémoví aktéři

Soubor dokumentů

1.4. Přehled a specifikace použitých metod
a) Sekundární analýza dat – Desk research

Součástí obeznámení se s místními podmínkami a zmapování výchozí situace v lokalitách
bylo provedení sekundární analýzy dostupných zdrojů.
b) Deskripce fyzického a sociálního prostoru lokalit

Tato část sledovala prostorové aspekty exkluze. Výsledkem je popis vyloučených míst,
především metodou etnografického pozorování, které se týká každodenního života
obyvatel. Výzkumníci se pohybovali v místech a pořizovali terénní záznamy.
U sociálně vyloučených lokalit jsme posuzovali míru sociálního vyloučení a to v několika
rovinách.
-

Prostorové vyloučení – separovaný oddělený prostor

Vyloučenou lokalitu určují atributy jejího prostoru (např. bez pitné vody, elektřiny,
se špatnou dopravní dostupností, nevyhovujícím bytovým fondem, nedostatečnou
občanskou vybaveností apod.). Jedná se o lokalitu koncentrující vyloučené jedince
s určitými nepříznivými sociálními charakteristikami (příjemci sociálních dávek, jsou
předmětem sociální práce/intervence, dlouhodobě nezaměstnaní, neplatiči nájemného
apod.). Prostorové vyloučení je nezřetelnějším projevem sociální exkluze. Média a
veřejnost pak o těchto lokalitách mluví jako o „domech hrůzy“, „Bronxu“, „Mexiku“ apod.
Ve většině případů se v těchto lokalitách lidé ocitají nedobrovolně, a to v důsledku
zamýšleného či nezamýšleného jednání místní samosprávy či v důsledku ostatních faktorů
sociálního vyloučení (zejména v důsledku vyloučení ekonomického).
-

Sociální vyloučení

Sociální vyloučení brání lidem sdílet určité sociální statusy či sociální instituce a
participovat na sociálních, ekonomických, politických a kulturních systémech, které
podmiňují sociální integraci jedince do společnosti a na společenských aktivitách.
Představuje určitou formu jejich sociální izolace. Sociálním vyloučením v užším smyslu se
rozumí skutečnost, že se společenské styky vyloučených lidí omezují na kontakty s lidmi
ve stejném nebo podobném postavení.
-

Ekonomické vyloučení

Ekonomické vyloučení je zdrojem (ale také důsledkem) chudoby a představuje vyloučení
ze životního standardu a životních šancí obvyklých ve společnosti. Jednou ze základních
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forem sociální exkluze je marginalizace na trhu práce. Ať již jde o nezaměstnanost
(vyloučení z placené práce) nebo o vytlačení na sekundární trh práce a segmentarizaci
pracovní kariéry či časté střídání placeného zaměstnání a nezaměstnanost (vyloučení
z „dobré práce“). Dlouhodobá nezaměstnanost, nízký příjem a s ním spojená příjmová
chudoba patří k formám ekonomického vyloučení. Můžeme hovořit také o vyloučení ze
spotřeby a dalších ekonomických možností. Ekonomické vyloučení se projevuje uzavřením
přístupu na primární, ale i na sekundární trh práce, chudobou a následným uzavřením
životních šancí. Na situaci ekonomického vyloučení, která znamená ztížený nebo
zamezený přístup k finančním zdrojům, lidé reagují přizpůsobením se a orientací na různé
alternativní zdroje obživy.
-

Symbolické vyloučení

Sociální vyloučení se odehrává i v rovině významů a charakteristik, které jsou vyloučeným
osobám přisuzovány většinovou populací. Tito lidé jsou paušálně označováni jako
„neplatiči“, „nepřizpůsobiví občané“ a mnohdy ještě hůře. Ačkoli tato označení ve
skutečnosti nemusí být pravdivá, ve svých důsledcích se pravdivými stávají. Symbolickým
vyloučením rozumíme také stigmatizaci na základě sociálního statusu jedince
(nezaměstnanost, bydliště atp.) či etnicity. Jde o to, jak je označuje okolí, jestli je to dům
hrůzy, cikánský hrad, jak to vnímají sousedi, ale i samotní obyvatelé lokality.
c) Základní charakteristiky obyvatel
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Situační analýza obsahuje základní charakteristiky obyvatel ohrožených sociálním
vyloučením s důrazem na etnickou (sebe)identifikaci. Jedná se o sociálně-demografickou
charakteristiku části populace.
d) Tematické oblasti vyloučení a hlavní rizikové oblasti

Situační analýza popisuje vybrané tematické oblasti sociálního vyloučení: bydlení,
zaměstnanost, přístup ke vzdělání, bezpečnost a sociálně patologické jevy,
zadluženost/předluženost, finanční strategie a další. Individuální polostrukturované
rozhovory navazovaly na mapující rozhovory s experty, komunikačními partnery byli
aktéři, kteří přicházejí do kontaktu se sledovanými fenomény, a zejména pak přímo
s obyvateli sociálně vyloučených lokalit.
e) Působící vnější vlivy a role města

Hledali jsme odpověď na otázku, jaké vnější vlivy působí na místní situaci a jaké jsou silné
a slabé stránky působení města vůči eliminaci sociálního vyloučení, a to prostřednictvím
analýzy dokumentů a individuálních polostrukturovaných rozhovorů.

1.5. Limity analýzy
Zřejmě největším limitem při odhalování povahy a přítomnosti sociálního vyloučení (a tím
i pro analýzu) v Litoměřicích je skutečnost, že koncentrace sociálně vyloučených osob je
v prostoru, s výjimkou panelových domů na ulici Revoluční, malá. Setkávali jsme se tím, že
bylo obtížné najít některé „romské“ rodiny, protože některé z nich nejsou symbolicky,
prostorově a do značné míry ani sociálně vyloučené, a k romské etnicitě se navíc nehlásí,
zejména na panelovém sídlišti či dlouhé ulici.
Často jsme se setkávali i s tím, že nejen že se domnělí Romové k romství nehlásí, ale ani
jejich sousedé je za Romy nepovažují. Počet takových případů nemusí být nutně vysoký.
Ani u evidentně sociálně vyloučených Romů nebylo vždy jednoduché navázat kontakt a
překonat velkou bariéru nedůvěry. Skutečnost, že tyto osoby v Litoměřicích žijí převážně
v panelových domech, na ubytovnách nebo azylových domech, sama o sobě významně
ztěžuje kontakt. Jedná se o místa, kam výzkumníky jejich „vlastníci“ neradi pouští a své
klienty se snaží co nejvíce držet dál od kontaktu s někým, kdo se „vyptává“.
Tato informace je dosti důležitá. Jednak poukazuje na skutečnost, že místní sociálně
vyloučení obyvatelé jsou ze sociálního života vylučováni, a jednak že některá místa se
snaží svá tajemství bedlivě střežit.
Jiné bariéry se týkaly fyzické nedostupnosti prostoru. V případě panelových domů na ulici
Revoluční jsme se například museli vypořádat se situací, kdy je možné se do vchodu
dostat buď přes jeden z přibližně sedmdesáti zvonků, nebo vejít spolu s obyvatelem domu
a pokusit se pak identifikovat byt, ve kterém sociálně vyloučení žijí. Ani jedna situace
nebyla zrovna ideální. V případě, že jsme zvolili první postup, mohlo představení naší
práce přes mikrofon u zvonku způsobit sníženou důvěryhodnost. I přesto, že na zvoncích
nefigurují obvyklá „romská“ jména, jsme se však dovnitř dostali. Dalším problémem ale
bylo, že nešlo zdaleka o poslední překážku na cestě k cílovému bytu. Na každém patře je
chodba s byty uzavřena dveřmi, které mnohdy ani nebyly opatřeny zvonkem a musí se
otevřít zevnitř. Hledání konverzačních partnerů navíc bylo poznamenáno tím, že jsme se
museli zpravidla ptát sousedů a informace (pravděpodobně zkreslené) o naší přítomnosti
se šířily rychleji, než jak jsme se po domě pohybovali. Díky tomu se v jednom případě
stalo, že si hledaní respondenti o naší práci udělali vlastní svéráznou představu dříve, než
jsme je stačili kontaktovat, což v tomto případě vyvrcholilo jejich silnou nelibostí ohledně
naší přítomnosti v domě a verbálním atakem, kdy musel výzkumník místo opustit a hledat
jiné způsoby, jak se ke konverzačním partnerům přiblížit. Na této nelibosti se do značné
míry odráží nedůvěra vůči institucím obecně. Výzkumník, jak jsme se dozvěděli později,
byl obyvateli místa mylně ztotožněn s pracovníkem města, a na události se odrazila
„naštvanost“ místních obyvatel z dosavadního jednání místní samosprávy.
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2. Poskytovatelé sociálních služeb
Uvádíme přehled sociálních služeb ve městě, které se zaměřují na oblast sociálního
vyloučení.
sociální služba
poskytovatel
Odborné
sociální Diecézní charita Litoměřice
poradenství
Sociálně aktivizační NADĚJE o.s.
služby pro rodiny s
dětmi
Terénní programy
NADĚJE o.s.
Terénní programy

Azylové domy

Azylové domy
Azylové domy

zařízení
Poradna pro osoby v zadluženosti (Dómské
náměstí 10/10, Za nemocnicí, 412 01
Litoměřice)
Dům Naděje Litoměřice (Želetická 2187/11,
Předměstí, 412 01 Litoměřice)

Dům Naděje Litoměřice (Želetická 2187/11,
Předměstí, 412 01 Litoměřice)
Oblastní
spolek
ČČK Terénní program Kontaktního centra
Litoměřice
Litoměřice (Lidická 57/11, Litoměřice-Město,
412 01 Litoměřice)
Diakonie ČCE - Středisko Domov pro matky s dětmi (Liškova 1543/43,
křesťanské
pomoci
v Předměstí, 412 01 Litoměřice)
Litoměřicích
NADĚJE o.s.
Dům Naděje Litoměřice (Želetická 2187/11,
Předměstí, 412 01 Litoměřice)
Farní charita Litoměřice
Dům P.Marie Pomocné (Marie Pomocné 48,
Předměstí, 412 01 Litoměřice)
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Naděje o.s.
Naděje o.s. je nejvýznamnějším poskytovatelem sociálních služeb pro obyvatele sociálně
vyloučených lokalit. V současné době poskytuje tyto služby:
Azylový dům pro ženy (kapacita 18 žen, v prostorách ubytovny města v Želeticích,
podle respondentů tuto službu obyvatelé vyloučených lokalit příliš nevyužívají).
Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi – je poskytována jednak
obyvatelkám Azylového domu a ubytovny, ale také klientům ze sociálně
vyloučených lokalit. Celkem má 2,5 pracovníků.
Terénní programy – služba vznikla v roce 2010 pro řešení situace v domech na
Revoluční ulici, původně měla sídlo přímo v domě č. p. 7. Po prodeji domu se
přesunula do nedalekého objektu města rovněž na Revoluční ulici. Celkem má 2,5
terénních pracovníků, v minulém roce měla služba 100 klientů.
NZDM – zařízení Oáza převzala Naděje po zaniklé organizaci Bethel. Zařízení je
využíváno převážně Romskými dětmi a mládeží (98%) – kapacita je 60 klientů ve
věku 6-23 let. Zařízení je v podstatě zcela segregované, využívají ho převážně děti
z Revoluční ulice; podle respondentů vznikla tato situace spontánně odchodem
majoritních dětí ze zařízení. Zařízení se zabývá také doučováním, má několik

zájmových aktivit. Při své práci se setkává i s drogovými závislostmi a dalším
patologickým chováním. Organizace uvažuje o rozšíření služeb NZDM do dalších
lokalit kde by byly zapotřebí, jako je sídliště „Severka“.
V novém objektu, kde o.s. Naděje sídlí, se uvažuje o výstavbě sociálních bytů, ale zatím
není jasné, kde získat na tento projekt finance.
Farní charita Litoměřice
Dům P. Marie Pomocné (Azylový dům, dále jen „AD“) má kapacitu 23 lůžek. Noclehárna
má kapacitu 5 lůžek. Podle respondentů není žádná souvislost mezi domy na Revoluční a
jejich službou. Jejich klienti ze služeb odchází do ubytoven.
Diakonie Litoměřice
Domov pro matky s dětmi
Zařízení je pro max. 32 osob (8 bytových jednotek/rodin). Podle respondentů podíl
klientek ze sociálně znevýhodněného prostředí dlouhodobě klesá, v současné době jsou
to odhadem 1-2 matky s dětmi. Podle respondentů část klientek odchází i na ulici
Revoluční 7. Služba je poskytována převážně obyvatelkám Litoměřic. Služba je ve většině
roku naplněná na 100% a podle respondentů je zde potřeba jejího navýšení. Navíc chybí
další návazné bydlení (tréninkové). Podnájmy ve městě jsou vysoké, město nevlastní
žádné byty. Problémem jsou také prostředky na kauce, které není možné hradit
standardně třeba z dávky mimořádné okamžité pomoci. Většina klientek končí v koloběhu
dalších AD v regionu (Roudnice, Mělník), nebo využívá služeb komerčních ubytoven. Část
z nich se vrací ke své biologické rodině. Jenom malá část si najde podnájem, ale není pak
jasné, jak dlouho si ho udrží. Chybí také návazná práce s klientkami, které odejdou ze
zařízení jinam (možná je zde kapacita pro spolupráci se sociálně aktivizačními službami
o.s. Naděje). Respondenti také popisují diskriminaci na trhu s byty, která se týká zejména
matek samoživitelek s více dětmi. Bariérou pro konsolidaci životní situace klientek může
být také nedostupnost školek pro osoby, které nemají trvalé bydliště, nebo nepracují.
Služba využívá institutu zvláštního příjemce (příspěvky na bydlení). Organizace
spolupracuje s dalšími AD, s Poradnou pro osoby v zadluženosti a s jinými poskytovateli
v regionu.
Většina poskytovatelů azylových služeb v Litoměřicích se shodne na tom, že chybí systém
následného bydlení – chudé rodiny/osoby po pobytu v AD končí v některé z komerčních
ubytoven. Ve městě jsou v rámci regionu vyšší nájmy (dostupnost Prahy). Město již nemá
žádné byty vhodné pro tuto cílovou skupinu. Bariérou jsou zejména vysoké kauce a vyšší
nájmy a absence městských bytů určených pro tuto službu. Někteří poskytovatelé by
preferovali spíše jednotlivé byty v „normální“ zástavbě, než vytváření nějakého celého
specializovaného zařízení.
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Diecézní charita Litoměřice
Poradna pro osoby v zadluženosti
Poradna vznikla již v roce 2008. Původně fungovala 1 den v týdnu, v současné době je
otevřena dva dny v týdnu a uvažuje se o rozšíření na tři dny. Služba měla v roce 2011
celkem 126 klientů, z toho byla většina klientů pracujících, řešících oddlužení. Jen asi 20
klientů byli klienti nezaměstnaní, pobírající sociální dávky. Počet klientů obecně roste.
U nezaměstnaných klientů (chudých) podle respondentů řeší poradna zejména
komunikaci s věřiteli a s exekutory, splátkové kalendáře, odpory k rozhodnutím. Podle
respondentky tedy spíše pomáhají oddálit exekuci.
Klienti z Revoluční č. p. 7 nejsou v poradně úplně obvyklí. Podle respondentů je to
zejména proto, že tam tuto službu poskytují v rámci terénních programů o.s. Naděje a
také možná proto, že nejsou jejich služby klientům příliš známé. Ve městě chybí občanská
(právní) poradna. Město posílá klienty do protidluhové poradny i s úplně jinými problémy
jako je bydlení, rozvody atp.

3. Litoměřice v datech
Podle údajů Českého statistického úřadu (dále ČSÚ) ke dni 31. 12. 2011 žilo v Litoměřicích
24 388 obyvatel. Počet živě narozených převyšuje počet zemřelých (276 oproti 210).
Město má záporné migrační saldo, počet lidí, kteří město opustili, je vyšší pouze o 8 osob.
Nezaměstnanost je v Ústeckém kraji dlouhodobě vyšší, než je celorepublikový průměr.
Poslední údaj ČSÚ hovoří za červen 2012 o 9,98 % registrovaných nezaměstnaných. Míra
nezaměstnanosti zde dlouhodobě kolísá, ale pohybuje se kolem deseti procent. Ke konci
června 2012 bylo v Litoměřicích evidováno 324 volných pracovních míst, přičemž o jedno
místo se uchází v průměru 19 registrovaných uchazečů o zaměstnání.

3.1. Sociodemografické charakteristiky obyvatel sociálně
vyloučených lokalit
Do celkové sumarizace jsou zahrnuty i lokality na pomezí sociálního vyloučení. Velmi často
jsme se setkávali s případy, kdy lokality nejevily známky prostorového vyloučení, ani
symbolického či sociálního. Přesto jsme se v nich setkávali s problémy, kterými by se měla
terénní sociální práce zabývat. Zdůrazňujeme ale, že tato sumarizace reflektuje pouze
skutečně sociálně vyloučené osoby, a ty, kterým sociální vyloučení hrozí. Příliš mnoho
našich konverzačních partnerů, s nimiž jsme hovořili, jaksi automaticky předpokládalo, že
každý Rom je vyloučený a díky tomu byl počet takto znevýhodněných několikanásobně
zvyšován. Toto zjištění není nikterak překvapující a lze se s ním setkat i v jiných místech
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České republiky. Počty vyloučených Romů jsou obvykle uváděny mnohem vyšší, než je
tomu v sociální realitě. Může na to mít vliv nezáměrné nadsazování údajů, nebo i zcela
záměrné s mnoha příčinami a důvody.
Celkový počet Romů v Litoměřicích, po srovnání odhadů systémových aktérů, odhadů
samotných Romů, náhodně vybraných zástupců majoritní veřejnosti a našich pozorování
v lokalitách, kde žije Romů nejvíc, odhadujeme mezi 300 – 500 osob. Z toho je sociálně
vyloučených kolem 210 – 240 osob.

Kvalifikovaný odhad dat za celé město Litoměřice

Celkový počet sociálně
vyloučených obyvatel

211 – 237

Z toho Romů

211 – 226

Kolik z nich je Olašských

11 – 18

Počet osob podle pohlaví
43 – 55
- muži
Počet osob podle pohlaví
65 – 70
- ženy
10

Počet osob podle věku:
0-14

103 – 112

Počet osob podle věku:
15-65
(produktivní)

96 – 105

Počet osob podle věku:
65 + (poproduktivní)

12 – 20

Počet neúplných rodin

8

V kolika případech je
18 – 19
partnerem Roma ne-Rom
Počet rodin

45 – 57

Počet osob bydlících
v jednom bytě
(nejčastěji)

4-6

Průměrná výše nájmu

5 400 – 15 000

Kolik osob se
v posledních dvou letech
odstěhovalo někam
jinam v rámci ČR

12 (neúplná informace)

Kam

často Ústí nad Labem (další místa neznámá)

Kolik osob se
v posledních dvou letech
odstěhovalo někam do
zahraničí

35

Z toho se vrátilo

23

Kam se odstěhovali

Velká Británie

Kolik osob se
v posledních dvou letech
přistěhovalo

15 (neúplná informace)

Odkud přišli

Nezjištěno

Kolik osob se zde
narodilo a stále zde bydlí

cca 85 %

Zaměstnanost a nezaměstnanost

Dlouhodobá
nezaměstnanost celkem

76- 84 dospělých osob

Kde pracují obyvatelé

Vodovody a Kanalizace, Technické Služby, práce na černo, náhodné brigády a
krátkodobé příležitostné přivýdělky, sezónní práce
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Verbalizované problémy obyvateli vyloučených míst

Jaké jsou největší
problémy

Málo vyžití pro děti, dluhy (na nájmu i ostatní), výše nájmu, nespokojenost
s úřady a jednání s úředníky, nedostatek pracovních nabídek, diskriminace na
pracovním trhu i ze strany úřadů, špatný technický stav bytů i domů,
nevyhovující hygienické podmínky v bytech (švábi v bytech, plísně),
nedostupnost nájemních bytů skrz nutnost složit kauci, nespokojenost
s poskytovanými sociálními službami, neinformovanost o existenci a povaze
sociálních služeb města i NNO, alkoholismus. Zmiňován byl rovněž problém
s drogami.

Sociálně patologické jevy

sociálně-patologické jevy
(kriminalita,
drogy,
Alkoholismus (starší generace), drogy (mladší generace), agresivní jednání.
prostituce, hráčství, násilí
apod.)

Zadluženost

Počet zadlužených
domácností

39-48 (přiznaná)
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3.2. Deskripce fyzického a sociálního prostoru lokalit
Za prostorově vyloučené lokality lze považovat takové, které stojí výrazně mimo souvislou
zástavbu města či obce, či jsou jinak v prostoru odděleny od okolní zástavby (například
továrnou, kolejemi apod.) a tvoří tak jakousi segregovanou zónu. Takové lokality
v Litoměřicích v podstatě nenajdeme.
Za pomoci techniky mentálního mapování jsme ale byli schopni vymezit sociálně
vyloučené lokality, resp. místa, kde se Romové a sociálně vyloučené osoby pohybují,
v městském prostoru. V Litoměřicích bychom ale těžko hledali evidentní prostorově nebo
symbolicky vyloučenou lokalitu. O symbolickém vyloučení lokality v očích veřejnosti se dá
hovořit v případě panelových domů na ulici Revoluční.
Většina ostatních Romů v Litoměřicích žije v bytech v cihlových řadových domcích,
případně v menších bytových domech a s výjimkou ubytovacích zařízení nenalezneme
pohromadě či v sousedství větší počet romských rodin. Tyto lokality téměř zpravidla
nejsou ani prostorově ani symbolicky vyloučeny, žije v nich podstatná většina majoritní
populace a na první pohled nejde vůbec poznat, že by mělo jít o domov sociálně
vyloučené osoby - což také většinou ani nejde.

Dá se říci, že většina Romů mimo dále vymezené „částečně“ sociálně vyloučené lokality je
integrovaná, vychází dobře se sousedy, je schopna uživit svou domácnost na poměrně
dobré úrovni. Jedná se o domácnosti, které se dle našich pozorování nalézají nad hranicí
chudoby. Tito lidé si sice často stěžují na podobné problémy jako sociálně vyloučení
Romové, tj. nezaměstnanost, diskriminace na trhu práce apod., ale obvykle se jedná
o domácnosti, které nejsou společensky izolované. Zajímavostí v Litoměřicích je poměrně
velký počet smíšených mezietnických manželství.
Zmínění začlenění Romové se od romské etnicity a Romů žijících v ubytovacích zařízeních
a na ulici Revoluční do jisté míry distancují. Mezi mladými dospělými či teenagery je počet
smíšených partnerských vztahů podle samotných Romů i podle našich pozorování
výrazný.
Z pohledu našich konverzačních partnerů poměrně často splývaly aspekty prostorového
a symbolického vyloučení. Odlišení těchto projevů exkluze jsme ponechávali na posouzení
výzkumníků v terénu.
Identifikace sociálně vyloučených míst - mentální mapování
Nejspolehlivějšími informacemi pro identifikaci a lokalizaci sociálně vyloučených lokalit
byly výpovědi některých expertů z řad NNO i Městského Úřadu, kteří se v těchto
oblastech denně pohybují, sympatizují s integrativním diskursem a kteří tak ochotně
napomáhali našemu výzkumnému snažení. Tyto informace by ale nebyly dostačující,
jelikož se ukázalo, že pracovníci NNO například lokalizují výhradně své klienty a
o ostatních exkludovaných lokalitách někdy neví nebo je opomněli zmínit, zkrátka je
nepovažovali za důležité. Získané informace jsme částečně doplnili kratšími rozhovory se
zástupci obyvatel většinové společnosti a Romů, které jsme při pohybu v terénu potkávali.
Identifikace vyloučených lokalit se ovšem nezastavila po vstupu do terénu, ale probíhala
i operativně, například při samotných kvalitativních rozhovorech. Výsledné vymezení
prostoru sociálně vyloučených lokalit je tak mozaikou složenou z pestrých informací
z mnoha zdrojů.

Identifikace sociálně vyloučených míst- etnografické pozorování
Pro porozumění, rozlišení prostorového a symbolického charakteru exkluze a verifikaci
některých informací jsme volili cílené pozorování aspektů života v sociálně vyloučených
místech. Etnografické pozorování se týkalo každodenního života obyvatel vyloučených
míst. Pomocí této metody se dále někdy podařilo doplnit informace získané například
z rozhovorů. V některých lokalitách jsme naopak kvůli uzavřenosti jejich obyvatel a také
jejich nepřístupnosti vůči pracovníkům neziskových organizací byli odkázáni výhradně na
tuto metodu.
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Lokality na pomezí sociálního vyloučení
Za lokality na pomezí sociálního vyloučení považujeme takové, kde Romové nejsou
společensky izolovaní a alespoň někdo z rodiny pracuje do té míry, že rodina neměla
problém se zaplacením nákladů na bydlení a obživu. Jedná se o domácnosti, které se
potácí na hranici chudoby, ale existence příjmu jim pomáhá nepropadnout do pasti
chudoby. Zároveň je ale životní úroveň těchto rodin podle jejich i našeho posouzení nízká
tolik, že hrozí, že se pod hranici chudoby dostanou velmi snadno. Tyto lokality zpravidla
nejsou významným způsobem prostorově nebo symbolicky vyloučeny.
Ve skutečnosti jde opět téměř výhradně o jednotlivé domácnosti žijící nejčastěji v bytech.
Tyto rodiny většinou na celé ulici žijí jako jedna romská domácnost; jedná se o následující
ulice: Liškova, Na Výsluní, Alfonse Muchy, Plešivecká, Hynaisova, U Kapličky.
Tyto rodiny žijí, s výjimkou rodiny na ulici Liškova, převážně v nájemních bytech. Náklady
na bydlení jsou uváděny v průměru mezi deseti a patnácti tisíci korunami měsíčně.
Vycházeli jsme z výpovědi obyvatel. Počet obyvatel v těchto lokalitách odhadujeme na 52
- 54 dospělých osob. Upozorňujeme, že nejde o celkový počet Romů v Litoměřicích mimo
sociálně vyloučené lokality.
Další lokalitou, která se dá vyhodnotit jako na pomezí sociálního vyloučení, je ubytovna
Cargonet. V budově ubytovny sídlí několik firem. Ubytovna se dá považovat za prostorově
vyloučenou, leží na samém okraji města, ale vyloučená je pouze svou polohou. Zařízení
podle jeho správkyně také příležitostně slouží jako dočasné bydlení pro vězně propuštěné
z litoměřické věznice. Žijí zde tři Romové, dva muži, z nichž je jeden v důchodu a druhý si
přivydělává příležitostnými brigádami apod. Dále zde žije jedna Romka, která je
negramotná. Žádné větší problémy nebyly v rozhovorech tematizovány.
V azylovém Domě Marie Pomocné jsou aktuálně ubytováni 3 muži, ale bohužel se nám
s žádným nepodařilo uskutečnit rozhovor. Jde o dva dospělé muže v produktivním věku a
o jednoho, který pobírá starobní důchod. Dva mladší muži jsou dlouhodobě nezaměstnaní
a nalezení práce jim mimo jiné brání skutečnost, že dosáhli pouze základního vzdělání.
Starší muž má zřejmě podlomené zdraví, ale dozvěděli jsme se pouze, že jde o komplikace
spojené s věkem.
Všechny uvedené lokality nejsou veřejností spojovány s Romy a mnoho lidí, včetně
různých Romů, ani neví o tom, že by na námi vytipované ulici měli bydlet Romové. Díky
tomuto zjištění se domníváme, že problémy většiny Romů žijících mimo níže popsané
lokality jsou především nezaměstnanost a případně nepravidelný či nízký finanční příjem,
ale tito lidé jsou schopni své problémy řešit bez naléhavé potřeby pomoci sociální práce,
nebo jsou schopni si pomoc sami vyhledat. K tomuto názoru nás dovedlo několik
rozhovorů právě s takovými Romy. Většina z nich se distancuje od ostatních Romů,
respektive částečně přijímají generalizovaný postoj majoritní společnosti k Romům a
odsuzují je včetně jejich životních strategií a způsobu života, kterému se podle všeho ten
jejich už nepodobá.
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Vyloučené lokality:

Lokalita: Revoluční č. p. 7 a 8
Obecná
Jde o největší sociálně vyloučenou lokalitu ve městě, přičemž se zde
charakteristika lokality
sociální vyloučení týká zřejmě pouze Romů. Lokalita leží severně od

centra města nedaleko za železničním přejezdem rovnoběžně s ulicí
Masarykova.
Poloha vyloučené
lokality

Vznik lokality, její
utváření

Do nedávné minulosti městem vlastněné domy, které byly prodány do
soukromého vlastnictví. Romové zde bydleli údajně vždy, jejich situace
se ale zhoršila, když se s příchodem nového majitele zvedla cena
nájemného.
Lokalita vznikla bytovou politikou města, kdy byli do domu
vystěhováváni neplatiči – tzv. sociální bydlení. Město pak v privatizaci
prodalo většinu svého bytového fondu a dům č. p. 7 se tak stal jediným
řešením pro přidělování sociálních bytů. Někteří respondenti hovoří
také o tom, že se koncentrace chudých osob v tomto domě zvýšila také
v důsledku privatizace bytového fondu města, kdy chudí obyvatelé
privatizovaných bytů dostávali náhradní bydlení právě v těchto
domech. Dům č. 8 je rozprodaný po bytech a i když v něm žijí Romové
(nebo chudí lidé, klienti služeb), není vnímán jako problematický.
Někteří respondenti uvádí, že problém eskaloval díky malému důrazu
města ve vymáhání povinností nájemníků;
někteří nepříliš
srozumitelně kladou za vinu nájemníkům, že nevěřili, že město bude
svá vlastnická práva tvrdě vymáhat. V době prodeje domu byl dluh na
nájemném ve výši 600 000 Kč. Vedení města se proto rozhodlo tento
dům prodat s tím předpokladem, že si soukromý majitel udělá v domě
pořádek. Město nabídlo nejdříve byty k odkoupení jejich obyvatelům,
kteří nemají pohledávky vůči městu - asi 27 bytů si tak odkoupí jejich
současní nájemníci. Záměr prodeje vznikl už v roce 2007, ale v té době
se nepodařilo získat městu 60% podporu nájemníků v domě.
Na veřejnou výzvu města k prodeji reagovala pouze firma Morton plus,
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Míra prostorového
vyloučení

Míra sociálního
vyloučení

Popis fyzického prostoru:
vnější i vnitřní, okolí,
hranice, nemovitost,
vybavenost prostoru,
infrastruktura v okolí,
doprava

Míra symbolického
vyloučení
Popis symbolického
prostoru: image lokality
očima obyvatel a okolí

která nakonec dům získala i s pohledávkami nájemníků ve výši 600 000
Kč za 11,5 milionu korun. Zástupci města se byli podívat i do dalších
lokalit, kde tato domy firma vlastní a byli spokojeni s vedením domů
(Děčín – sídliště Boletice). Dům přešel do rukou nového majitele
v květnu 2012. Někteří respondenti uvádí, že nebyli příliš nakloněni
tomuto řešení, protože se tak město zbavilo posledních „sociálních
bytů“ a nebude mít do budoucna potenciál řešit bytovou problematiku.
V současné době již patří dům soukromému vlastníkovi. Z domu
zmizelo zázemí pro terénní práci o.s. Naděje. Majitel zvýšil cenu za
bydlení na horní hranici cenové mapy v oblasti z původních 35 Kč/m2
na 90 Kč/m2. Podle respondentů začal také majitel přísně vymáhat
plnění povinností nájemníků. Někteří respondenti mluví o tom, že
správce objektu je bývalý sportovec a obyvatelé domu se bojí ozvat
(proto je tam pořádek).
Z hlediska prostorového vyloučení nelze jednoznačně mluvit o lokalitě.
Sociální vyloučení je spojováno nejčastěji se samotnými romskými
obyvateli, případně objekty, ve kterých bydlí. Majoritní obyvatelé ale
vnímají jako „romské“ či sociálně vyloučené samotné byty nebo patra,
která Romové obývají. Celkově se míra prostorového vyloučení
s přihlédnutím k poloze domů a povaze jejich okolí dá vyhodnotit jako
relativně malá.
Sociální vyloučení se dá klasifikovat jako částečné. Romští obyvatelé
lokality jsou z velké většiny nezaměstnaní, významná část dlouhodobě.
Jejich nezaměstnanost souvisí s nízkou vzdělaností, výzkum odhalil
jeden případ negramotnosti.
Sociálně izolováni ale zdejší obyvatelé příliš nejsou, což je dáno už tím,
že bydlí v panelových domech. Se svými sousedy včetně majoritních se
na zdvořilostní úrovni baví.
Lokalita leží v souvislé zástavbě sídliště. Tvoří ji dva panelové domy,
nezateplené, na první pohled nepříliš udržované, o čemž svědčí
například, z důvodu absence napojení na plynovod, nezbytné vytápění
kamny. Byty jsou malometrážní. Z řady zvonků před vchodem
(v jednom panelovém domě má být 77 bytů) nelze jednoznačně
identifikovat romská jména. Jednotlivá patra tvoří jeden byt naproti
výtahové šachtě a chodba, která je oddělená uzamykatelnými dveřmi,
na kterých nejsou vždy zvonky, což komplikuje přístup k většině bytů
na patře. Jeden z dvojice výtahů je údajně ve špatném stavu, schodiště
je místy silně znečištěné. Zvenčí domy nevzbuzují dojem, že jde
o sociálně vyloučenou lokalitu, či že zde sociálně vyloučení obyvatelé
žijí.
Symbolicky vyloučená lokalita do jisté míry je, ale relativně slabě.
Jde až na výjimky o jediné místo, které si majoritní obyvatelé spojují se
sociálním vyloučením (v jejich interpretaci prakticky s Romy). Lokalitu
několik z oslovených majoritních obyvatel vnímalo jako místo, „kde si
člověk musí dávat pozor“. Drtivá většina majoritních respondentů ale
tvrdí, že lokalitu nevnímá jako nebezpečnou, resp. se jí cíleně
nevyhýbá, ani se zde údajně nechová jinak než jinde ve městě.
V současné době je jako problémový vnímán dům č. p. 7.
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Míra ekonomického
vyloučení

Popis sociálního
prostoru: kdo lokalitu
obývá, kvalita života, lidé,
rodinné vazby, vnitřní
diverzita - skupiny

Vztahy s okolím

Viditelné působení
nějakých organizací,
vstupy zvenčí

Ekonomické vyloučení se zde vyskytuje. Jedná se převážně
o dlouhodobě nezaměstnané, kteří pouze nárazově a zřídka pracují na
černo či na různých brigádách a jsou do různé míry závislí na sociálních
dávkách, případně na několika pracujících příbuzných. Ekonomická
situace rodin je nyní z větší části slabá a zhoršila se po zvýšení
nájemného, které následovalo privatizaci domů. Zdejší romští
obyvatelé dluží až statisíce na nájemném městu. Dům byl odkoupen
s dluhy nájemníků.
Počet rodin v obou domech je odhadován zhruba na dvacet (3-4 rodiny
v domě č. p. 8 a 16 rodin v domě č. p. 7). Většinu v obou panelových
domech tvoří ne-Romové a několik z „romských“ rodin je smíšených,
kde jeden z partnerů je ne-Rom (minimálně 7 rodin).
Problémy týkající se této lokality se spíše vážou k domu č. p. 7, kde je
uváděn jako problém hluk a částečně i nepořádek v okolí, soužití
s majoritou, devastace domu a bytů. Problémy jsou také s předlužením
a drogovou závislostí. V domě č. p. 7 žijí chudí lidé asi ve třetině bytů.
Vztahy s okolím nejsou zásadním způsobem narušeny. K sousedským
hádkám údajně někdy dojde, ale i podle majoritních sousedů nejde
o zásadní problém. Z jejich strany jsme zaznamenali ojediněle stížnosti
na hluk nebo znečištění schodů. Povahu nejčastějšího zaznamenaného
postoje sousedů k romským obyvatelům shrnula jedna ze sousedek
slovy „Co už naděláme, když tady bydlí?“. Jde tedy spíš o pasivní
nespokojenost. Jednotlivá patra jsou od sebe, co se týče přístupnosti,
poměrně izolovaná, což zvyšuje soukromí.
V lokalitě není viditelné působení organizací, či působení zvenčí.
Výjimkou je pouze nedaleko sídlící o.s. Naděje, odkud jsou zajišťovány
volnočasové aktivity pro děti.
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Lokalita: Dům Naděje; Želetická 11
Obecná
Ubytovna města s kapacitou 20 rodin, nachází se v objektu azylového
charakteristika lokality
domu pro ženy. Dle výpovědi jeho obyvatel zde žijí celé rodiny a

rozhovor probíhal s muži, otci, kteří zde bydlí. Spravuje ji Naděje o.s.
Lokalita leží v obci Želetice, která je vzdálena přibližně jeden kilometr
od centra města. Charakter okolí utváří budovy různých firem a velkých
obchodních řetězců, u jednoho z nich je zastávka MHD. Bezprostřední
okolí azylového domu působí zanedbaně, ne však pozemek, na kterém
stojí, ani exteriér budovy samotné.
Poloha vyloučené
lokality

18
Vznik lokality, její
utváření

Míra prostorového
vyloučení
Míra sociálního
vyloučení

Popis fyzického prostoru:
vnější i vnitřní, okolí,
hranice, nemovitost,
vybavenost prostoru,
infrastruktura v okolí,
doprava

Zařízení vzniklo v roce 2003 s úmyslem zajistit bydlení problémovým
rodinám a osamoceným ženám. Dříve šlo o městskou ubytovnu.
Postupně se program sociální práce rozšiřoval.
Organizace uvažovala o vystavění sociálního bydlení v jednom z pater
ubytovny, návazného stupně po ubytovně. Na aktivitu byl zpracován
i projekt, ale ten nebyl podpořen z programu ROP a dál se již situace
neřeší.
Prostorově vyloučená lokalita jednoznačně je, jak lze ostatně vyčíst
z mapy. Od města je lokalita oddělena mostem přes Labe. Městská část
Želetice by se s jistou rezervou dala označit za průmyslovou.
Sociálně vyloučení zdejší obyvatelé jsou. Prostorové vyloučení lokality
spolu se skutečností, že s ní sousedí supermarket, vytváří podmínky,
kdy jsou obyvatelé izolováni. Místní Romové se navštěvují se svými
příbuznými i mimo lokalitu. Napětí panuje mezi personálem zařízení a
ne-romskými obyvateli. O ne-Romy se údajně stará personál lépe.
Zařízení leží v městské části Želetice, kterou od města odděluje řeka
Labe. Charakter širšího okolí lokality by se dal označit za průmyslový.
Najdeme zde sice i obytné domy, ale dominují průmyslové budovy,
velkoobchody apod. Nedaleko najdeme zmiňovaný supermarket.
Poměrně dobře dostupná je lokalita i MHD.
Samotná budova Domu Naděje i její pozemek působí udržovaným
dojmem. Ne však sousední pozemky, které jsou zanedbané.

Míra symbolického
vyloučení

Mírná až žádná

Popis symbolického
prostoru: image lokality
očima obyvatel a okolí

Dům Naděje je spojován s Romy. Z pohledu veřejnosti je image lokality
v podstatě neutrální. Sami obyvatelé vnímají svůj pobyt v zařízení
rozmrzele skrze dopad na jejich image, ale obecně se dá říct, že si
ubytování váží.

Míra ekonomického
vyloučení

Vysoká. Nikdo z obyvatel podle rozhovoru není zaměstnaný. Dluhy na
nájmu i osobní dluhy mají podle respondentů takřka všichni klienti
zařízení. Díky kaucím nedosáhnou na vlastní podnájem. Nalezení
zaměstnání údajně brání především aktuální situace na trhu práce v ČR
spojená v případě respondentů s diskriminací ze strany potenciálních
zaměstnavatelů.
Dům Naděje obývá převážná většina Romů. Žije zde údajně 5 rodin,
celkem odhadem 40-50 osob včetně dětí. Klienti vzájemně vychází
z dlouhodobého hlediska dobře. Někteří respondenti si stěžují, že
režim v ubytovně je příliš benevolentní a nemotivuje lidi k řešení jejich
životní situace.
Vztahy s okolím nejsou narušené a nebyly zde zaznamenány konflikty.
Jako problém ale Romové vnímají zmiňovaný přístup vedení azylového
domu a to, že nejsou skutečně poskytovány služby, jaké by sdružení
poskytovat mělo (sociální poradenství).
Sociálně vyloučení obyvatelé bydlí v azylovém domě, kde je zároveň
nízkoprahové centrum pro děti. Zařízení poskytuje sociálně aktivizační
služby a realizuje také terénní program. Je zde potravinová banka.

Popis sociálního
prostoru: kdo lokalitu
obývá, kvalita života, lidé,
rodinné vazby, vnitřní
diverzita - skupiny
Vztahy s okolím

Viditelné působení
nějakých organizací,
vstupy zvenčí
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Lokalita: Hotel Labe
Obecná
charakteristika lokality

Hotel Labe sousedí s městským centrem, od kterého ho dělí park
Jiráskovy sady. Veškerá občanská vybavenost je dobře dostupná.
V okolí funkcionalistické budovy si hrají romské děti a Romové se zde
celkově poměrně často pohybují.

Poloha vyloučené
lokality

Vznik lokality, její
utváření

Míra prostorového
vyloučení

Míra sociálního
vyloučení

Popis fyzického prostoru:
vnější i vnitřní, okolí,
hranice, nemovitost,
vybavenost prostoru,
infrastruktura v okolí,
doprava

Hotel Labe podle některých respondentů slouží jako ubytování
migrujícím Romům. Podle některých názorů se sem nastěhovalo
největší množství Romů poté, co byla zhruba před čtyřmi či pěti měsíci
zrušena ubytovna v jedné obci poblíž Litoměřic.
Podle dalšího z respondentů dřív hotel poskytoval ubytování
zaměstnancům chemičky v Lovosicích, o tyto klienty ale přišel a začal
hledat jiné, kterými by je nahradil. Těmi se skrz reakce na inzeráty stali
sociálně slabí. Nájem totiž tehdy stál údajně 4 500 Kč.
Žádné

Částečné. Většina místních Romů je nezaměstnaná a žije zde údajně 8
matek s dětmi, jejichž manželé s nimi nežijí nebo jsou ve vězení.
Romové nedostanou od personálu nájemní smlouvu, místo nájemní
smlouvy je uzavírána „dohoda o bydlení“. Ceny ubytování jsou
poměrně vysoké, jejich placením přichází Romové údajně o velkou
většinu svých příjmů. Personálem jsou prý do jisté míry segregováni.
Mohou například používat jen jeden ze dvou výtahů, a to ten
v mnohem horším stavu.
Stará funkcionalistická budova hotelu je nejspíš technicky ve špatném
stavu. Dle rozhovorů s Romy jim např. na jaře zatéká do bytů střechou,
tvoří se zde plísně a objevili se údajně také švábi. V některých bytech
jsou prý 40 let staré koberce rovnou na betonové podlaze. Budova leží
v klidné části Litoměřic 500m od centra.
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Míra symbolického
vyloučení

Mírné až žádné.

Popis symbolického
prostoru: image lokality
očima obyvatel a okolí

Obyvatelé neakceptují ubytovací zařízení jako hotel. Oproti tomu
hotelový personál má zřejmě ekonomický zájem platící Romy zde
i dlouhodobě ubytovat, ale před běžnými hosty se snaží na přítomnost
Romů přinejmenším neupozorňovat.

Míra ekonomického
vyloučení

Značná, 7 ze zdejších Romů sice údajně má zaměstnání, přičemž jde
o sezónní a krátkodobé práce, ale ceny ubytování na hotelu jsou
poměrně vysoké (8 000 Kč za 2+0, ve kterém mohou bydlet 4 osoby) a
obzvlášť pro matky samoživitelky je finanční zajištění stávající životní
situace značně obtížná.
Dlouhodobí obyvatelé hotelu spolu většinou dobře vychází a některé
pojí přátelské vztahy, zejména děti si pak spolu často hrají. Obyvatel
lokality údajně dlouhodobě spíše ubývá, stěhují se nejčastěji do Velké
Británie.

Popis sociálního
prostoru: kdo lokalitu
obývá, kvalita života, lidé,
rodinné vazby, vnitřní
diverzita - skupiny
Vztahy s okolím

Viditelné působení
nějakých organizací,
vstupy zvenčí

Problém v soužití je směrem k personálu hotelu. Zejména zdejším
obyvatelům vadí, že nedostanou nájemní smlouvu, která je potřebná
k vyřízení příspěvku na bydlení.
Oslovení respondenti nikdy nezažili, že by za nimi přišel sociální
pracovník a nespolupracují s nikým, kdo by poskytoval sociální služby.
Oslovení respondenti sociálním pracovníkům nedůvěřují, vadí jim, že
jsou placení za řešení jejich problémů, které prý takhle nikdo nevyřeší.
Jejich problém by prý vyřešilo, pokud by někdo vytvořil pracovní místo
pro ně a ne pro sociálního pracovníka.

Vedle těchto lokalit se objevuje i dům č. p. 10 na Dómské ulici, který není oficiálně veden
jako ubytovna, ale žijí v ní chudí lidé, údajně také uživatelé drog. Majitel se o dům příliš
nestará.

3.3. Působící vnější vlivy a role města
Město Litoměřice se svou sociální politikou angažuje v problému sociálního vyloučení
zdejších obyvatel. Přímo pod Městským Úřadem pracují dva terénní sociální pracovníci,
kteří udržují styky a na úrovni výměny informací spolupracují například s o.s. Naděje,
které mimo některých ambulantních služeb poskytuje i služby terénní. Sociální vyloučení
je obvykle ztotožňováno především s přítomností Romů. Za účelem zjištění počtu Romů
v Litoměřicích bylo provedeno v roce 2011 rámcové zjišťování situace za účasti dalších
pracovníků Městského úřadu a Úřadu práce. Ze zprávy vyplývá, že počet Romů
odhadovaný místní samosprávou, se pohybuje mezi 900 a 1100. Za pomoci dalších

21

sociálních pracovníků v regionu potom bylo vytvořeno několik dalších odhadů o počtu
Romů v dalších obcích regionu.
Spolupráce města a NNO podle našich informací probíhá s výjimkami na dobré úrovni,
město podporuje místní organizace také finančně. Jak jsme zjistili, existuje zde prostor
pro vznik organizace, která by se sociálně vyloučeným Romům věnovala. V místě se dají
nalézt osoby, které by se dokázaly v rámci této činnosti angažovat. V minulosti zde
působilo Sdružení Romů České Republiky.
I přes výkon terénní sociální práce se lze ve městě setkat v některých lokalitách (např.
ulice Liškova) s tím, že místní obyvatelé nevědí, že město Litoměřice či místní NNO
poskytují sociální poradenství a terénní práci. Sociální práce zde naráží na problémy
s vyhledáváním klientů, což může souviset s některými přesuny obyvatel v rámci města.
Setkali jsme se s tím, že počet Romů žijících v panelových domech na ulici Revoluční je
místními aktéry odhadován vyšší ve srovnání s našimi daty z pozorování lokality.
Nemůžeme vyloučit, že jsme nezapočetli některé obyvatele, kteří v lokalitě pobývají
nehlášeně a nejsou tak úplně viditelní. Někteří místní aktéři reflektují, že se viditelný
počet Romů ve městě v čase o něco snížil, toto ale nemůžeme ani potvrdit, ani vyvrátit.
Nicméně jedním ze zřejmých trendů, který by svědčil pro onen úbytek, jsou odchody do
zahraničí, zejména hledání práce ve Velké Británii. Podle některých aktérů by se to mohlo
týkat až třiceti procent místních Romů. Obecná shoda je ohledně vnímání situace na trhu
práce. Místní sociálně vyloučené osoby vykazují velkou míru frustrace z nemožnosti
nalézt uplatnění na lokálním trhu práce a tuto skutečnost spojují s diskriminací, která sice
údajně nebývá explicitní, ale v praxi k ní dochází. Dalšími nepříznivě působícími jevy je
preference krátkodobých a okamžitých strategií obyvatel vyloučených míst, absence
pozitivních vzorů a malý zájem rodičů o vzdělání dětí, což má za následek omezení
životních šancí dětí.
Město Litoměřice spolupracuje místními NNO a dalšími subjekty, spolupráce je
hodnocena různorodě. Příkladem je spolupráce s policií na organizaci různých
volnočasových aktivit, například na předváděcí akci policie.
Křesťanské sdružení Diakonie v Litoměřicích poskytuje sociální byty pro ženy s dětmi.
V budově Domu Naděje na ulici Želetická, kde žije poměrně značný počet Romů, bylo
zřízeno devět sociálních bytů pro rodiny s dětmi. Právě takto zaměřený druh sociálního
bydlení je podle mnoha systémových aktérů velice potřebný. Problémem však je omezená
kapacita tohoto zařízení pro zlepšení situace sociálně vyloučených, respektive pro
vytvoření potenciálu ke zlepšení by bylo třeba kapacitu dostupného sociálního bydlení
v Litoměřicích navýšit. I ze strany pracovníků NNO je popisován problém, kdy se sociálním
ohrožením, či rovnou ztrátou bydlení postižené rodiny musí rozdělit často zvlášť do
azylových domů pro ženy s dětmi a zvlášť do azylových domů pro muže.
Obava panuje ze zřízení velké ubytovny (minimálně 100 míst) v nedalekých Mlékojedech.
Důvod těchto obav spočívá v tom, že majitel této ubytovny se bude snažit zaplnit její
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kapacitu a dojde tak ke koncentraci sociálně slabých, které ubytovna přiláká. Další
ubytovna je „Na Hřišti“ v Terezíně, obě vlastní pan Bulander. Podle respondentů
v nedávné době uvažoval o přestavění dvou pater hotelu Helena na startovací bydlení pro
chudé lidi.
Město Litoměřice se problému sociálního vyloučení věnuje v rámci komunitního
plánování v pracovní Skupině pro osoby v přechodné krizi, ohrožené drogou a etnické
menšiny.1 V rámci této skupiny byla také provedena SWOT analýza. Je reflektována
problematická situace týkající se sociálního bydlení a v plánu je zmínka o tom, že „chybí
mezičlánek mezi azylovými domy a běžným bydlením.“2 V rámci komunitního plánování
vytvořili členové pracovní skupiny projekt „Následné bydlení pro uživatele sociální
prevence“. V komunitním plánu dále najdeme projektové záměry vytvořené za účelem
podpory sociálních pracovníků občanských sdružení a NNO, poskytnutí právního
poradenství.
Město dále spolupracuje s potravinovou bankou a šatníkem Charity. Charita údajně hledá
sociálně vyloučeným Romům zaměstnání, ale zde zatím ke spolupráci nedochází.
Komunitní plánování se týká také tématu sociálního vyloučení. První Komunitní plán vznikl
pro roky 2004 – 2006. V současné době platí 3. Komunitní plán sociálních služeb na
období let 2010 – 2013. Po celou dobu komunitního plánování se v nějaké podobě
vyskytují opatření, která by řešila bydlení – zejména návazné k AD pro různé cílové
skupiny (senioři, zdravotně postižení, chudí lidé). K tomuto návrhu se měly využít prostory
kasáren J. z Poděbrad a v poslední době také prostor v městské ubytovně v Želeticích.
Zatím nebylo nic z těchto projektů realizováno. Vedle toho se ve SWOT analýzách
vyskytují také témata financování sociálních služeb, separace menšin (Revoluční ulice),
špatná bytová politika města, šíření sociálně patologických jevů. Komunitní plánování je
stejně jako spolupráce s městem hodnoceno respondenty dobře.

3.4. Bydlení
Úroveň bydlení je často signifikantním ukazatelem ekonomické situace rodiny. Na rozdíl
od většiny sociálně vyloučených lokalit, se kterými jsme se setkali na jiných místech, jsme
v Litoměřicích nezaznamenali tak dramatický rozdíl mezi udržovaností a vybaveností
interiéru samotného bytu a vnějšku obývané budovy. Situace je jiná zejména proto, že
zdejší sociálně vyloučení obyvatelé, pokud nevyužívají služeb azylových domů nebo
ubytoven, žijí především v bytových domech v soukromém vlastnictví a jejich starostí je
tudíž hlavně interiér bytu. Na stavu obytných prostor se v případě obyvatel žijících
v podnájmu podepisuje jejich ekonomická situace. Většina ze sociálně vyloučených
obyvatel má velice omezené finanční příjmy, které tvoří zejména sociální dávky, případně
příjmy z jednorázových brigád, práce na černo apod. Je potom logické, že po nezbytných
výdajích na přežití, přičemž například nájem tvoří mnohdy podle samotných respondentů
1
2

http://radnice.litomerice.cz/archiv/8542/komunitni_plan_2012.pdf
tamtéž, str. 41
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70- 80% z celkových výdajů, nezbývá na údržbu interiéru prakticky nic. Byty má v osobním
vlastnictví pouze malá část Romů a s výjimkou rodiny na ulici Liškova se vlastníci bytů
nedají označit za sociálně vyloučené.
Bavíme-li se o sociálně vyloučených, v případě Litoměřic především o Romech, odpovídá
stav interiéru mnohdy výše nastíněné ekonomické situaci sociálně vyloučených
domácností. Velice častým problémem jsou plísně a zatékání do bytu. V případě největší
vyloučené lokality na ulici Revoluční je patrná frustrace zdejších obyvatel z jejich bytové
situace – zvýšil se jim nájem, ale nevyhovující podmínky k bydlení změn nedoznaly.
Podle výpovědí Romů žijících na Hotelovém domě Labe, není tamní bytová situace o moc
jiná. Objevují se zde stížnosti na údajný výskyt švábů, stejně tak jako na azylovém Domě
Naděje. V Hotelu Labe má také docházet k zatékání střechou, když na jaře taje sníh. Plísně
jsou pak už očekávatelným následkem. V lokalitách na pomezí sociálního vyloučení tak
dramatická situace nebývá. Většinou jde o byty o dvou až třech pokojích, ve kterých žije
v průměru 5- 6 lidí. Co se týče ubytovny Cargonet, je pokládána obvykle za jednu z těch
v Litoměřicích komfortnějších a nezaznamenali jsme na tamní bydlení stížnosti.
Celkový obrázek o bytové situaci z pohledu sociálně vyloučených obyvatel dotváří
naprostá nedostupnost lepšího bydlení (v případě obyvatel ubytoven a azylových domů
jakéhokoliv podnájmu) a absence šance na získání lepšího bydlení. Zásadním problémem
pro všechny sociálně vyloučené obyvatele jsou jejich finanční situace (souvisí
s nezaměstnaností) a nutnost složit při podpisu nájemní smlouvy kauci ve výši jednoho až
dvou nájmů. V tomto ohledu se zdá, že v Litoměřicích chybí jakési startovací byty pro
sociálně vyloučené.

3.5. Zaměstnanost
Největším a nejčastěji zmiňovaným problémem sociálně vyloučených Romů je
v Litoměřicích nezaměstnanost pramenící ze situace na místním trhu práce. K 30. 6. 2012
je nezaměstnanost v okrese 9,98% a dlouhodobě se kolem 10% pohybuje.3 V případě
zdejších sociálně vyloučených Romů komplikuje nalezení práce do značné míry také nízké
vzdělání respondentů. Obzvláště u starší generace je časté pouze základní vzdělání.
Respondenti z řad Romů, ale i systémových aktérů, mluvili o poměrně časté diskriminaci
na trhu práce, která pramení z obav zaměstnavatelů z nespolehlivosti Romů. Mezi aktéry
koluje řada příběhů, které ilustrují neúspěch při zaměstnávání sociálně vyloučených osob,
které i když jsou do zaměstnání přijaty, se v něm příliš dlouho neudrží. Příběhy, které jsou
různě interpretovány, poukazují na prvotní potíže těch, kteří se vrací na trh práce a
nedokážou se rychle adaptovat na požadavky zaměstnání.
Hlavním problémem je ale dlouhodobá nezaměstnanost, se kterou se řada sociálně
vyloučených osob potýká. Tímto směrem je orientovaná mimo jiné práce Diecézní charity
3

http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/ulk/kop/litomerice/informace_z_up/12_06_okresni_bulletin_lt.ppt
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Litoměřice, která se integraci sociálně vyloučených osob na trhu práce vytrvale věnuje.
Obecně jsme zaznamenali silnou tendenci nedůvěry vůči sociální práci, zejména pokud
směřuje na podporu zaměstnatelnosti klientů. Ti jsou vůči takovémuto snažení skeptičtí.
Totéž se týká i oblasti vzdělávání. Zaznamenali jsme, že si Romové poměrně často
uvědomují souvislost mezi vzděláním svých dětí a šancí na nalezení zaměstnání. Většina
z nich je ale přesto skeptická k tomu, že by se jejich děti měli v budoucnu mít lépe než
nyní. Šanci na zlepšení vlastní situace většina Romů spatřuje v emigraci do Velké Británie
za prací a mnozí z nich o tomto rádi hovoří. Podle některých odhadů až třetina zdejších
Romů skutečně do Británie odjíždí, ale současně musíme uvést, že jsme zaznamenali
i silnou návratovou migraci, kdy se řada aktérů vrací s neúspěchem a řeší větší problémy,
než měli před odjezdem.
Podle respondentů ze sociálního odboru město samo neposkytuje veřejnou službu, ale
jsou zde její poskytovatelé – firma zastupitele města V. Knotka – úklidové práce, další
poskytovatelé také v Terezíně a Bohušovicích. Po změně pravidel se služba dost omezila a
podle respondentů není mezi klienty příliš oblíbená.
Co se týká nezaměstnanosti v lokalitě Revoluční č. p. 7, odhadují sociální pracovníci
zhruba poloviční podíl zaměstnaných a polovinu nezaměstnaných.

3.6. Finanční strategie
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Jak stojí výše, tvoří největší část výdajů sociálně vyloučených Romů náklady na bydlení.
Vzhledem k tomu, že většinou jiný pravidelný příjem nemají, nebo ho má pouze jeden
člen rodiny, který živí celou domácnost, mají nárok na různé sociální dávky.
V komplikovanější situaci jsou Romové na ubytovnách. Zejména Hotel Labe neumožňuje
zřídit si zde trvalé bydliště a místní sociálně vyloučení obyvatelé nedosáhnou na některé
sociální dávky. Bohužel není jasné, jak v takové situaci tito lidé finanční problém řeší, ale
zvýšenou kriminalitu údajně město nepociťuje. Někteří se svěřili, že nejčastěji pracují na
černo, ale že jde spíš o nárazové, zejména sezónní práce, které poskytují jen nepatrné
zdroje. Také jsme zaregistrovali obavy z práce na černo a z možných následných sankcí při
vyzrazení.
Poměrně velká část sociálně vyloučených v Litoměřicích je zadlužena. Dluhy vznikají
nejčastěji na nájmu. Někteří Romové si ale také berou nebankovní půjčky. Většinou
údajně v situaci, kdy potřebují větší sumu peněz, takže nejde zřejmě o významně častý
jev, ale výše půjčky údajně zhruba v polovině případů poměrně výrazně převyšuje sumu
nutně potřebnou. Informace o zadlužení domácností se zjišťují velmi těžce. Jde tudíž spíše
o náš odhad, ale podle zjištěných informací se zadluženost domácností pohybuje
nejčastěji v rozmezí deseti až sta tisíc, přičemž se průměrná částka pohybuje kolem
54 000 Kč. Zadlužených domácností jsme napočítali 39 - 48.

3.7. Negativní jevy
Podle městské policie se bezpečnostní situace okolo sociálně vyloučených míst nevymyká
normálu. Kolem domu na ul. Revoluční č. p. 7 se občas vyskytují problémy se sousedským
soužitím (hluk). Jinak problémy nejsou vnímány ani kolem komerčních ubytoven.
Podle obyvatel sociálně vyloučených míst se v nich vyskytuje užívání drog – zejména
marihuana a pervitin a to údajně i v městské ubytovně v Želeticích. Tyto problémy se
vyskytují vždy tam, kde se schází mládež za zábavou – Jiráskovy sady, přístaviště na
Střeleckém ostrově. Ve městě funguje K-centrum, Romové tvoří tak 10% jejich celkové
klientely. Loni mělo zařízení celkem 160 aktivních klientů. Ve městě se vyskytuje zejména
pervitin, pravděpodobně se zde i vyrábí. Podle respondentů není drogová problematika
v Litoměřicích přímo svázána se SVL. Uživatelé žijí pohromadě v bytech nebo ve volných
objektech. Zajímavé je, že se pomalu klientelou K centra stávají i Vietnamci z města, což je
velice těžko kontaktovatelná cílová skupina. Zařízení spolupracuje dobře se všemi
poskytovateli. Je z části financované městem Litoměřice.

3.8. Vzdělávání
Podle respondentů se problematika dětí ze sociálně vyloučených míst týká zejména ZŠ
Havlíčkova a ZŠ Na Valech a také ZŠ speciální, ZŠ praktická a Praktická škola Litoměřice.
Souvisí to se spádovými oblastmi, kam tyto školy spadají, ale u ZŠ Na Valech je to údajně
také díky tomu, že vedení školy s těmito dětmi dlouhodobě a dobře pracuje.
Na obou těchto školách je přípravný ročník (v letošním roce obsazený 13 + 13 dětmi, loni
15+17). Obě školy mají jednoho asistenta pedagoga pro sociálně vyloučené (AP). Školy by
údajně využily zvýšenou kapacitu AP, ale není to v současné době reálné vzhledem
k finanční situaci. Obě školy čerpají i prostředky z různých výzev, realizují projekty. Na ZŠ
Havlíčkova byl letos nově otevřen Školní klub, který je určen dětem na II. stupni, hradí se
poplatek 200 Kč/rok (další klub je v ZŠ Ladova). Na ZŠ Havlíčkova působí také školní
psycholog.
ZŠ speciální, ZŠ praktická a Praktická škola Litoměřice je zřizována Ústeckým krajem.
S městem komunikuje hlavně při řešení záškoláctví, jinak pravděpodobně komunikuje
s jednotlivými školami ohledně přestupu žáků.
Pro trávení volného času je zde také DDM Rozmarýn zřizovaný městem, který nabízí celou
řadu volnočasových aktivit, které jsou ovšem placené - okolo 600 Kč/rok. Jednorázová
platba tak může pro některé z chudých rodin být bariérou. Děti ze SVL ale některé kroužky
navštěvují – např. street dance.
Město má zřízenu příspěvkovou organizaci Mateřská škola Litoměřice p.o., která má 11
poboček. Podle respondentů děti z vyloučeného prostředí navštěvují školky zejména
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v posledním ročníku, který je pro ně zdarma. Pokud navštěvují tyto děti školku
i v předchozích ročnících, bývá občas problém s placením poplatků. Kvantifikovat počty
dětí ze sociálně vyloučených míst se nepodařilo.
Co se týká záškoláctví, město má systém hlášení: škola – OSPOD – rodina – přestupkové
řízení. Ale podle respondentů byly v minulém roce řešeny pouze 3 případy (ZŠ praktická).
Obecně školy v Litoměřicích údajně zvládají dobře řešení těchto problémů. Žádné jiné
problémy ve školství v souvislosti s existencí SVL nebyly zjištěny.
Co se týká návazného vzdělání, nemají respondenti příliš jasno, kam děti ze sociálně
vyloučených míst mohou pokračovat v dalším studiu. Je zřejmé, že školy v Litoměřicích
mají příliš vysoký práh (gymnázium, SOŠ) a tak pravděpodobně mohou děti dojíždět do
Lovosic, Roudnice nad Labem nebo Štětí.

4. Shrnutí a doporučení
Sociální vyloučení v Litoměřicích má poměrně specifický charakter. Kromě osob bez
přístřeší, lidí trpících různými závislostmi a podobně, trpí sociálním vyloučením především
Romové. Prakticky se ale nedá mluvit o městských sociálně vyloučených lokalitách, které
by naplňovaly obecnou představu o romské vyloučené lokalitě. Lokality, kde Romové
v Litoměřicích žijí, s výjimkou Domu Naděje a snad i ubytovny Cargonet, zpravidla nejsou
prostorově vyloučené. Symbolické vyloučení se dá zhodnotit tak, že se napříč lokalitami
vůbec neobjevuje nebo má mírnou podobu, která v podstatě spočívá v tom, že veřejnost
ví o tom, že v lokalitě Romové žijí.
Největšími problémovými oblastmi života Romů jsou převážně bydlení, finanční zajištění a
nezaměstnanost. Sociálně vyloučení Romové v Litoměřicích žijí buď v podnájmu, na
ubytovacím zařízení nebo v azylových domech. Prakticky všichni, kromě těch v azylových
domech, si stěžují na výši nájmu a nezájem majitele bytu o jeho stav a údržbu. V bytech
poměrně často najdeme nevyhovující hygienické podmínky, které jsou často důsledkem
špatného technického stavu budovy.
Největším problémem podle nás je, že část našich konverzačních partnerů, kteří sociálně
vyloučení jsou nebo jim sociální vyloučení hrozí, se nikdy nesetkala se sociálním
pracovníkem a nikdo je nepřišel informovat o dostupnosti některých služeb.
Důraz na sociální bydlení v komunitním plánu by podle našeho názoru měla doprovázet
silnější podpora zvyšování kvalifikace sociálně vyloučených nebo dlouhodobě
nezaměstnaných, a tvorba pracovních míst například podmínkou zaměstnávání 10%
dlouhodobě nezaměstnaných při zadávání veřejných zakázek.4

4

http://www.socialni-zaclenovani.cz/podminka-zamestnavani-deseti-procent-dlouhodobenezamestnanych-osob-ve-verejnych-zakazkach
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Dále uvádíme, že:

V Litoměřicích zatím není sociálně vyloučená lokalita, která by měla „globální
dopad“ na celé město. Nicméně dům v Revoluční ulici č. p. 7 lze vnímat jako velice
problematický do budoucna, vhledem k jeho velké kapacitě bytů a k jeho špatné
pověsti. Prodej domu rizikovost výrazně zvýšil.
Také existence několika komerčních ubytoven ve městě a jeho okolí může být
v budoucnu rizikem.
Zásadním problémem, který se týká i obyvatel sociálně vyloučených míst, je
neexistence bytové politiky města. Respektive její minimalistická verze „prodej
všech bytů“.
Podle poskytovatelů azylového bydlení chybí ve městě návazné bydlení. Část
klientů služeb koluje po komerčních ubytovnách bez možnosti najít stabilní
bydlení. Ve městě proběhlo několik pokusů o zavedení následného
(podporovaného) bydlení, ale zatím nebyly realizovány. V té souvislosti bychom
upozornili na citlivé hledání místa (například patro nad ubytovnou a AD je dosti
stigmatizující a nemotivující), vhodnější by bylo uvažovat o jednotlivých bytech ve
městě.
Ve městě chybí startovací bydlení (ukončení fungování zařízení Bethel 2011) –
například pro osoby odcházející z ústavní péče.
Je třeba konstatovat, že v Litoměřicích je dobrá síť sociálních služeb a i služby pro
obyvatele sociálně vyloučených lokalit jsou silně zastoupené a pro klienty
přístupné. Jedná se zejména o NZDM Oáza, terénní práci a SAS poskytované o.s.
Naděje a AD pro matky s dětmi.
Rizikem také může být „segregované“ NZDM Oáza (98% Romové), bylo by dobré
uvažovat o rozšíření služeb pro majoritní děti a mládež (sídliště Severka), ale
službu poskytovat v jednom zařízení, aby mohlo docházet alespoň k nějakým
kontaktům obou skupin.
Situace v sociálně vyloučených místech zatím příliš nezasáhla některou ze
spádových základních škol a ty, kterých se to týká, řeší podle respondentů problém
dobře. Určitě by školám pomohla možnost navýšit počty asistentů pedagoga pro
sociálně vyloučené.
Ve městě není občanská (právní) poradna.
Posíleny by měly být terénní programy a sociálně aktivizační služby.
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Vysvětlivky zkratek použitých v dokumentu:
AD – azylový dům
NNO – nestátní nezisková organizace
NZDM – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
SAS – sociálně aktivizační služby
SVL – sociálně vyloučená lokalita
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2. ÚDAJE O VÝZKUMU
Cíl a šetření

Cílem analýzy bylo zmapovat potřeby dětí a mládeže v Litoměřicích, ve
věkové kategorii od 9 do 18 let.

Předmět šetření

Výzkum byl primárně zaměřen na cílovou skupinu, která nevyužívá
organizované a placené odpolední a víkendové volnočasové aktivity. Ve
městě jsou dvě lokality (sídliště Střed, sídliště Severozápad), ve kterých
dochází k setkávání problémové mládeže a dětí, analýza byla zaměřena na
zjištění potřeb této cílové skupiny.

Šetřený vzorek

Cílová skupina: děti a mládež ve věku od 9 do 18 let.
Výběr respondentů byl zaměřen zejména na jedince, kteří nevyužívají
nabídky placených a organizovaných odpoledních a víkendových
volnočasových aktivit.

Metodika

Jako hlavní základní metody bylo využito individuálních hloubkových
rozhovorů (in-depth interview, IDI), jichž se zúčastnilo 12 dětí ve věku od
9 do 18 let.
Vedlejší využitou metodou byla skupinová diskuse (focus group
discussion, FGD), jíž se zúčastnilo 5 dětí ve věku 9 – 10 let.
Jako doplňkové projektivní metody byly využity volné asociace a kresby.
Při obsahové analýze bylo využito metody klastrování, při níž se identifikují
především společné aspekty ve vyjádřeních respondentů, jejich souvislosti, vyšší
kategorie apod.

Terén

29. 11. – 14. 12. 2011

V textu zprávy jsou zároveň uváděny vybrané citace. Mají dvojí význam:
1) Příklady názorů a postojů ilustrují zkoumanou realitu, umožňují čtenáři představit si
konkrétní projevy šetřených jevů a zasadit je do souvislostí. Pokud se názory opakují, uvádí se
citací méně.
2) Informují o detailech, ukazují rozmanitost širokého spektra názorů a postojů, umožňují
náhled na individuální případy. Detaily nelze generalizovat, mohou však posloužit jako zdroj
inspirace.
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3. SHRNUTÍ HLAVNÍCH POZNATKŮ
Bylo zjištěno, že děti a dospívající mládež, která nevyužívá placených volnočasových aktivit
z nabídky městských příspěvkových organizací, tráví volný čas hlavně tradičními činnostmi,
které si osvojila jako modely chování v rodinách (domácnostech) a v referenčních skupinách
svých vrstevníků. Konkrétně se jedná především o následující činnosti:
•

časté povídání, např. v rodinném kruhu, na návštěvách a také při posezení
s kamarády třeba v parku, někdy včetně konzumace různých pochutin, což kopíruje
situace doma a na návštěvě (intenzivní komunikace upevňuje sociální vazby, naplňuje
potřebu sociální příslušnosti)
• sledování televize a filmů – opět společně v rodinném kruhu nebo s kamarády, ale
také individuálně
• hraní her na počítači a komunikace na virtuálních sítích (omezeno dostupností)
• hraní karet, deskových her apod. doma nebo v dostupných zařízeních, zde
v nízkoprahovém klubu Oáza a v klubovně společnosti Naděje v Revoluční ulici
• hraní se sourozenci doma, na zahradě, za domem, s kamarády v parku – hry na
honěnou, na schovávanou a jejich variace
• návštěvy společenských akcí, také kina, divadla, sportovních utkání apod. s rodiči
nebo kamarády
• rekreační sport, využívající veřejně přístupných sportovišť u škol nebo na jiných
příhodných místech: např. fotbal, hokej, basketbal, nohejbal, vybíjená apod.
• procházky po městě, vycházky do blízkého okolí, výlety do jiných měst a míst v ČR
(pěšky, vlakem, autem – podle finančních možností) s rodiči nebo v rámci činnosti
Oázy a Naděje
• toulání ulicemi s kamarády
• zpěv, deskové a jiné hry a další rozmanitá činnost v nízkoprahovém klubu Oáza a
v klubovně společnosti Naděje
Prostřednictvím těchto činností uspokojují děti a mladiství ze zkoumaného vzorku především
potřebu sociální příslušnosti a potřebu seberealizace.
Stejným způsobem samozřejmě tráví volný čas také většina všech dětí, ta však využívá i
dalších možností a v tom je skryt důležitý moment. Děti, které docházejí ještě např. do
kroužků DDM Rozmarýn nebo do uměleckých souborů, hudební školy, školních zájmových
kroužků a případně i do sportovních oddílů, se od zkoumaného vzorku respondentů liší
způsobem a hloubkou uspokojování potřeb v oblasti podnětů (novinek) a částečně i v oblasti
seberealizace. Zdroje podnětů ve výše uvedených zájmových útvarech jsou kvalitativně jiné a
vyžadují vyšší míru interakce, než např. televize či film, které zbývají dětem ze sledované
skupiny – jde o pasivní způsob zábavy. Ostatní děti se na televizi a filmy také dívají, mají však
navíc k dispozici formy, které jsou pro sledovanou skupinu vzácné či nedostupné. Že jsou
podněty tohoto druhu přitažlivé a žádoucí, to prokázalo zvídavé chování dětí ze sledované
skupiny při návštěvě v DDM Rozmarýn, exemplárně pak v klubovně herpetologického
kroužku s hady, želvami, ještěrkami a myšmi v teráriích.
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Do jisté míry a jen některým dětem poskytují tento typ podnětů (důležitý pro osobní rozvoj),
např. nízkoprahový klub Oáza a klubovna společnosti Naděje. Nejdůležitějším přínosem
těchto organizací je zjevně vytváření návyků na strukturování času a také na způsoby a
formy, jak lze trávit volný čas, aby to přinášelo uspokojení samotným dětem a aby se to
odrazilo v celkovém sociálním prostředí v Litoměřicích.
Děti a mladiství z domácností, které netrpí hmotným nedostatkem, tráví řádově hodiny
denně u svého počítače. Mají tak další možnost uspokojovat své potřeby: potřebu sociální
příslušnosti sytí komunikací na sociálních sítích a potřebu podnětů uspokojují
prostřednictvím her, filmů, hudby apod., které získávají na internetu. Počítač a internet byly
většině respondentů dostupné např. v nízkoprahovém klubu Oáza, v klubovně společnosti
Naděje a jednotlivě u rodičů.
Zjevně nejhůře jsou na tom děti a mladiství, kteří jsou odkázáni víceméně na „nabídku“ part
toulajících se ulicemi a vysedávajících v parku. Bez pozitivních vzorů, s omezenou nabídkou
podnětů a s omezenou příležitostí k seberealizaci vznikají party, uchylující se k náhradním
formám uspokojení např. prostřednictvím návykových látek a vybíjejících svou frustraci
v agresivitě vůči ostatním.
Jako překážky, které dětem brání ve využívání placených volnočasových aktivit, byly zjištěny
následující příčiny:
•

Odlišné návyky v rodinách, které se týkají oblasti trávení volného času – jejich životní
styl je vzdálen zmíněným volnočasovým aktivitám, spíše nepronikly do reality, v níž
žijí. Má to přinejmenším dva důsledky:
o Neinformovanost o nabídce volnočasových aktivit, která vzniká sekundárně,
protože rodiče takové informace nevyhledávají a z toku informací je vylučují,
protože je nepovažují za důležité. *)
o Absence zkušenosti s volnočasovými aktivitami na straně rodičů a dalších
dospělých je příčinou chybějících impulsů ve výchově jejich dětí. Patří sem i
velkorysý přístup k pravidelnosti v docházce do kroužků.
• Ekonomická situace rodin v nízkopříjmových kategoriích – zjištěné případy vylučují
možnost zaplatit si docházku do placených zájmových útvarů, peníze zbývají jen na
pokrytí základních životních potřeb.
• U samotných dětí hrají značnou roli obavy z přijetí v novém, relativně
strukturovaném kolektivu dětí.
• Některé činnosti nejsou přitažlivé pro některé děti. V rámci výzkumu však každý
respondent označil nejméně čtyři kroužky z nabídky DDM Rozmarýn, o které by měl
zájem.
*) Rodiče figurují jako nejvýznamnější zdroj informací o volnočasových aktivitách. Pokud
sami nevědí a tyto informace nevyhledávají, jejich děti se je nedozvědí a pokud ano,
nepřipisují jim takovou důležitost, jako kdyby jim je sdělili rodiče.
Informace včetně doporučení se ve sledovaném sociálním prostředí úspěšně šíří
formou osobních sdělení.
Výsledkem výše popsaného stavu je slabá informovanost o činnosti DDM Rozmarýn ve
sledované skupině. Většinou netuší, co konkrétně by zde mohly dělat. Navíc, některá
označení kroužků jim nejsou srozumitelná.
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4. DOPORUČENÍ
Na základě provedené analýzy lze městu Litoměřice doporučit následující konkrétní kroky:
•

Udržet a případně rozšířit síť nízkoprahových klubů jako významného prostředku
k eliminaci asociálních jevů, počínaje užívání návykových látek, přes rostoucí
nebezpečí agresivity v ulicích až po závažnou kriminální činnost, která stojí v závěru.

•

Poskytnout materiální podporu těmto zařízením pro jejich činnost.

•

Podle možnosti rozšiřovat síť veřejných hřišť a sportovišť.

•

Odstranit nebezpečné prvky a jevy v lokalitách města, které se profilují jako oblíbená
místa pro konzumaci návykových látek a případné projevy agresivního chování.
V rámci šetření byly jmenovány Jiráskovy sady a okolí diskotéky Severka. Respondenti
(děti a mládež do 18 let!) požadovali např. zavedení kamerového systému
v Jiráskových sadech podle vzoru „nového parku“.

•

Zvážit vyhrazení prostoru pro sport starších dětí v parku v sousedství pískovišť a hřišť
pro menší děti, matky a babičky s kočárky. Zájmy a preference těchto skupin se
zjevně kříží.

•

Nalézt způsob, jak materiálně podpořit účast dětí z nízkopříjmových domácností
v zájmových útvarech DDM Rozmarýn, ve školách, uměleckých a sportovních
zařízeních a organizacích. Předpokladem je zachycení těchto dětí ve škole nebo
prostřednictvím terénních pracovníků společnosti Naděje či jiných odborníků.

•

K náboru dětí ze sledovaného sociálního prostředí využívat např. následující postupy,
které mohou zprostředkovat pozitivní zkušenost dětem a motivovat je k činnosti:
o dny otevřených dveří, ukázky s možností zúčastnit se činnosti,
o pozvánky prostřednictvím členů oddílů a kroužků (Přiveď na příští schůzku
svého kamaráda) – tak lze odstranit především psychické zábrany dětí a
posílit jejich motivaci,
o ve spolupráci s terénními pracovníky, kteří působí v daném prostředí,
informovat rodiče – na jejich doporučení tito lidé spíše dají, i když se na to
nelze spoléhat.
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5. PODROBNÁ ANALÝZA
5.1. Životní podmínky
Obsah šetření odpovídal obvyklému metodologickému postupu. To znamená, že rozhovory
byly koncipovány tak, aby respondenti nejprve popsali celkový společenský rámec, v němž
žijí. Takto poskytnuté informace umožňují lépe pochopit, které oblasti a faktory ovlivňují
jejich způsob života a jak se to promítá do způsobů a forem jejich trávení volného času.
Dotazování postupovalo od obecnější roviny ke konkrétním vlivům a na takto
prozkoumaném pozadí byla analyzována vyjádření týkající se nabídky placených
volnočasových aktivit, které dětem a mládeži nabízí město Litoměřice. Smyslem tohoto
přístupu je zjistit co nejširší spektrum příčin a důvodů, proč děti a mládež tráví volný čas
právě těmi způsoby, jaké popsaly a pak tyto jevy postupně analyzovat.
Bylo zjištěno, že v daném prostředí se na formách a preferencích v oblasti volného času
projevuje vliv především následujících oblastí, které jsou v dalším textu popsány podrobněji:
•
•
•
•
•
•

rodina/ domácnost
škola: spolužáci a prostředí využitelné pro volný čas
kamarádi
nízkoprahový klub Oáza
klubovna společnosti Naděje v Revoluční ulici
internát

Všechny výše uvedené faktory se do způsobu trávení volného času promítají především
sociálně a materiálně.
5.1.1. Rodina
V rámci šetření byly dotazovány děti a mládež z relativně rozmanitých domácností tak, jak to
terénní podmínky dovolovaly. Respondenti uvedli, že žijí v domácnostech dvougeneračních i
třígeneračních, v rodinách úplných i v takových, kde chybí některý z rodičů a byl či nebyl
nahrazen jiným dospělým členem (např. rodina žije bez matky, jinde otce nahradil otčím
apod.). Počet sourozenců vlastních i nevlastních respondenti uváděli v intervalu od 1 do 7
dětí.
Výrazným rysem většiny domácností, reprezentované respondenty v tomto šetření, jsou
zřetelně silné sociální vazby mezi jejich členy, což se mj. projevuje v tendenci často pobývat
ve společnosti ostatních a tedy prožívat volný čas společně s nimi – sociální přínos se zde
jeví jako primární, „kvalita“ společenské aktivity nemusí být tak důležitá. Respondenti
konkrétně uváděli, že s rodiči a sourozenci, případně s dalšími členy domácnosti, tráví volný
čas poměrně rozmanitými formami:
•
•

povídání (intenzivní komunikace upevňující sociální vazby, naplňuje potřebu sociální
příslušnosti)
návštěvy u příbuzných a známých, kde si dospělí opět povídají a děti se buď jejich
debaty účastní anebo, když je to omrzí, hrají si takovým způsobem, jak je to v daných
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•
•
•
•
•
•

podmínkách možné – jednotlivě byla za náplň volného času považována také pomoc
na zahradě u babičky
společné sledování televize a filmů
hraní karet, deskových her apod.
hraní se sourozenci doma, na zahradě, za domem
návštěvy společenských akcí, kina, divadla, sportovních utkání apod.
společné rekreační sportování, odpovídající nabídce veřejně přístupných sportovišť,
např. fotbal, hokej, basketbal, nohejbal na školním hřišti apod.
procházky po městě, vycházky do blízkého okolí, výlety do jiných měst a míst v ČR
(pěšky, vlakem, autem – podle finančních možností)

Jednotlivě byly zjištěny také příklady, kdy si děti doma čtou knihy, malují apod. Z vyjádření
respondentů je zřejmé, že tyto individuální aktivity nepřevažují nad společnými. Nebylo však
zjištěno, že ostatní členové domácnosti by jim bránili.
Mezi respondenty se vyskytly také případy domácností, které netrpí hmotným nedostatkem.
V tomto případě byla zjištěna evidentně nižší míra prožívání volného času ve společnosti
ostatních. Podíl na tom má samozřejmě skutečnost, že dospělí členové domácnosti jsou
časově zaneprázdněni, pobývají v zaměstnání a nemohou být stále k dispozici ostatním.
Společné aktivity se tedy soustředí spíše do víkendů. Členové těchto domácností (včetně
respondentů samých) stráví řádově hodiny nejčastěji u počítače (případně u své vlastní
televize), mezi oblíbené aktivity patří komunikace na Facebooku či jiných sociálních sítích,
sledování televizních seriálů, filmů apod.
Je evidentní, že potřebu sociální příslušnosti, která bývá naplňována a prožívána
prostřednictvím sociální komunikace, mohou respondenti sytit buď v rámci domácnosti mezi
nejbližšími osobami nebo využívají jiných možností – vedle uvedené komunikace ve
virtuálním prostoru jsou to následně popsané party.
Je však nutno zdůraznit, že ve všech domácnostech, bez ohledu na výše uvedené rozmanité
podmínky a vlivy, byl vždy zjištěn zájem prožívat společně volný čas. Většinou to probíhá
zcela spontánně a tak se přirozeným způsobem naplňuje potřeba sociální příslušnosti. V těch
případech, kde vztahy mezi členy domácnosti jsou poznamenány určitou tenzí (příčiny
mohou být externí – např. existenční starosti nebo interní – např. dospívání, rozvody, noví
partneři atd.) byl však zjištěn zájem udržet společné aktivity alespoň jako rituály a třeba i
s menší frekvencí. Rituály jsou schopny do určité míry sytit potřebu sociální příslušnosti.
Vliv rodiny (domácnosti) na formování postojů a názorů dětí ke způsobu trávení volného
času se ukázal jako důležitý především z hlediska preferencí volnočasových aktivit. Děti ve
svém volném čase primárně uplatňují návyky z rodiny (domácnosti) a na její členy se
obracejí jako na jeden z nejdůležitějších zdrojů informací o možnostech, jak lze trávit volný
čas.
Citace:
Povídáme si, hrajeme dámu, šachy, Člověče, nezlob se, karty, S tátou spíš o autech a
s mámou o zvířatech.
Hrajeme kostky, Kriss-kross, prší, sedmu …
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S bráchou a sestrou hrajeme hry, posloucháme písničky, hrajeme si s míčem, na třetího, na
skřítka …
S bráchou a sestrou hrajeme takové hry, jako třeba chodí pešek okolo, pexeso a takové.
Občas s námi dělají úkoly, nebo něco vyrábíme, na okna, na dveře, adventní věnec, pečeme
perníčky. S tátou spíš vyrábíme modely. U Valů (ZŠ) dávají sešitek a z něj si můžete
vystřihnout a slepit policejní auto. Tam vždycky stojí policajti a dávají to, ale ne vždycky.
Když se nudíme, hrajeme si s bráchou venku za barákem. Je tam pískoviště.
Koukám na televizi, teď koukáme hodně na Talent. Nebo jdu k rodičům na návštěvu. Mluvíme
spolu. Chodili jsme ven, na procházku. Vždycky jsme to prošli celé, dolů k Severce, od Severky
k parku a pak zase zpátky. Takhle to vždycky uteklo.
Koukáme se na seriál Ordinace v Růžové zahradě, tak se bavíme o nemocnicích, o lékařství,
máma nám řekne, když to někdy nevidíme.
Pohádky, na Barrandově Šmoulové, koukáme s bráchou, pak dávají pohádku nebo koukáme
na ten Faktor …
S rodiči koukáme na filmy, jdeme do kina, projít se do parku, na houpačky.
S babičkou jsme chodili na ořechy nebo na hrušky. Teď v zimě kouká na televizi. Nehraje si
s námi.
S rodiči jdeme na koupaliště, do parku, na Mostnou horu.
S rodiči na různé akce, třeba dětský den, pálení čarodějnic. Když je teplo, chodíme na šestku.
To je škola, můžete tam jít, mají tam takovou pavučinu, pyramidu z lan, hřiště na fotbal,
basket, volejbal. Táta s námi hrál fotbal. Máma spíš nohejbal.
S tátou jedem na houby, vlakem.
S rodiči jdeme spíš pěšky, protože chůze je víc zdravá, ale i jízda na kole.
Chodíme někdy k babičce do Lovosic. Máma sedí u stolu, i táta. My se koukáme na pohádky.
Jdeme k babičce, tam si hrajeme na zahrádce, sázíme kytky, házíme si s létajícím talířem,
hrabeme listí, uklízíme za garáží. Nebo jsme nahoře u babičky a tam si hrajeme, jsou tam
hračky.
S tátou chodíme za potok, jak je hřiště s červenými koši, hrajeme basket. V zimě půjdeme
bruslit. S dědou chodíme na staďák se koukat na hokej.
Chodíme všude možně. Na Radobýlu jsme byli naposledy.
Minule, o prázdninách jsme byli v Babiččině údolí. Předminulý rok jsme projezdili od
Karlových Varů po Prahu. Jezdíme autem. Přespáváme ve stanu. Strejda má dodávku, v ní se
dá spát. Já většinou spím ve stanu, mě to baví.
S rodiči někdy jezdíme na výlety, naposledy jsme jeli do Ústí, za ségrou. Lítali jsme po Ústí,
potom jsme šli k nim dovnitř, hráli jsme si před barákem.
Na čem záleží? Jak mají rodiče čas.
Nevíš, co dělají děti, které jenom chodí do školy a pak jsou doma? Hrají na počítači, hrají si
s hračkami, koukají na televizi, spí nebo se učí.
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Někdo je doma, paří na počítačích. Do školy, domů a na počítači. Co je na tom tak baví,
nevím. Má to následky, oslepnou klidně.
Nescházíme se doma. S bráchou se moc nebavím, s mámou nevycházím. Každý máme vlastní
pokoj a tam každý tráví nejvíc času. Ano, máme čtyři televize. Každý má tu svoji. Můj
nevlastní táta to chce nějak urovnat, takže se snaží co nejvíc času trávit společně.
5.1.2. Škola
Většina respondentů věděla o zájmových kroužcích, které nabízí jejich škola, např.
sportovních, uměleckých, přírodovědných. Podle zjištěného přehledu o nabídce je
pravděpodobné, že informovanost roste s věkem. Jednotlivě děti přiznaly, že některý
kroužek navštěvují či navštěvovali. Pravidelnou docházkou do školního kroužku uspokojují
děti především potřebu podnětů, novinek a seberealizace.
Sociální vztahy však stále hrají důležitou roli, jak o tom svědčí průběžně zjištěné výroky o
kamarádech, kteří někoho přivedli do nového kolektivu a společně tam dál docházejí.
Podobně se jeví jako důležitá osobní role pedagogů a dalších odborníků, kteří zájmové útvary
vedou, zda dokáží probudit a udržet zájem. Na druhé straně jedna ze zjištěných bariér, kvůli
které chlapec přestal kroužek navštěvovat, se týkala negativních vztahů, mohlo jít i o šikanu.
Všichni respondenti uvedli, že ve třídě kamarádí se spolužáky, s některými se někdy zdržují
po vyučování u školy nebo se s nimi setkávají později odpoledne při různých hrách, sportu
nebo v debatách apod.
Některé školy umožňují žákům využívat i mimo vyučování školní hřiště, mohou tam hrát
fotbal nebo basketbal apod. se spolužáky a kamarády, tj. v přirozeně zformované sociální
skupině. Tato nabídka také vyhovuje spontánnímu chování, momentálnímu nápadu, není
vázána na určitý čas – pravidelnou docházku. Téměř všichni respondenti přiznali, že tuto
možnost využívají, jednotlivě i s rodiči, jak bylo zmíněno výše.
Citace:
Ve škole je kroužek na kytaru, na piano.
Na naší škole je divadlo, teď budu hrát s naší bývalou učitelkou.
Je tam tancování, break a hip hop, judo, karate.
Na malé budově jsou kroužky vaření, keramiky.
Naše škola má posilovnu a stolní hry myslím.
Na ZŠ jsem chodil na ping pong, stolní hry, tady nechodím, nikoho tam neznám.
Hrajeme na sedmičce fotbal nebo basket. Tam půjčují míč za pětikorunu.
Na vyrábění, co paní učitelka vymyslí: korále, hrnky. Pak počítače a už nevím, co tam ještě je.
Chodil jsem do malé budovy na Nezmary, ze starých papírů jsme vyráběli krabice, nové
papíry. Mě to přestalo bavit, byl tam jeden kluk a ten se mi pořád posmíval. Pořád jsem mu
říkal, nech toho, lítali jsme tam a oni tam měli hada, já jsem byl malý, bál jsem se ho. Jeden
kluk to rozbil.
Zrovna dnes jsme si hráli před školou. Jirka, Libor, Martin, Vašek …
S dětmi po vyučování jdeme třeba do krámu, tady do Pekárny.
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Po škole si spolu povídáme, tak asi půl, tři čtvrti hodiny. Dnes jsme si povídali, co budeme
zítra hrát za hru a dohodli jsme se, že budeme hrát na policajty zloděje.
Dnes jsem byl s kamarádem, já jich mám moc. Za jeden den nás bylo asi 12 – 15. Různě
jdeme a povídáme si o ženských. Říkáme si, on už ji nechce a takové.
Máme spoustu kamarádů z hoteláku, z Nezvalovky, my tam máme babičku nebo i
v Pokraticích v Družbě.
Intr je hrůza. Jak v klášteře. Zařvete a všichni jsou hned okolo, co se děje. Jsou tam hubené
stěny. Někdy je tam děsná nuda, nemám co dělat. Máme do tři čtvrtě na sedm vycházky
normálně a ve středu máme do osmi. Od té doby se nudíme, do deseti do večerky. Počítače,
co tam mají staré, to jsou příšery.
5.1.3. Referenční skupina vrstevníků
Dotázané děti a dospívající uváděli, že mají „hodně kamarádů“ a z jejich výroků vyplývá, že
jsou s množstvím svých sociálních kontaktů spokojeni. Většinou vyjmenovali 5 – 8 nejbližších
kamarádů. Jednotlivě zazněl odhad počtu kamarádů na desítky. Někteří doplnili, že se přátelí
s různými dětmi ve škole a také v různých lokalitách v Litoměřicích, o nichž hovořili ve vazbě
na obvody škol.
Za nejoblíbenější sociální skupinu, s níž respondenti tráví volný čas a ztotožňují se s jejími
hodnotami, byla nejčastěji označena parta, složená z kamarádů ze sousedství, ze školy,
z nízkoprahového klubu Oáza a z klubovny společnosti Naděje v Revoluční ulici. Adekvátně
věku společně provozují následující aktivity:
•
•
•
•
•

hry na honěnou, na schovávanou a jejich variace
fotbal, hokej, basketbal, vybíjená
toulání ulicemi, procházky
posezení v parku, spojené především s povídáním o společných zájmech, zážitcích,
kamarádech, vztazích a spojené někdy s nákupem pochutin (např. limonády,
brambůrky, sušenky apod.) – obdoba časté volnočasové aktivity osvojená doma
rozmanitá činnost v nízkoprahovém klubu Oáza, resp. v klubovně společnosti Naděje

Citace:
Můj nejlepší kamarád pochází z Mostu, jmenuje se Tibor, napůl Rom, strašně hodný
kamarád, nikdy jsme si nelhali, vždycky jsme se spolu rozdělili, o jídlo nebo o peníze, něco
jsme si koupili: něco sladkého, třeba sušenky, brambůrky, limonádu.
S klukama jsem chodil do kina.
Největší zábava je s těmi, co chodíme ven, povídáme si, jdeme do parku na houpačky.
V parku hrajeme na schovku, na babu. Hrajeme na zloděje a policajty. Zloději utíkají, je tam
brána, kdo ho chytí, dá ho do brány a on se snaží utéct. Baví mě, abychom byli společně,
abych s někým byla, abych nebyla sama, aby to bylo zajímavější.
Nejzajímavější je to v Oáze a tady (klubovna Naděje v Revoluční). Jsou tady hodné tety.
S Pavlem mě to nejvíc baví. Pořád se mnou chodí, třeba sem, na hřiště na sedmičku, tam
Honza nesmí. S Pavlem je sranda, hrajeme hokej, a když prohrajeme, tak se polechtáme. Já
jsem lechtivý.
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S kamarádkami chodím ven. Natála a Valina. Jdeme na houpačky do Nezvalovky nebo u
Alberta nahoře. Když jdeme s holkami ven, koupím si třeba bonbóny, lízátka, brambůrky …
Spolu chodíme i do knihovny.
Chodíme na Dukelskou nebo na druhou školu, v létě tam stříkala voda, mohly jsme chodit pod
tu vodu. Na Dukelské je dlouhé velké hřiště, je to trochu pro starší, ale to druhé hnedka je pro
ty malé, tam hrajeme fotbal nebo vybijku, tam jsou branky nebo hrajeme na ten koš. Tam
hodně chodí malí s mámami. Když tam lítají, nemůžeme hrát, lidi nadávají.
Kupujeme si jídlo, když někam jdeme, v létě jsme si vzali jídlo, pití, deku, písničky jsme
poslouchali. Nebo jsme tam tancovaly, holky. Poslouchali jsme z telefonů.
Někdo vezme s sebou karty a hrajeme karty: prší.
Buď jsme tady v Litoměřicích, třeba si jdeme někam sednout. Do Luny. To je u Liškovy ulice.
Nebo jsme venku a blbneme jenom tak. Na něco hrajeme, povídáme si. Na schovku, na babu
a tak.
Řešíme problémy nebo se o někom bavíme. Co bylo doma, problémy, jak je máme řešit,
radíme se. Andrea má nevlastního tátu, který ji mlátí, snažím se jí poradit, co má dělat. Aby
třeba šla k nějaké kurátorce, aby to tam řekla. Aby to nějak vyřešila.
Mám na počítači Facebook, takže si chatuju s lidmi. Třeba se domlouváme, jak půjdeme ven
nebo mluvíme o někom, jaké má fotky, komentujeme se tam navzájem. Jsou na FB, píšu si
s nimi, jak se mám. S těmi ze třídy se moc nebavím, nepřijdou mi takoví, že bych se jim mohla
svěřovat. Drbou, pomlouvají. Oni to obrátí, že když se jim člověk chce svěřit, ze druhé strany
vyjde něco mnohem horšího. Určitě jsem si stahovala seriály jako je Comeback.
5.1.4. Negativní referenční skupiny
Referenční skupinu však představují i party, které tráví svůj volný čas zcela mimo jakákoli
zařízení a mimo pozornost rodičů. Přitažlivé jsou tím, že uspokojují potřeby nových
sociálních kontaktů, umožňují uspokojování potřeby sociální příslušnosti zároveň
s uspokojováním potřeby poznávání a novinek a také podporují sociální vyzrávání. Pro
období puberty a adolescence je však zároveň charakteristické vymezování se vůči rodičům a
celé společnosti a jakkoli je separační proces pro vývoj jedince potřebný, může být
v jednotlivých případech rizikový, protože představuje (někdy poměrně atraktivní) příležitost
k opuštění většinových sociálních norem, dále k deprivaci v uspokojování potřeb určité
struktury v podnětech a času, následně může dojít k vytvoření návyku na psychotropní látky
a k asociálnímu chování.
Respondenti upozorňovali na své vrstevníky, kteří tráví volný čas v parku v Jiráskových
sadech. Pozorováním a rozhovory s adolescenty v tomto parku bylo zjištěno, že svou potřebu
sociální příslušnosti uspokojují podobně jako výše zmínění respondenti, především
v nekonečných debatách o vztazích: v partě, ve škole, doma apod. Jako pozoruhodná se jeví
skutečnost, že v parku vytrvávají i potmě a za relativního chladu – evidentně chybí vhodné
zařízení, kde by se mohli scházet. Při pozorování byl zjištěn v parku zápach marihuany a dva
případy využívání inhalačního přístroje na principu vodní dýmky.
Dospívající chlapci a dívky dotazovaní v parku uvedli, že v minulosti navštěvovali sportovní
oddíly nebo umělecké kroužky, ale už je to omrzelo. Dávají tedy přednost jinému uspokojení

12

Analýza potřeb dětí a mládeže ve městě Litoměřice / prosinec 2011

svých potřeb ve společnosti vrstevníků, kteří uznávají shodné společenské normy ve své
skupině a vymezují se tím do určité míry vůči společnosti. Přesněji řečeno uspokojují
přirozeným způsobem své potřeby v oblasti sociální příslušnosti, ale uchylují se
k náhradnímu způsobu uspokojování potřeby podnětů a novinek a také potřeby
seberealizace – v této oblasti mohou pociťovat deprivaci ze strany ostatní společnosti a
z narůstající frustrace mohou potom vyplynout formy asociálního chování.
V diskusi se staršími respondenty bylo zjištěno, že jsou si vědomi vlivu prostředí na utváření
sociálních norem a návyků včetně strukturování času. Jak jeden trefně popsal, buď se parta
realizuje v prostředí, které usměrňuje život svých členů pozitivně tím, že jim poskytuje
prostor pro uspokojování potřeb sociální příslušnosti a seberealizace pozitivními a
společensky žádoucími formami. Nebo stačí, aby do party pronikl vrstevník, který s sebou
přinese jako novinku asociální formy chování (např. požívání návykových látek, násilné
výboje vůči lidem apod.), které si ostatní rychle osvojí. Tato změna proběhne zpravidla
rychleji, než trpělivý proces výchovy, jaký se provozuje např. v Oáze či v klubovně Naděje.
Někteří připomněli, že v prostředí kolem nich se formují skupiny (party), jejichž členy být
nechtějí, protože se s jejich způsoby trávení volného času nemohou ztotožnit.
Potvrdila se důležitost vlivu těchto referenčních skupin zdaleka nejen na způsob trávení
volného času, který můžeme považovat za manifestaci norem chování, postojů k osobám
mimo partu a k celé společnosti, avšak mj. také k požívání návykových látek a
k asociálnímu chování. Dobře to ilustrují zjištěné názory a postoje k činnosti v klubu Oáza
nebo v klubovně společnosti Naděje, a to v kontrastu s trávením volného času „na ulici“.
Citace:
Mám dobré kamarády, ani jeden z nás nekouří, raději jsem s nimi, než s nějakou partou, co
fetují a tak. Jsou to třeba o dost mladší kluci, než já, hulej trávu.
Pozdravím, ale nejdu s nimi ven. Kradou a tak.
Čemu by bylo dobré se vyhnout? Chodit v pátek večer ven, je tu hodně ožralých lidí, u Severky,
u diskotéky, kolikrát jsem šel, takový chlap a zničehonic vás napadl.
Kam by určitě neměla jít? Sama do města. Mohl by ji někdo chytit, mohlo by se jí něco stát.
Zkusil jsem kouřit, vykouřil jsem jednu cigaretu, ale zjistil to táta, tak jsem od něj dostal a od
té doby nekouřím. A stojí to peníze a škodí to zdraví.
Když mi bylo 16, začal jsem kouřit. Rodiče mě za to mlátili, ale jak se chytnete party a je tam
jeden člověk, co třeba chlastá, kouří, pere se, tak to naučí celou partu a pak to dělá celá
parta.
Tady je hodně rasismu. Jdete ven, chcete jít na diskotéku a nepustí vás. Jste cigán, Řekne,
nezlob se, tady je to pro VIP. Za chvíli jde 13leté dítě, oni ho pustí. Je bílý, vy jste černý. Máte
občanku, všechno …
Tady si chodí kluci starší sázet fotbal. Z teletextu si opíšete číslo a vsadíte, tam jsou dvě
mužstva, třeba Manchester a Liverpool, na M je jednička, na L je dvojka, tak vsadíte jedničku
nebo dvojku.
Vím, jak to tady chodilo. Byly party a chodily, mlátily lidi. Jak Oáza skončí, tak to tady zase
začne.
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Je tady nový park, kde si mohou sednout. Ve starém parku jsou většinou feťáci. V novém
parku je to pod kontrolou, jsou tam kamery, nemusí se bát. To je blízko školy Na Valech. Starý
park je u čajovny, je tam škola, Božena Němcová. Nejsou tam kamery, jsou tam feťáci, cikáni.
Feťáky ráda nemám. Když si něco dají, extázi nebo jak se to jmenuje. Podle toho, co vídám,
tak jim to mate hlavu. Podle chování, podle hlasu, podle očí se to pozná. Čajovna je tam u
parku, byla jsem tam jednou, před dvěma týdny a od té doby, co jsem viděla feťáky a cikány
ve starém parku, dělali tam bordel. Ničili lavičky, házely pet flašky.
5.1.5. Časová struktura, podíl učení, práce, volného času
Bylo zjištěno, že děti a mládež ve sledované skupině v Litoměřicích mají poměrně značný
podíl volného času každý den. Podle jejich odhadu mají k dispozici minimálně 3 hodiny času,
který mohou využívat podle svých zájmů. Se stoupajícím věkem se samozřejmě prodlužuje
doba, kterou mohou strávit mimo domov, takže z výroků těch nejstarších lze dovodit, že
podle svého hospodaří až se čtvrtinou dne. Potvrzují to také koláčové grafy, na nichž
vyznačovali podíl volného času a ostatních činností.
Jednotlivě však byl zjištěn i případ mladistvého, který nechodí do školy a je nezaměstnaný.
Má tedy přebytek času, a že to pro něj znamená určitý problém, dosvědčují výroky typu
„takhle to alespoň rychle uběhne“.
Obvyklá časová struktura v průběhu dne začíná školou a potom se děti a mladiství věnují
přípravě do školy (někteří mladší v klubovně společnosti Naděje), případně pomáhají
v domácnosti s drobnými pracemi a hrají si se sourozenci. Také vyrážejí za zábavou do svých
referenčních skupin, např. na plácek za dům, do parku, na školní hřiště, do Oázy apod.
Někteří však během odpoledne také odpočívají, jednotlivě bylo zjištěno, že spí.
Citace:
Kolik času býváš s dětmi venku? Tak 2 hodiny. Ze školy jdeme sem do klubovny, napíšeme si
úkoly, pak jdeme domů, najíme se a jdeme ven: asi od tří, od čtyř do pěti. Večer přijdu domů,
najím se, osprchuji a jdu koukat na televizi, tak hodinku a půl, pak vždycky usnu.
Ve škole se učím do 13,30, pak jdu pak domů. Doma si jdu udělat úkoly, do 14,30. Pak jdu
ven, ke kamarádovi, u kamaráda si hraju do 17,35. Doma jsem tak v 18. Pak se navečeřím,
vyčistím si zuby, uklidím, podívám se na Večerníčka, jdu spát.
Ve škole jsem do čtvrt na tři, pak se najím, úkoly nedostáváme, takže, když je písemka, tak se
připravit, tak hodinku. Venku jsem od 4 do 7, tady to končí v 7. Zbude sport, to je ten fotbal.
Škola šest hodin, Oáza pět hodin, potom jsme šli s kluky, jak je Severka, jak je diskotéka,
chodil jsem domů v 8, v 9.
Chodím do školy, pak si jdu sem udělat úkoly, doma poklidím, vynesu koš a pak můžu jít ven.
Záleží na tom, jak rychle si uklidíme pokojíček. Ale my to máme za chvilku.
Přijdu, najím se, pak si hraju s bráchou a se sestrou.
Někdy pomáhám mámě vařit, protože to mě baví. Naučil jsem se omáčku, polévku umím
udělat, plno jídel. Uklízení. Učení, oblečení, abych měl ráno čisté. Úkoly.
V sobotu zametu, vytřu, umyju nádobí.
Když tam děda není a je na balkóně, tak umývám nádobí a on si toho všimne.
Čtyři hodiny na počítači a u televize tak dvě hodiny.
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5.2. Osobní potřeby v oblasti volného času a způsob jejich uspokojování
5.2.1. Definice volného času
S pojmem volný čas spojovali dotázaní nejčastěji činnosti, kterým se mohou věnovat pro
zábavu, když mají splněny školní a domácí povinnosti.
Někteří však jmenovali i činnosti, které mohou být považovány za práci (např. uklízení
spadaného listí na zahrádce, hlídání mladšího bratra, angličtina apod.), avšak spojovali je
s místem a s lidmi, s nimiž obvykle tráví volný čas.
Převážně uváděli příklady činností, kterým se oddávají společně s kamarády v referenčních
skupinách.
Citace:
Jsem buď s rodinou nebo mám čas pro sebe, povinnosti za sebou, mohu se rozhodnut, jak ten
čas strávím.
Co to znamená volný čas? Můžeme si povídat, hrát nějaké hry. Čtu si, chodím ven, hraju si.
Trénuji si angličtinu, učím se. Jsem venku nebo na počítačích. Koupání, plavat, do zoologické.
Někdy jdu s Kristýnou, s bratrancem ven, někdy hrajeme na babu, na mrkanou, na schovku.
Když jdu ke kamarádovi, on má strašně velký byt a tam hrajeme air soft. Je to sranda, když
střelíte, trefíte se omylem, sundal jsem ze stěny dekorační lampičku. Odjakživa mě baví
střílení, závodění.
Koukat na televizi.
Tancujeme.
Nejradši hraju hokej. V létě na betonu, vezmu si brusle kolečkové. To je můj nejoblíbenější
sport.
Já hraju různé věci, fotbal, hokej, basket, jezdím na kole, běhám.
Jdu ven za kamarády. Zasportovat. Zahrát si na kytaru.
Tak třeba když mám volný čas a mám peníze, jdu s kamarády, jdeme se pobavit. Koupíme si
něco k jídlu, něco sladkého. Limonády, u sebe máme míč, jdeme si zakopat, rychle nám to
uteče.
Sedíme na hřišti, sedneme si hlavičku, kecáme, posloucháme písničky. Vždycky se něco začne,
třeba o kamarádovi, co tu bydlel, odjel, jaký byl.
Občas dojdeme do hospody na čaj, jablkový, mají ho tady v hospodě u cesty, je dobře sladký.
S holkami jsme řekly, že budeme chodit do posilovny, ale to nám nevychází, nám se nechce.
Třeba v parku u Oázy jsou dětská hřiště. Tam chodíme s holkami. Tancovat se dá v parku.
Pouštíme si písničky na telefonu a začneme tancovat. Jenom holky, kluci se nechtějí přidat, ti
se stydí.
Právě asi žít si po svém, spíš ten počítač, kamarádi, být venku. Udělat si ten den po svém, jak
chci já. Koukám na televizi nebo jsme na počítači.
5.2.2. Životní hodnoty cílové/ instrumentální
Výzkum se dotkl také tématu, jak děti a mladiství vnímají důležitost volného času v hierarchii
hodnot. Považuji za důležité vědět, jestli se tato studie vztahuje k tématu, které respondenti
vnímají jako významnou hodnotu nebo něco zanedbatelného.
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Zkoumání preferencí v této oblasti životních hodnot bylo rozděleno na spontánní a
podpořené: s využitím sady lístků se seznamem následujících hodnot:
• bezpečí
• domov
• kariéra
• láska
• majetek
• peníze
• práce
• přátelství/ kamarádi
• rodina
• sport
• svoboda
• štěstí
• vzdělání
• zábava
• zdraví
Všichni dotázaní uvedli spontánně, že jsou pro ně důležité sociální vazby, především na
rodinu.
Při konstrukci hierarchické struktury se tyto preference opakovaly a je zajímavé, že pojem
zábava (někdy společně s kamarády, sportem) se často vyskytoval za polovinou pomyslné
stupnice, nikoli však na konci. Děti a mladiství to vysvětlovaly ve shodě s předcházejícími
výroky tak, že na prvním místě je u nich rodina, domov, zdraví atd., ale pokud jsou zajištěny
základní potřeby, je zábava s kamarády také důležitá, protože přináší pozitivní emoce
(radost, pocit štěstí, uvolnění), bez nichž by život byl nudný. Potvrdilo se, že způsob
prožívání volného času, který souvisí se zábavou, má tedy pro děti a mladistvé značný
význam.
Na konci škály se vyskytovaly např. peníze, majetek.
Výše uvedená zjištění potvrzují váhu názorů, postojů a modelů, které byly zjištěny v oblasti
trávená volného času. Prioritu mají ty činnosti, které probíhají v rámci rodiny (domácnosti)
a referenční skupiny osob (kamarádi, Oáza atd.)
Citace:
Rodina, láska, musím mít někoho, koho mám ráda, musím ho mít u sebe. Tím myslím i rodiče.
Všichni pohromadě. Zdraví, aby nikdo nebyl nemocný a měli jsme se všichni dobře. Bezpečí,
aby se nikomu nic nestalo. Domov, abych měla kde bydlet.
Nejdůležitější jsou určitě rodiče. Kamarádi jsou na druhém místě, nejsou tak důležití k životu,
ale potřeba jsou. Bez kamarádů není zábava. A hlavně, abych se vyučila, byla tou kadeřnictví,
abych měla svůj barák a třeba i toho koně.
Být zdravý. Mít svůj byt, práci, rodinu. Za peníze si nekoupíte život. Jednou stejně člověk
umře, ale za peníze si koupit život nikdo nemůže. Mít práci, rodinu, abychom se měli všichni
rádi a potom třeba ta zábava.
Když budu jenom chodit s kamarády ven, nebudu se moci vyučit a nic ze mě nebude.
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Peníze nejsou všechno. Za peníze si nekoupím kamarády, ani štěstí, lásku, ani vzdělání, práci.
Za peníze si mohu koupit bydlení, majetek. Raději, abych byl zdravý, v bezpečí, domov,
majetek, práci nějakou, kariéru, vzdělání, abych měl alespoň nějaké štěstí v životě, lásku,
svobodu. Někdo sport nemá vůbec, někdo ho má. Kamarády má každý taky svoje. Takže mně
stačí rodina jako kamarádi, zábavu si užiju stejně s rodinou.
V první lince máme: peníze, domov, zdraví, láska, štěstí, rodina, ještě k tomu práce. Práce je
pro mě strašně důležitá. Abych mohl uživit sebe, přítelkyni a až budu mít to dítě, tak to ještě.
Důležité v životě je, abychom byli s Bohem. Abychom poslouchali rodiče, abychom byli hodní
a nezlobili. Nejdůležitější je být s Bohem, líbí se mi to.
Dbát o sebe, založit si rodinu, nebýt sobecký, nebýt lempl a dobře se učit.
Když má kamarád nějaký problém, pomůžeme mu.
Důležité je všechno. Všechno k životu potřebuješ. Být zdravý, mít kde bydlet, práce, jak
vydělávat peníze, mít rodinu, abych měl zázemí, láska… Když máš manželku a s ní děti. Tak je
důležitá láska.
Je zábava v životě nutná? Ano, aby byl člověk veselý, ne smutný, když je člověk smutný, nic
vás nebaví.
Zábava je proto, abychom byli šťastní.
Brácha, sestra, máma, rodina. Nejdůležitější je rodina a pak následuje domov, kamarádi,
štěstí, bezpečí, zdraví, zábava, svoboda.
K čemu člověk potřebuje zábavu? Ke kamarádství.
Zábava je důležité, že se u toho zasmějeme, děláme nějaké legrační věci.
Rodina, zdraví, střecha nad hlavou. Přemýšlela jsem o tom, protože mám rozvedené rodiče,
můj pravý táta je alkoholik, jezdím k němu jen na víkend, když to jde. Je přednější být zdravý,
mít rodinu a domov, než aby sportoval a neměl z toho vůbec nic.
5.2.3. Další způsoby využívání volného času, preference a jejich důvody
Respondenti především popisovali, jakým způsobem tráví volný čas se členy domácnosti a
s kamarády ve skupině vrstevníků, jak bylo zmíněno výše. Někteří dotázaní uvedli, že
navštěvují nízkoprahový klub Oáza anebo klubovnu společnosti Naděje v Revoluční ulici.
OÁZA především nabízí dětem a mládeži příležitost pro každodenní setkávání, aniž by
předepisovala pevnou hodinu a tím vhodně uspokojuje silnou a důležitou potřebu sociální
příslušnosti a přitom částečně vyhovuje sklonu ke spontánnímu uspokojování potřeb bez
ostré časové struktury. Dále uspokojuje neméně důležité potřeby podnětů a seberealizace a
nabízí vyžití v činnostech, po nichž byla zjištěna poměrně vysoká poptávka: např. zpěv za
doprovodu klávesového nástroje, tanec, stolní fotbal, stolní tenis, výtvarná a rukodělná
činnost, sledování filmů. Různé činnosti se poměrně rychle střídají, což vyhovuje i dětem,
které nejsou zvyklé se dlouho soustředit nebo to nedokážou. Pro pravidelné návštěvníky
klubu Oáza je charakteristické sociální a křesťanské poradenství. Jak uvedli příslušní
respondenti, tato oblast činnosti v nich utváří poměrně striktní postoje k důležitým
záležitostem, jako příklady lze uvést především:
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•
•

pozitivní nastavení sociálních vztahů, vstřícnost vůči návštěvníkům, novým zájemcům
o „členství“, kontaktům s obdobnými kluby v jiných městech apod.,
odmítání návykových látek.

Jednotlivě respondenti vyjádřili obavy, že Oáza bude zrušena z finančních důvodů. Podle
jejich názorů potom hrozí zhoršení situace v Litoměřicích a návrat k poměrům, kterých byli
svědky dříve. Konkrétně to znamená zvýšení aktivit různých part dětí a mladistvých, které se
potulují ulicemi a svou frustraci vybíjejí násilím vůči věcem či lidem. Jednotlivě byly vyjádřeny
obavy také z posilování rasistických postojů pod vlivem celospolečenského vývoje v ČR.
NADĚJE. Podobně pozitivní vliv na děti bydlící v okolí má klubovna společnosti Naděje
v Revoluční ulici. Navštěvují ji spíše děti v mladším školním věku a zjednodušeně řečeno,
představuje prostředí školní družiny, kde speciální pedagogové trpělivě učí děti těm
společenským normám a návykům, které nemohou pochytit doma, především se nad
školními úlohami učí pravidelné systematické práci, osvojují si potřebnou strukturu času.
Přitažlivé jsou pro ně další aktivity již volnočasového charakteru, především výtvarné a
rukodělné činnosti nebo hry.
V obou organizacích se pořádají výlety nebo letní tábory, které respondenti označovali za
velmi přitažlivé.
Citace:
Mě sem dovedla kámoška, Mauglí. Říkala jsem si, že tu budou samí cigáni, že to bude
strašné. Zjistila jsem, že jsou všichni v pohodě. A ještě, že jsem bílá, oni jsou černí. Ale není to
pravda. Všichni mi podávali ruce, všichni se se mnou seznámili.
Tady si zahraju pinčes, popovídám si, jsem raději mezi lidmi, než sama zalezlá u notebooku.
Lidé hlavně, že si s námi povídají, je zábava. Hrajeme obíhačku, baví mě to, obíhačku, mě to
baví, vyhrávám, 2 : 0. Někdy tancujeme, zpíváme všichni. Sedím u počítače, do toho někdo
řve. Zábava.
Minule ve čtvrtek tady byli lidi z Anglie, měli fotky, promítali je, všichni něco měli nakreslit.
Že se pobavím. Učil jsem se na kytaru od 8 let a doma jsem ji neměl.
V Ústí v kině, v Úštěku na pláži, tam jsme se koupali, na koupališti tady v Litoměřicích.
Když mi bylo 14 – 15, chodili jsme tam denně 20 – 30 lidí. Venku byla nuda, dělali pro nás
akce. Hráli jsme tam fotbálek, stolní tenis, různé hry, zpívali jsme tam, hráli jsme na klávesy,
romské písně. O prázdninách byla akce, že přijeli z Kanady, chodili jsme na koupaliště, třeba
všech 30 lidí, nebo vlakem do Ústí na hrad, do zoologické.
Tam už ani moc lidí nechodí. Teď má každý svou přítelkyni, jsou jenom s nimi. My už se moc
nescházíme, občas se sejdeme, pokecáme.
My jsme chodili, jak je červený kostel, chodili jsme do Bethelu tancovat, mambo, velbloud a
takové. Už tam nechodíme, zjistilo se, že děti do 18 tam nesmějí. Půl roku jsme tancovali a
pak vedoucí řekl, že ne, že pouštíme písničky moc nahlas a děláme tam bordel.
Tady můžu všechno, ale podle pravidel.
Někdy tady mluví sprostě a za to se vyhazuje.
Tady jsou lidi tak zaměření, že věří v Boha. Je to docela zajímavé. Já tomu věřím, že je něco
nad námi a tu ruku nám vede. Co mi to dává? Podporu, že něco mi pomůže, když budu
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v nejhorším. Třeba, jak se naši rozvedli, tak já jsem nevěděla, byla jsem v Prčicích, chodila
jsme za školu.
Já jsem věřící, chodím sem, tady nám ukazují, jaký mají život. Jsou tady vedoucí, kteří brali
drogy a díky panu Bohu přestali.
Tam to není ono, oni nás spíš učí hodně o Bohu, dávají nám pořád do hlavy Boha, nás už to
nebaví poslouchat pořád o Bohu. Někdo je věřící … Já věřím v Boha, ale akorát, ne, že bych se
mu klaněl. Přijdete a pořád slyšíte písničky o Bohu a něco mluví, nedělej tady to, Bůh to
takhle nechtěl. Každý snad máme svou hlavu, každý víme, co děláme.
Každý den po škole chodíme do klubovny udělat si úkoly. Někdy třeba něco vyrábíme,
naposledy tady ty zvonce.
Chodila jsem i na Ovečky, to je hra, kroužek také a na keramiku jsem tam chodila. Ovečky, to
je, že s Aničkou a s Ramonkou kreslíme, vyrábíme.
Výlety hlavně, baví mě to. Byla jsem s Oázou v Mostu, tam jsme spali v tělocvičně. Pak jsme
byli s Ramonkou na táboře, tam jsme spali v chatkách. V Jitravě. Baví mě, že tam
přespáváme. Je to lepší.
5.2.4. Vliv finančních poměrů na způsob trávení volného času
Je nesporné, že možnosti dětí v oblasti volného času zásadním způsobem determinují
materiální podmínky domácností, v nichž žijí. Celková výše jejich příjmů ovlivňuje
dostupnost aktivit a prostředků využitelných ve volném čase. Typicky se nabízí příklad hokeje
jako sportu přitažlivého pro všechny dotazované chlapce, kteří zároveň uznali, že finanční
nároky na členy oddílu Slavoj Litoměřice jsou pro jejich rodiče neúnosné – finanční bariéra
však byla zjištěna už u zájmových kroužků v DDM.
Podle vyjádření respondentů je zřejmé, že společným rysem většiny domácností je spíše
horší finanční situace. Konkrétně to znamená, že alespoň jeden z rodičů je nezaměstnaný a
domácnosti zhusta přežívají na sociálních dávkách. Významnou položku v rozpočtu
domácnosti může v takovém případě znamenat i starobní důchod. Vnímání relativity
dostatku ilustruje výrok „Táta se má dobře, bere 8.000 Kč.“
Citace:
Máma to neutáhne, protože bere jenom 600 Kč.
Když babička bere, zaplatí nákup, elektriku, popelnice, zbudou jí 2 – 3 tisíce, za to nakoupí.
Táta je na mateřské dovolené. Máma zatím práci ještě nesehnala.
Platil jsem Nezmary, měsíčně 230 Kč, na fotbal ročně 200.
V knihovně se platí kartička, ta je na rok. Stojí 50 Kč. Někdy mi na to dá máma, někdy já,
třeba mi dá babička nebo máma a já si šetřím.
Máma mi nezaplatí kroužek, když je drahý. Třeba basket na osmičce (=ZŠ). Nevzpomenu si,
kolik stál.
Sport, tam se platí členské příspěvky. Na půl roku 500. Kopačky a tak.
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Hokej. To je strašně drahý sport, potřebujete vybavení, za 2 roky z toho vyrostete a musíte
mít nové. Za koupalištěm je bruslák, tam chtějí za hodinu 20 Kč. Když mám peníze, tak tam
skočím. Veřejné bruslení, ale nesmíte tam hrát hokej.
Ale tam se za tanec platí. Na rok asi 3500 Kč.
Dostávala jsem před rokem kapesné, ale vzhledem k tomu, že jsem měla blbé známky,
nedostávám nic. Ale kámoši mají, tak koupí a pak se přidá třeba 10 korun. Nebo se nějak
složíme.
Když si řeknu, tak mi rodiče stovku dají, třeba na školu, nebo když si něco potřebuji koupit,
kalhoty.
Rodiče by mi dali 500 Kč – 600 Kč za týden, kdybych tam (do zájmového kroužku) chodila
pořád. Oni by mi dali, kdybych potřebovala. Něco je předražené. O vesnici dál byla ženská,
chtěla za vyjížďku 500. Raději jdu k paní, která chce 200Kč a má hezčí koně.
Zač bys peníze nedal? Drogy a tak. Pro někoho je to zábava, cítí se dobře.
Nefetoval bych, za to bych nedal peníze.
5.3. Názory a postoje k nabídce volnočasových aktivit
5.3.1. Znalost nabídky placených a organizovaných odpoledních a víkendových
volnočasových aktivit
Pro zjištění přehledu o nabídce volnočasových aktivit v Litoměřicích bylo využito projektivní
metody – respondenti se zamýšleli nad problémem, co by mohl ve městě dělat ve volném
čase chlapec nebo dívka jejich věku, když se čerstvě přistěhuje. Odpovědi velmi často mířily
k aktivitám, které děti a mladiství sami rádi provozují, tedy k hrám a zábavě, kterým se
věnují ve svých referenčních skupinách.
Některé napadlo v první řadě seznámit se s pamětihodnostmi města, což můžeme považovat
za příznak pozitivního vztahu k městu, v němž žijí.
Jednotlivě respondenti věděli o knihovně, divadle a muzeu, také o sportovištích a oddílech,
které sídlí na Střeleckém ostrově. Většinou z doslechu znali hokejový klub Slavoj Litoměřice,
někteří také stejnojmenný basketbalový oddíl a fotbalové oddíly v Pokraticích a Neštěmicích.
Jednotlivě s nimi měli osobní zkušenost, spontánně spojovanou s finančními náklady.
Dále bylo zjištěno, že pouze jednotlivci věděli o DDM Rozmarýn a informovanost o nabídce
kroužků byla na velice nízké úrovni, což je podobněji popsáno ve zvláštní kapitole.
Někteří neuvedli vůbec žádnou nabídku ani z oblasti sportu, ani z oblasti uměleckých aktivit.
Citace:
Představ si, že bych se přistěhoval do Litoměřic a měl bych takovou dceru, jako jsi ty. Jaké by
měla možnosti pro volný čas? Spousta věcí: můžete se podívat do města, na Kalich, morový
sloup, na Mostnou horu, na rozhlednu, tam uvidíte celé okolí Litoměřic, až terezínský kostel. Z
Kalichu vidíte přes náměstí, na Mostné hoře okolí Litoměřic.
Vzal bych ho na fotbal. Ukázal bych mu Litoměřice, kino, náměstí, jsou tam památky,
Máchovy schody. Nový park, chodíme tam občas. Do parku, jenom si povídáme, v Oáze si
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můžeme zahrát pinčes, půjčíme si klávesy, aparaturu. Chodíme do parku málo kdy, 2x do
měsíce. Sedíme, povídáme si. Když jsem vyšel základu, nevidím spolužáky, tak tam.
Když se člověk chce projít, tak na Bílou stráň nad Pokraticemi, je to dobré místo, že si člověk
může sednout a odpočinout. Nebo je Střelecký ostrov, tam se člověk může projít a vzadu je
hospoda. Už jsem tam byla.
Divadlo u Máchových schodů. Ale tam nechodím, spíš se školou. Jednou jsem byl sám, nudil
jsem se doma, nemohl jsem si malovat, dávali Čerta a Káču, šel jsem se podívat.
Nabídl bych mu, zeptal bych se ho, jestli rád běhá, má rád sport. Jestli by chtěl jít na hřiště si
zakopat.
Hraní, chození ven, kroužky: basket, atletika – ve škole.
Fotbal, basketbal, volejbal. Na hřišti u šestky, za barákem, na osmičce, ve Slavoji.
Jsou tu kroužky street dance, hip hop. Nevíme ale, kde to je.
Někde už tancují. V kulturáku, jak je nový park u školy Na Valech. Tam tancují, tam je sál.
Fotbal. Plavání v krytém bazénu a na koupališti. Bruslení.
V knihovně jsem na počítači nebo si prohlížím knížky. Na počítači hraju hry nebo s i s někým
píšu na Facebooku. Knihy – půjčila jsem i Pupíky, to je časopis.
Něco je v Rozmarýnu. Já nevím, já tam nechodím. Dělá se tam karate, včelí hnízda, děti tam
dělají svoje hnízda vosí a pak si berou domů med – včelaři!
Právě, že tady v Litoměřicích ne, to spíš v Pokraticích. Nahoře na škole, na Boženě je hudební
škola. Výtvarka ani ne.
Sportovní oddíly? Nevím.
Nevím, tady nic není. A co loděnice, vývěsky na sporty? Vůbec jsem se ještě nebyl podívat na
takové věci. Raději jedeme na výlet do Ústí třeba, jsou tam krámy, podívat se na věci.

5.3.2. Informační zdroje o volnočasových aktivitách
Pokud se týká zdroje informací o volnočasových aktivitách v Litoměřicích, mladší děti uvedly,
že kdyby potřebovaly něco v tomto směru vědět, obrátily by se o radu a doporučení
především na své rodiče, případně na další dospělé osoby, s nimiž přicházejí do kontaktu,
např. učitelé, pracovníci z klubu Oáza, z klubovny Naděje apod. Z toho vyplývá důležitý závěr:
děti ve sledované skupině preferují jako zdroj informací v prvé řadě rodiče, o kterých
ovšem některé uvedly, že oblasti nabídky pro volný čas nerozumějí. Informace včetně
doporučení se ve sledovaném sociálním prostředí úspěšně šíří formou osobních sdělení.
Starší děti a dospívající jmenovali kromě toho ještě jako možný informační zdroj internet a
vývěsky ve městě. Přiznali však, že na internetových stránkách Litoměřic tyto informace
nevyhledávali.
Celkově tato zjištění korespondují s poznatkem, že děti a dospívající mládež tráví volný čas
především podle návyků osvojených doma a v rámci referenčních skupin svých vrstevníků.
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Pokud se naskytne příležitost poznat něco nového, využijí ji, ale až ty nejstarší napadá
vyhledávat nabídku v oblasti, o níž dosud nevěděly, že existuje.
Citace:
Zeptal bych se třeba dědy, tety, strejdy, babičky nebo táty. Internet nemám. Na počítači hraju
hokej, fotbal nebo střílečku, to mě baví.
Zeptala bych se nějaké paní, co by šla proti mně. Kamarádka by mohla poradit. Babička,
děda. Oni chodí do města nakupovat.
Táta, má doma počítač. Nebo babička, děda. Pan učitel, paní učitelka.
Zeptal bych se třeba tady strejdy Pavla. Nebo spíš strejda Robert, zeptat se, jaké to tam je.
Na vývěsce si to jenom přečtu, ale strejda řekne, co by tam mohlo být, má třeba dceru …
Kdo by poradil nejlépe? Anička s Ramonkou (speciální pedagožky ze společnosti Naděje), ony
to vědí!
A kde by to mohlo být napsané? Ve škole, na dveřích by to bylo napsané. Je tam atletika a
ještě … keramika.
Na informacích ve městě nebo se půjdu podívat na informační tabuli. Informační centrum
nevím kde je, ale cedule je v prostředku náměstí, obcházely jsme ji.
Nekoukal jsem ještě na Litoměřice na internetu. Je to zapadákov. Mně se to město nelíbí. Je
malé. Není, kam jít. Líbí se mi Ústí nad Labem, Teplice, Praha, Most, takové ty větší. Mám rád
chodit po krámech, dívat se na věci, n oblečení, televize, počítače, to vám uteče celý den.
Na internetu, na Seznamu: hry, dům Rozmarýn.
Na Googlu, zadal bych: litoměřické programy a cvičení.
5.3.3. Názory a postoje k nabídce DDM Rozmarýn
Zvláštní pozornost v rámci šetření byla věnována názorům a postojům k DDM Rozmarýn.
Většina dotázaných věděla, kde se tento objekt nachází, ale představy o tom, jakou
konkrétní činnost nabízí, byly zjištěny na velice slabé úrovni. Respondentům byla předložena
karta s přehledem zájmových kroužků DDM Rozmarýn a většina z nich přiznala, že o
konkrétních kroužcích slyší poprvé.
Ukázalo se dále, že prostý přehled zájmových kroužků neposkytuje dostatečnou informaci,
která by motivovala k zájmu o docházku. Na kartě bylo uvedeno 45 zájmových útvarů, kvůli
přehlednosti jenom názvy, řada z názvů však byla pro děti nesrozumitelná a nejednalo se
pouze o cizí slova jako např. clogging, twirling, geocaching apod., ale některé děti si neuměly
představit ani, co se dělá v kroužcích s názvy např. Ateliér pro mládež, Deskové hry, Dance
mix, Hejbni se s Martinem, Trampská kytara apod. Stačilo pak stručné vysvětlení k tomu, aby
se uměly rozhodnout, jestli by je daná činnost zajímala.
Je signifikantní, že žádný z respondentů neodmítl nabídku DDM Rozmarýn a všichni si našli 4
– 5 kroužků, do kterých by rádi chodili, které by je bavily. Některé se netajily radostí.
Za podnětné pro další nabídku DDM Rozmarýn můžeme považovat poznámku 14leté dívky,
která by měla zájem malovat ve stylu graffiti – realizovat se v zájmovém kroužku je
evidentně společensky únosnější, než provozovat totéž na zdech.
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Z výše uvedeného vyplývá, že o činnosti DDM Rozmarýn jsou děti ve sledované skupině slabě
informovány. Většinou nevědí, co konkrétně by zde mohly dělat a pod některými názvy si nic
nepředstaví. S přihlédnutím ke složitosti problému, jak je popsán v této zprávě, lze doporučit
náborovou kampaň ve stylu dne otevřených dveří – potvrdila to návštěva dětí v rámci
šetření i jednotlivá poznámka jedné dívky o inspirativní návštěvě se školou. Zároveň bude
však nutno motivovat také rodiče, kteří o DDM také nevědí a činnosti zde evidentně
nepřikládají význam, což se ve finále projeví v míře ochoty zaplatit za kroužky a usměrňovat
dítě v dodržování pravidelné docházky.
Citace:
Když přejdete závory a dáte se doleva, furt nahoru, tam to uvidíte.
Plešivecká, byl jsem tam párkrát. Je to dobré, chodil jsem na break dance. Mají tam různé
aktivity.
Byla jsem tam se školou, něco jsme vyráběli, perníčky jsme zdobili.
Ještě jsem věděla, že tam mají to praní, to judo.
Nevěděla jsem o tom DDM, vím, že tu nějaký Rozmarýn je, ale myslela jsem si, že je to školka.
Bikros jsem nevěděl, clogging nerozumím. Herpetologický kroužek? Nevím. Vaření jsem
nevěděl. Jaký rozdíl je mezi trampskou kytarou a tady? Nevím. Twirling? Nevím, co je to.
Junior, kreativ, kutil, minikáry, orienťák - co to je? NE!
Clogging, co to je, tak raději ne.
Twirling – co to je? Nebavilo by mě, nevím, co to je.
Hledání pokladů, nevím co je.
Clogging – co to je, škrtnu. Deskové hry – nevím, co to je. Flétny – nemám rád flétny, spíš
saxofon, než flétnu. Francouzština – není tak potřebná, jako angličtina. Hejbni se s Martinem
– nevím, co to je. Herpetologický kroužek – nezajímám se o přírodu. Karetní hry – já bych to
nesbíral, nějaké karty.
Co je to frikori? Aha, ringo znám, frisbee, korfbal mi taky něco říká. Hledání pokladů jsem
nevěděl. Hra na klávesy jsem také nevěděl.
Dance mix – co to znamená? Ateliér pro mládež? Co se tam dělá? Maluje? To by mně bavilo.
Hip hop ano. Zumba, to jo!
Sportovní hry frikori. Nehrál jsem to, chtěl bych to zkusit.
Rybáři – chodil jsem s dědou chytat ryby.
Judo, keramika, modelář, show dance, železniční modelář … - chtěl bych to dělat. Holky kluci
v akci, vaření bych chtěla dělat. Keramiku. Volné hry na PC. Hrátky se zvířátky. Veselé
malování
Nejvíc by mě bavil break dance a angličtina – něco umím, nevím, co mám říci. I am Kristýna.
Co by bylo pro tebe jako super zábava? Break dance, hodně se naučím. Malování. Ale podle
toho, co se tam kreslí, grafiti mám doma plný šuplík. Základy gymnastiky, bavila by mě.
Super nabídka je break dance, zumba, jumping, klávesy, angličtina.
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Rozmarýn by stálo za to najít kvůli zumbě, jezdectví, minikárám. Napíšu to na internet a tam
to najdu. Minikáry - jezdila bych, úplně nadšená bych byla. Se strejdou jsme koupili čtyřkolku.
V rámci šetření se uskutečnila návštěva dětí ze sledovaného vzorku v DDM Rozmarýn. Podle
očekávání byly zaujaty upraveným, hezkým a podnětným prostředím. Zajímaly se
především o živočichy chované v klubovně herpetologického kroužku a dále si povšimly
výtvarných prací, příjemné místnosti pro cvičení s malými dětmi, kuchyňky, vyzkoušely si
trampolíny, přihlížely se zájmem tanečním vystoupením v kroužku break dance.
Zahrály si Bingo a přesto, že je evidentně bavilo, projevil se nedostatek návyků pro
soustředěnou činnost ve skupině. Počínaly si velmi spontánně a přeslechly řadu informací a
pokynů. Především toužily vyhrát.
Zážitky v DDM vzbudily u zkoumané skupiny dětí rozporuplné reakce. V prvním okamžiku se
děti nadchly a projevily zájem do DDM docházet. Oceňovaly hlavně možnost něco nového se
dozvědět, realizovat se v zajímavých činnostech. Diskutovalo se však také o podmínkách a
byly zjištěny především následující překážky:
•

Finanční úhrada docházky – platba sice byla odhadována ve výši několika stokorun,
ale jednotlivě chlapec vytěsňoval skutečnost, že i tato částka se v jejich domácím
rozpočtu obtížně vyčlení, což mu okamžitě připomněl kamarád.
• Schopnost dodržovat kázeň, počínaje pravidelnou docházkou a konče chováním
v prostorách DDM.
Z těchto důvodů sice děti zprvu označily členy kroužků za výhodněji situované, protože se
mohou věnovat zajímavým věcem, ale vzápětí si uvědomily, že pro ně osobně může být
docházka do DDM nedostupná a bránily se vcelku průhlednými racionalizacemi, např., že
doma dostanou najíst nebo že musí vypracovat úkoly ze školy a na tyto kroužky jim už
nezbude čas.
Citace:
Je to tady nádherné.
Všechno se mi tu líbí.
Pokojíček, jak tam byla hudebka, klávesy.
Kuchyň byla lepší, než máme my, barva a všechno.
Trampolíny, bezvadné, maxiking.
Hračky, kuchyňka, knížky.
Hadi byli krásní, dlouzí. Svléknutá kůže.
Tři hadi byli smotaní vedle sebe.
Viděla jsem želvy, měly červené oči. Krk, co se vysunuje.
Kdybys sem chtěl chodit, co bys musel udělat? Musel bych se přihlásit. Zaplatit, asi 200 Kč –
300 Kč. Dali by ti na to rodiče? Ano.
Kdepak, oni nemají ani na chleba!
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Jakou výhodu mají děti, co chodí do Rozmarýnu? Zábavu. Učení. Radost, mohou hry hrát.
Mohou se koukat na hady, na želvy. Něco se dozvědět.
Lépe se mají ti, co sem chodí, mají keramiku, hady vidí, hrají si tady různé hry.
Ten, kdo sem nechodí, ten má větší zábavu. Když mám volný čas, mohu jít na malování,
někam jít, … každý se musí přihlásit. Doma se mají lépe, mohou se doma najíst.
Nechce se mi hlásit.
Úkoly musím dělat.
5.3.4. Bariéry a možnosti jejich překonání
V rámci šetření byly zjištěny následující překážky, které brání dětem a dospívající mládeži
v účasti na volnočasových aktivitách organizovaných městem Litoměřice a jejími
příspěvkovými organizacemi:
Životní styl a společenské normy v domácnostech, jejichž dospělí členové se takovým
aktivitám v době svého dětství nevěnovali. Nevytvořili si k nim vztah, srozumitelnou
hodnotu představuje spíše kolektiv (sociální vztahy v něm) než rozvíjení znalostí a
dovedností, a proto ani nyní pro své děti takové aktivity nevyhledávají. Svědčí o tom řada
citací, které můžeme považovat za racionalizace obav z neznámého sociálního prostředí.
Pokud vezmeme v úvahu pozitivní přístup rodičů k aktivitám Naděje a Oázy, je
pravděpodobné, že principiálně by s návštěvami svých dětí v DDM Rozmarýn, školních
kroužků a sportovních oddílů spíše souhlasili.
Část dětí a mladistvých ze zkoumaného vzorku navíc dává přednost spontánnímu způsobu
využívání volného času, řídí se především momentálními nápady, což opět souvisí s jejich
životním stylem a přístupem k životu, který by mohl posloužit za příklad gestaltovému
principu „tady a teď“. Co budou dělat, plánují často bezprostředně. Snadněji se jim dochází
do kluboven Naděje či Oázy, a pokud někdy vynechají, mezi návštěvami uplyne pár dní, což
je jiné než absence v kroužku, který běží 1x týdně a interval mezi návštěvami se pak
prodlouží na dva týdny, případně na déle. Tím slábne celá motivační struktura: vlastní zájem
o činnost, zájem rodičů o docházku a především sociální vazby na členy kroužku. Sociální
vztahy, které tvoří důležitou složku motivace, mají v Oáze či v Naději relativně vysokou
prioritu, kdežto v zájmových kroužcích se je prioritou spíše vlastní činnost, odbornost. (To
neznamená, že by to bylo špatně, ale některé děti mají ze svých rodin zažité jiné priority.)
Dále, pro některé děti není samozřejmé dodržovat dohodnuté termíny, jak se mimochodem
ukázalo i při náboru respondentů do tohoto výzkumu.
Nedostatečná informovanost – souvisí s výše zmíněnými společenskými normami, návyky a
životním stylem. Lidé, kteří nemají se zájmovými kroužky osobní zkušenost a nevnímají je
jako důležitou hodnotu, mohou mít spíše tendenci vylučovat informace o nich ze své
pozornosti. Metaforou by se dalo říci, že sféra volnočasových aktivit se nachází mimo realitu,
v níž žijí.
Omezený rozpočet domácnosti – determinuje možnosti dětí zcela jednoznačně. Byl zjištěn
zájem o různé kroužky, někteří respondenti však skepticky zhodnotili finanční možnosti jejich
domácnosti jako nedostatečné.
Obavy z přijetí v novém, relativně strukturovaném kolektivu dětí.

25

Analýza potřeb dětí a mládeže ve městě Litoměřice / prosinec 2011

Samozřejmě je nutné, aby činnost děti bavila, a proto jako překážka u některých činností
figuruje také skutečnost, že činnosti jsou přitažlivé individuálně. Jak vyplývá z logiky věci,
vztahuje se individuální přitažlivost nejen na konkrétní sportovní nebo umělecké kroužky
v DDM Rozmarýn, ale také na Oázu.
Z výše uvedených překážek lze překonat nejsnáze tu informační nedostatečnost, jak bylo
uvedeno o kapitolu výše. Za podstatné můžeme považovat zprostředkování osobní
zkušenosti, např. návštěvou ve společnosti kamaráda, který již do kroužku dochází. Touto
cestou lze odstranit především psychické zábrany při vstupu do neznámé sociální skupiny a
následně motivovat dítě k docházce s využitím zajímavostí, novinek a všech podnětů, kterých
se mu tam dostane.
Citace:
Máma jim to nedovolí. Třeba dostali poznámku.
Třeba o tom jenom slyšeli, nikdo tam nebyl, ale řekne, byl jsem tam, je to trapné, jenom tam
sedíte, občas něco namalujete, ztráta času.
Třeba je to pro mladší děti, tak tam starší nechtějí jít, že by si připadali trapně, tak místo toho
kouří trávu. Osmnáctiletí. Jdou za kamarády, zhulej se. Co ti dvanáctiletí? Leze na ně puberta,
myslí si, že by je to nebavilo, že tam nic moc není.
Nic z toho je nebaví. Nechtějí tam chodit, mají jinačí koníčky. Nebo mají stejné a chodí jinam.
Třeba ta hra na klávesy, to by mohlo být v hudební škole někde. Tance jsou také všude
možně.
Asi nemají čas nebo já nevím. Musí se taky udělat úkoly doma, vykoupat, najíst. To vám taky
uteče. Já nevím, do kolika hodin je ten Rozmarýn. Máte odpolední vyučování, přijdete ze
školy, najíte se, osprchujete a jste rád, že jste rád. Taky se mi kolikrát stalo, že jsem nikam
nešel. Ani s klukama. V půl čtvrté jsme končili vyučování a ve čtyři jsem byl doma. Najedl jsem
se, osprchoval a šel jsem si lehnout. Chvilku jsem si zdřímnul, znovu jsem se najedl, chvilku
kecal s tátou, s mámou, pak byl večer a šel jsem spát.
Asi se jim nechce.
Bavilo by mě, ale nechce se mi tam chodit. Neláká mě to tam.
Jejich rodiče třeba nemají dost peněz, nemohou si to dovolit.
Řeknu, jestli tam můžu chodit a máma řekne, že ještě neví.
Co by ti na to maminka řekla? Kolik to stojí? Kolik korun myslíš, že by za to máma byla
ochotna dát? Nejvíc asi 500 Kč. Asi za měsíc.
Bála jsem se, že nikoho neznám, budu se cítit odstrčená, nikdo se se mnou nebude bavit,
protože jsem cizí.
Do Rozmarýnu chodí jeden kluk, dělá break dance a učí se karate. A proč tam nechodíš?
Protože tam nikoho neznám. Tady jsem znal kamarády. Proč nejdeš s ním? Break dance se mi
nechce dělat, to by mě nebavilo.
Do Oázy mě zavedla ségra, moje nejstarší. Vzala mě s sebou, byl jsem malý kluk, styděl jsem
se. Pak jsem sem chodil sám, skoro každý den, utíkal jsem mámě.
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Co by se s tím dalo dělat, aby ses nestyděl? Šel bych tam s tím kamarádem.
Kdybys chtěla chodit, jak bys to udělala, abys mohla do Rozmarýnu chodit? Nevím. Kdo by to
mohl zařídit? Nevím. Rodiče? Máma tomu nerozumí. S Aničkou nebo Ramonkou bys o tom
mohla mluvit? Hm, jo. Byly by ti schopny pomoci tam chodit? Myslím si, že ano.
Co bys musela udělat, abys tam mohla chodit? Říci mámě, aby mě tam přihlásila. Asi by mi to
dovolila. Kolik by to smělo stát? Asi kolem 1000 ročně. Jaké by ti dala podmínky?
Musela bych chodit pravidelně.
Nevím, kde to je.
Mě to nebaví. Keramika, počítače a spousta takových, ale já tam nechodím.
Je tady u kulturáku street dance, hip hop a tady to. Nechodím tam. Chodila jsem tam rok a
přestalo mě to bavit. Už mě to nebavilo.
Stolní fotbal mě v Oáze baví, ale já jsem se odhlásil. Nebavilo mě to. Teď hraju v Pokraticích
fotbal, chodím na hokej a budu hrát hokej, už jsem hrál.
Dokázal by Rozmarýn Oázu nahradit? Myslím, že ne. Není to tam každý den, to zaprvé. Bylo
to třeba každé úterý, každou středu. Tak já si myslím, že ti co sem chodí, by pak byli venku.
Vím, jak to chodí. Ti, co jsou tady každý den, přestali kouřit a tak. Když se Oáza zruší, tak to
zase začne.
Za specifickou bariéru lze považovat pasivní přístup určité skupiny lidí v nejnižší příjmové
kategorii, kteří si zvykli na to, že jejich potřeby vyřeší vyšší moc. Projevuje se to mj. tím, že
přežívají na sociálních dávkách, konzumují zábavu a sní o tom, co by mohlo být, kdyby jim
někdo zařídil např. tančírnu. (Zkrácený přepis rozhovoru s 18letým Romem je citován níže a
je škoda, že z přepisu není tak zřejmý jeho rezignovaný přístup.) Celkově tato vrstva
společnosti působí dojmem lidí, kteří zodpovědnost za své životní podmínky přenesli na ty,
kdo žijí ve vyšším postavení, projevují nízkou míru sebedůvěry a tento způsob života přijali za
svůj – jeví pouze slabé ambice a obrazně řečeno, spíš natahují ruku a hledí, jak by si ukrátili
dlouhou chvíli. S přihlédnutím k celospolečenskému vývoji a poznatkům v této oblasti je
nutno konstatovat, že takový přístup je neperspektivní a pro město může být i rizikový,
protože může přinést návrat jevů, které se v posledních letech dařilo tlumit. Riziko je
posilováno tím, že takový životní styl si osvojuje další generace (v pořadí zřejmě 3.) a ta jej
vnímá jako danost, protože nemá jinou životní zkušenost. Proto může následně považovat
svou nataženou ruku za legitimní nárok.
Nutno ovšem upozornit, že i v kategorii nízkopříjmových rodin, jejichž děti byly respondenty
výzkumu, byly patrné známky aktivního přístupu k řešení sociálně neutěšené situace
vlastními silami. V jejich případě je smutné přihlížet, jak talentované děti nemohou
navštěvovat zájmové útvary, v nichž by se mohli rozvíjet a tím posilovat svůj potenciál
k vymanění se z hmotné bídy. Je dojemné poslouchat, jak statečně to nesou oni i jejich
rodiče a jak usilují o to, aby si zachovali důstojný pohled na svět, i když se jim momentálně
nedaří.
Citace:
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Chtěl bych založit, abychom měli nějakou místnost pro sebe, rád tancuju, že bych učil
tancovat, jestli bychom po nějakých městech. Učil bych ty děti tady, udělali bychom mladší
kategorii, starší kategorii. Pak jsou různé soutěže, výhry z tancování, beatbox, pusou děláte
…, mám kamaráda, ten to umí. Tady byla akce před rokem, jak je Družba, byli tu rapeři, šel
na pódium a nějakou cenu vyhrál za 1. místo. Je jich tu talentovaných víc, ale nemají, kde to
ze sebe vypustit.
Potřebuješ místnost? Co Oáza?
Oáza, možná, jenže tam se to dělalo a dělali to špatně. Měl to takový kluk, že nic neuměl
naučit. Neuměl tancovat.
A s Oázou by to nešlo dohodnout?
Možná, kdybyste to dohodl vy, ale takhle já, oni řeknou, to nejde, takhle a takhle.
Kde by se ta místnost dala sehnat?
Tady v posilovně nebo dole v Besedě. Tam se chodí tancovat, ale nevím, kolik to stojí.
Tak, jak by se to dalo udělat?
Pronajal bych nějakou větší budovu, jak je dole u kolejí. Tam je barák, na dvoře bych udělal
něco, prolézačky. V místnostech nahoře nějaké kanceláře, dole stolní tenis, fotbálek, aby se
(děti) měly čím zabavit.
V parku jsou prolézačky. Proč to soustředit do domu u kolejí?
Aby to bylo všechno pohromadě. Chodilo by tam víc lidé, každý by tam mohl mít to, o co se
zajímá. Někdo prolézačky, někdo stolní tenis, někdo fotbálek.
Představ si to tak, že záleží jen na tobě, abys učil tanec a zpěv. Jaké konkrétní kroky bys
udělal, aby se to splnilo?
V první řadě, kdybych věděl, že mám tu místnost, sehnal bych lidi na tancování. Oběhal bych
kamarády, pár malých dětí bych vzal, alespoň by nelítaly po chodbách.
Takže je to o té místnosti.
V kulturáku je taky, ale oni chtějí 8000 Kč.
Jak by se to dalo udělat, aby se ten nájem zaplatil?
My Romové jsme tu měli jednoho, co pro nás měl něco dělat, výlety, soutěže. Chodil hrát
automaty. Jezdil si do Německa pro nová auta.
Nestaral se o vás. Co se stalo?
Vyhodili ho. Teď to nemá nikdo.
Proč to nevezmeš ty?
Jsem na to moc mladý. Lidi by s tím nesouhlasili. Tady jsou závistiví lidé.
Baví tě tancovat a zpívat, mohl bys tím vydělávat peníze. Kdo by tě mohl zaměstnat? Co
v Rozmarýnu?
Nevím, to jsem nezkoušel.
Vždyť jsou lidé, kteří učí tancovat a zpívat za peníze.
Zrovna já – tomu moc nevěřím.
Vždyť jsi říkal, že to umíš.
Neříkám, že ne.
V čem je problém?
Nevěřím tomu. Já třeba nezpívám, jak si myslíte. Nechci dělat rasismus, ale já zpívám romské
písničky.
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Tady je snad málo Romů?
Není.
Říkal jsi, alespoň by neběhaly děti po chodbách. Proč bys do toho nemohl jít?
Já bych do toho šel, ale kdybych měl, co bych potřeboval.
Místnost? Kdo by ti mohl pomoci tady v Litoměřicích. Kam bys šel sehnat si někoho, kdo by
ti mohl pomoci?
Třeba do toho domu kultury. Zeptat se, jestli tam mají menší místnost, za méně peněz.
Znáš tam někoho? Za kým bys šel?
Za vedoucím.
5.3.5. Návrhy, představy, očekávání do budoucna
Všechny děti byly v závěru dotázány, co by v oblasti nabídky pro volný čas mohlo pro ně
město Litoměřice udělat. Byly zjištěny následující požadavky:
Pořádání víceméně charitativních akcí podle příkladu mikulášské nadílky, která je spojena
s konzumací požitků zdarma a s dárky pro (chudé) děti. Do tohoto požadavku se bezesporu
projikuje výše zmíněný přístup „natažené ruky“, podvědomý nárok na péči ze strany vyšší
moci.
Přinejmenším udržení a spíše rozšíření sítě nízkoprahových zařízení podle příkladu klubu
Oáza a klubovny Naděje. Jsou považovány za prevenci vůči asociálnímu chování a jsou
schopny vštěpovat dětem a mladistvým návyky potřebné pro důstojnější život v rámci
podmínek, uznávaných většinovou společností.
Specificky materiální podpora těmto zařízením, využitelným k provozování činnosti, ale u
menších dětí jsou to také hračky (jako ve školní družině).
Rozšiřování hřišť a sportovišť. Jednak v tom můžeme vidět přání opakovat to, co děti dobře
znají a oceňují. Jednak se ukazuje, že děti různého věku by chtěly pobývat třeba v parku, ale
tamější zařízení spíše vyhovuje malým dětem, jejich rodičům a prarodičům – v tomto případě
je požadováno vymezení teritorií.
Citace:
Dělal bych, jak byl teď čert a Mikuláš, já bych to udělal pro celé město. V Domě kultury, je
větší. Někteří lidé nemají peníze pro to dítě, aby mu udělali balíček. Tak udělat mu radost
alespoň takhle. O Vánocích bych to dělal, o Velikonocích.
Naplánoval bych nějaké akce, že pro všechny děti a nekoukal bych, odkud jsou. Den, kde se
soutěží.
Dal bych sem do klubovny (Naděje) hračky, autíčka. Malování. Dala bych jim sem nějaké
hračky, když tady dělají úkoly. Počítače do klubovny.
Dělala bych takové věci jako Rozmarýn, Oáza. Děti by se tam něco naučily.
Třeba k Oáze bych přistavěla dětské hřiště, aby si mohly děti hrát, kdyby bylo krásně.
Pískoviště, prolézačky. Do parku bych dala nové lavičky. U nás jsou trochu rozbité. Dětské
hřiště, jak je vzadu, bych nabarvila, veselé barvy, aby to prokouklo, aby děti byly překvapené,
aby si tam připadaly hezky.
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Leda nějaký takový dům jako je Oáza. Tady se to dřív zakřiklo, mysleli si, že sem chodí jenom
cikáni. Češi sem přestali chodit. Pamatuji, Litoměřice byly problémové město, samé diskotéky,
samé bitky, chodila tady parta skinů. Teď to tu není. Změnil to ten klub, je nízkoprahový,
mohli by sem chodit všichni. Pomohl tady ten klub a hodně lidí se odstěhovalo. Lidi se změnili
hodně. Nechodili sem, vybírali odpadky, kouřili, dneska to nedělají. Skini tu jsou, ale nemají
nic, nedovolí si. Jdou proti mně třeba tři a nic si nedovolí tak, jako před čtyřmi roky.
Dala bych starý park dohromady, dala bych tam kamery.
Vybudoval bych víc dětských hřišť, pro všechny děti: houpačky. U lékárny se mi to nelíbí, tam
není houpačka, jak se na ní sedí. Dal bych dětem možnost, že bych koupil atrakce, třeba
trampolíny a dal bych to do nemocnice. Do Klokánku bych koupil nějaké věci, některé děti
nemají maminku nebo tatínka. Do děcáku bych něco dal: atrakce, zaplatil bych jim jízdárnu
na koně.
Aby se udělalo větší hřiště, pro starší. Taneční sál. Pro menší houpačky, klouzačky, kolotoč
písek. A není toho tu dost? Právě, že je. Ale pro starší tu není. Udělat to tady pro ty starší.
Dal bych hřiště na Střelecký ostrov, tam je dobrá plocha. Klouzačku, houpačku, drncák a
písek.
Udělal bych nějaké hřiště, kde by se nemuselo platit za míč. Dítě nemá peníze, tak si vlastně
nic nezahraje.
Jsou kluci, kteří umějí hrát dobře hokej a nemají na to peníze. Musela by na to být nějaká
komise. Tam by se to rozhodlo. Aby to nebylo tak drahé.
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AUDIT OBLASTÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE
K HODNOCENÍ KATEGORIE “A” MA21
Téma: 9 – SOCIÁLNÍ PROSTŘEDÍ V OBCI
MÍSTO:
LITOMĚŘICE
VYPRACOVALI:
PRACOVNÍCI MĚSTSKÉHO ÚŘADU LITOMĚŘICE ve spolupráci s externím expertem PaedDr. Tomášem Hákem, Ph.D.
OBDOBÍ HODNOCENÍ: 2012????
Návodné otázky

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu

Indikátory
Jakými daty jsou tvrzení doložena (jaké
indikátory z navržené sady byly použity)

Hodnotící výrok a
doplňující informace

Oblast 9.1 Vytvoření a zavádění programů prevence a zmírňování chudoby
Vytváří obec ve svém
rozpočtu dostatečné finanční
rezervy pro případ potřeby
náhlé
finanční
pomoci
obětem neštěstí apod.?
Má obec v rámci jí
spravovaného
bytového
fondu rezervy pro potřebu
zajistit alespoň přechodnou
dobu bydlení rozvedeným
partnerům,
zejména
s
nezletilými dětmi, obětem
domácího násilí, přírodních
nebo průmyslových katastrof
apod.? V případě že ne,
zajišťuje tuto činnost v obci
jiný
subjekt
(občanské
sdružení,
NNO,
církev
apod.)?
Došlo ke snížení sociálně
potřebných domácností v
obci?
Disponuje obec byty pro
„neplatiče“?
1

Rozpočet města v daném období 2009 - 2011 neměl vyčleněnou žádnou částku k
danému účelu. Celkově se vychází ze skutečnosti, že v rezervě je dostatek finančních
prostředků na pokrytí případných nákladů řešení krizových situací. V letošním roce
bylo do rozpočtu úseku obrany a krizového řízení začleněna částka 30.000,- Kč, z níž
bylo hrazeno náhradní ubytování pro osobu postiženou přívalovým deštěm. Případná
pomoc je řešena ad hoc radou města.
Město je zřizovatelem ubytovny pro sociálně slabé občany (provozovatel Naděje,
o.s.). V rámci této ubytovny je vyčleněna jedna bytová jednotka, která slouží pro
potřeby ubytování obětí domácího násilí. Přechodné ubytování je na jeden měsíc
s možností prodloužení.
V případě přírodních katastrof spolupracuje město s armádou – lidé byli při
povodních ubytováni v kasárnách.
Ve městě jsou provozovány tři azylové domy – Domov pro matky s dětmi (Diakonie
ČCE, kapacita 8 bytových jednotek), Dům P. Marie Pomocné (azylový dům pro muže,
provozuje Farní charita Litoměřice, kapacita 23) a Azylový dům pro ženy (Naděje,
kapacita 18). Všechna tato zařízení zajišťují ubytování pro osoby bez přístřeší.
Samozřejmě v některých případech poskytují i ubytování obětem domácího násilí.
V roce 2009 bylo v Domově pro matku s dětmi ubytováno 7 uživatelek řešící domácí
násilí, v roce 2010 3 uživatelky, v roce 2011 1 uživatelka a v roce 2012 doposud 3
uživatelky.
V porovnání let 2009 – 2011 jde o mírně stoupající trend zvyšování počtu sociálně
potřebných osob. Dle subjektivního vnímání pracovnic dávkového odd. hmotné
nouze je počet osob stabilizován. Ze statistiky za celou oblast pověřeného obecního
úřadu Litoměřice za poslední tři roky – příloha č.. 1
Pro osoby, které mají dlouhodobé problémy s úhradou nájemného, provozuje
ubytovnu pro neplatiče Naděje, o. s., zřizovatelem této ubytovny je Město

30 000,-Kč – rozpočet města 2012

V roce 2012 je
v rozpočtu
města
nová
položka
–
příprava na krizové
situace

Výroční zprávy Naděje, Diakonie a Farní charity.
Statistika DMD – počet ubytovaných klientek –
příloha č.3

V případě potřeby je
zajištěno bydlení pro
muže, ženy a matky
s dětmi

Tabulka: rok 2009 – 2902 dávek PnŽ
Rok 2010 – 3675, rok 2011 – 4084 dávek
PnŽ/údaje jsou za oblast pověřeného obecního
úřadu
18 bytových jednotek

Celorepublikový trend

Bydlení pro
vystěhované

osoby

Návodné otázky

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu

Indikátory
Jakými daty jsou tvrzení doložena (jaké
indikátory z navržené sady byly použity)

Litoměřice. Kapacita je 18 bytových jednotek.
Jak se vyvíjí předluženost
obyvatel v obci? (jak se vyvíjí
trend v počtu osob, které
mají mnoho půjček a
nezvládají splácení)

Poradna DCH LTM – podporována z rozpočtu města Litoměřice.
Kapacita je 250 intervencí, v roce 2009 181 intervencí, v roce 2010 184 intervencí, v
roce 2011 - 284 kontaktů s klientem.

Výroční zprávy DCh Litoměřice

Existuje podpora obce nebo
jiného
subjektu
v
poradenství k problematice
předluženosti?

Základní poradenství poskytují terénní pracovníci obce, město získává pravidelně
dotaci Úřadu vlády na podporu terénní práce pro znevýhodněné občany.
Poradnu pro osoby v zadluženosti v Litoměřicích provozuje Diecézní charita
Litoměřice, město Litoměřice ze svého rozpočtu přispívá na provoz této poradny
pravidelně - v roce 2009 – 100 tis. Kč, 2010 – 100 tis. Kč, v roce 2011 – 100 tis. Kč.
V roce 2009 byla poradna podpořena v rámci programu kriminality částkou
65 700,-Kč.

Rozpočet města na rok 2009, 2010, 2011

Hodnotící výrok a
doplňující informace
z městských bytů je
zajištěno.
Z údajů je patrné, že
dochází ke zvyšování
poptávky
po
poradenství
v zadluženosti,
situace
odpovídá
celorepublikovému
vývoji
Město službu ze
svého
rozpočtu
pravidelně finančně
podporuje

Oblast 9.2 Zajištění rovného přístupu k veřejným službám a snižování sociálních nerovností
Podporuje obec vznik a
fungování
mateřských
center,
která
umožňují
matkám snazší návrat do
zaměstnání nebo zvyšování
jejich kvalifikace v období
čerpání
rodičovské
dovolené?

Monitoruje
obec
rovný
přístup
obyvatel
ke
vzdělávání minimálně ve
školách školských zařízeních
zřizovaných obcí?
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Město Litoměřice podpořilo finančně Středisko křesťanské pomoci (provozovatele
mateřského centra Klubíčko) v roce 2009-2011 každoročně částkou 130 000,-Kč. Dále
bylo centrum podpořeno v rámci grantového systému komunitního plánování v roce
2010 částkou 34 229,-Kč, v roce 2011 částkou 50 000,-Kč. Mezi služby, které Klubíčko
poskytuje, patří rodinné poradenství, vzdělávání, volnočasové aktivity pro rodiny.
V roce 2012 bylo také centrum podpořeno z rozpočtu města, ale bohužel centrum
nedosáhlo na podstatnou finanční podporu z MPSV a od srpna 2012 by mělo
fungovat na základě dobrovolnictví.
Město je zřizovatelem příspěvkové organizace Domu dětí a mládeže Rozmarýn.
Jednou z aktivit tohoto DDM je Rozmarýnek – mateřské centrum.
Město Litoměřice je zřizovatelem příspěvkové organizace Mateřská škola Litoměřice,
která poskytuje předškolní vzdělávání v rámci svých 11 provozoven, umístěných na
území města. Zřizovatel se snaží o maximální integraci dětí se speciálními
vzdělávacími potřebami, a proto je při MŠ Litoměřice zřízeno 5 speciálních tříd – 3
logopedické, 1 pro kombinované postižení tj. somatické/mentální vady a 1 výhradně
určená pro děti s poruchou autistického spektra. Od nového šk. roku dochází
k individuální integraci dítěte s tělesným postiženým v rámci běžné třídy MŠ. Ve

Rozpočet města 2009-2011

Počet dětí neumístěných do MŠ. Sledován
dlouhodobě demografický vývoj ve městě.
Nejvyšší převis byl v roce 2010, od té doby
klesající tendence. Žadatelé jsou uspokojování a
děti umístěny v rámci kapacit MŠ tak, aby mohli
zahájit předškolní vzdělávání v okamžiku

Město ve sledovaném
období každoročně
finančně podporovalo
fungování mateřských
center.

Návodné otázky

Došlo ke zvýšení počtu
bezbariérových budov –
zejména budov úřadů, škol,
obchodů
a
zařízení
poskytujících
služby
a
veřejných
prostranství
(chodníky
v
místech
přechodů,
bezbariérová
úprava parků apod.) v obci?

Zajišťuje obec nebo jiný
subjekt podporu obyvatelům
s důrazem na specifické
skupiny (senioři, menšiny,
sociálně znevýhodnění, lidé s
nízkým stupněm vzdělání
apod.) v obtížných životních
situacích (např. linka pomoci,
právní poradna aj.)?
Pokud ano, jakým způsobem
jsou
o
této
podpoře
obyvatelé informováni?
3

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu
třídách pracují speciální pedagogové a navíc tělesného a mentálního postižení je
využívána přítomnost asistenta pedagoga. http://skolky-ltm.cz/
V základních školách zřízených městem Litoměřice plní povinnou školní docházku i
136 dětí s vadami řečí, vývojovými poruchami učení, chování, souběžných postižení a
v některých případech podobně jako u MŠ za účasti asistenta pedagoga i děti tělesně
či zrakově postižené.
Ve 2 z celkových 6 ZŠ je zřízena i přípravná třída pro děti v posledním roce před
zahájením povinné školní docházky, které jsou sociálně znevýhodněné.
Na ZŠ Ladova je za pomocí „schodolezu“ zajištěn bezbariérový přístup.
Bezbariérový přístup je rovněž zajištěn i na Základní umělecké škole, jejíž
zřizovatelem je město Litoměřice.
 Město Litoměřice předložilo v 5/2006 Úřadu vlády Záměr bezbariérových
tras pro město Litoměřice v rámci Národního rozvojového programu
mobility pro všechny. Řídící výbor Národního rozvojového programu
mobility předložený dokument s určitými výhradami schválil (na všechny
projekty v záměru nelze poskytnout dotaci) a doporučil k financování.
Celkem zde bylo popsáno 68 projektů (přechodů, bariér na chodnících
apod.)k realizaci. Město Litoměřice poskytuje každoročně částku na tyto
projekty – 2009 – 380 tis. Kč, 2010 – 300 tis. Kč, 2011 – 300 tis. Kč.
 Bezbariérovost je ve městě průběžně řešena jak v budovách majetku
města, tak veřejných prostranství (mapa bezbariérovosti)
 Počet bezbariérových budov se dále sleduje prostřednictvím
elektronického
systému
DataPlán
NSZM
ČR
http://dataplan.info/cz/litomerice/spolecna-temata/udrzitelnadoprava?rok=2008
Již od roku 2004 probíhá ve městě komunitní plánování. Do tohoto procesu jsou
zapojeni téměř všichni poskytovatelé služeb, také uživatelé a zástupci zadavatele.
Město se tedy aktivně podílí na plánování sociálních služeb.
Město je zřizovatelem Centra pro zdravotně postižené dětí a mládež Srdíčko. Nejen
tuto službu, ale i ostatní poskytovatelé služeb město ze svého rozpočtu finančně
podporuje. Ve městě je tak zajištěna široká síť soc. služeb.
Zastoupeny jsou služby sociální péče, sociální prevence i poradenství. Pracovní
skupiny komunitního plánování – rodina, děti a mládež; senioři; osoby se zdravotním
postižením a osoby v přechodné krizi, ohrožené drogou a etnické menšiny.
V rámci komunitního plánování je v současné době realizován třetí komunitní plán.
V roce 2010 byl současně s KP vytvořen i katalog služeb, kde nalezne veřejnost
potřebné informace. V současné době se pracuje na vytvoření informačního systému

Indikátory
Jakými daty jsou tvrzení doložena (jaké
indikátory z navržené sady byly použity)
dovršení věku 3let.
ZŠ dostatečná kapacita, rovněž monitorováno
na základě demografických informací z ČSÚ

Hodnotící výrok a
doplňující informace

Rozpočet města Litoměřice – 2009, 2010, 2011;
tisk mapy bezbariérových tras Litoměřice – rok
vydání 2012; elektronická verze mapy:
http://www.litomerice.cz/bezbarier/

+2

Rozpočet 2009-2011 (finanční podpora služeb
v daném roce); dále katalog sociálních služeb –
také
v
elektr.
podobě:
http://radnice.litomerice.cz/archiv/8542/komu
nitni_plan_2012.pdf
Stránky města – sekce komunitního plánování
http://radnice.litomerice.cz/komunitniplan.ht
ml

Ve městě probíhá
proces
plánování
sociálních služeb a
služby
jsou
také
z rozpočtu finančně
podpořeny.

Návodné otázky

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu

Indikátory
Jakými daty jsou tvrzení doložena (jaké
indikátory z navržené sady byly použity)

komunitního plánování. Jedná se o webovou aplikaci, díky které dojde ke zvýšení
informovanosti o službách. Portál bude v provozu od října 2012. Nyní jsou občané o
komunitním plánování a jiných aktivitách informování prostřednictvím webových
stránek města a v místním tisku.
Město získalo finance z ESF OPLZZ na projekt Inovace procesů komunitního plánování
sociálních služeb na střednědobé období let 2011-2012 ve městě Litoměřice. Díky
tomuto projektu bude vytvořen výše zmíněný informační systém komunitního
plánování, bude zpracována analýza potřeb uživatelů soc. služeb, veřejnosti a osob
pečujících o osobu blízkou a situační analýza sociálně vyloučených rodin
Mezi služby, které jsou poskytovány v Litoměřicích a město je finančně podporuje,
patří – Domov pro seniory, Domov pro matky s dětmi, Azylový dům pro muže,
Pečovatelská služba, Klubíčko (mateřské centrum), Centrum pro zdravotně postižené
děti a mládež Srdíčko, K-centrum českého červeného kříže, Nízkoprahový klub Oáza,
poradenství pro osoby v zadluženosti a další.
Je zřízena služba tísňové péče pro seniory či handicapované osoby, tzv. Senior linka.
Tato služba napomáhá snížit zdravotní a bezpečností rizika občanů. V současné době
je mezi občany rozděleno 27 alarmů. Alarm je napojen na centrální pult Městské
policie. V případě potřeby se osobě dostane okamžité pomoci.
Město Litoměřice v neposlední řadě realizuje projekt Vzdělávání sociální pracovníků
městského úřadu Litoměřice a poskytovatelů sociálních služeb na období let 20112013. Díky tomuto vzdělávání dochází ke zvyšování odborné kompetence sociálních
pracovníků a k posílení rozvoje systému kvality sociálních služeb.
Podporuje obec nebo jiný
subjekt v obci rodiny v
možnosti sladit svou práci s
rodinným životem (např.
dostatek jeslí, MŠ, kvalitních
ZŠ, zájmové činnosti dětí)?
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Kapacita školek byla rozšířena v letech 2009 – 2010 o celkem 4 třídy. Obec
podporuje i vznik nových soukromých MŠ (prodej obecního pozemku, budov atd..)
V rámci PO města Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež SRDIČKO je
zřízeno i oddělení jeslí, které mohou navštěvovat děti od 1-3let.
Žáci základních škol mohou navštěvovat mimoškolní aktivity ve školních družinách
a klubech, fungujících v odpoledních hodinách při ZŠ. Město je zřizovatelem PO
Dům dětí a mládeže Rozmarýn, které poskytuje zájmové vzdělávání předškolním
dětem a žákům jak ZŠ, tak i SŠ. Zároveň je město Litoměřice zřizovatelem Základní
umělecké školy, kde je v odpoledních hodinách uskutečňováno umělecké
vzdělávání dětí a žáků, a to v několika oborech (výtvarný, hudební, dramatický).
Město dále ve sledovaném období každoročně podporovalo mateřské centrum
Klubíčko (od srpna 2012 centrum funguje na základě dobrovolnictví) a Nízkoprahový
klub pro děti Oáza, který dříve provozoval DKP Bethel, od ledna 2012 Naděje, o.s.
Občanské sdružení rodičů a pedagogů Waldorfská iniciativa Litoměřice realizuje

Smlouva o poskytnutí dotace z KPSS 2011 pro
Waldorfskou iniciativu. Rozpočet města 20092011.

Hodnotící výrok a
doplňující informace

Návodné otázky

Doplněk: Poskytuje obec
nebo jiný subjekt v obci
(občanské sdružení, nevládní
nezisková organizace apod.)
účinnou
pomoc
nezaměstnaným v nacházení
volných pracovních míst
nebo výběru vhodných kurzů
pro rekvalifikaci?

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu
přednášky pro veřejnost, zprostředkovává poradenskou službu v oblasti rodinné
problematiky atd. Sdružení bylo v roce 2011 podpořeno v rámci grantového
programu komunitního plánování částkou 14 400,-Kč na pedagogické přednášky,
výchovné a umělecké workshopy.
V Litoměřicích má nezastupitelnou roli Agentura podporovaného zaměstnávání –
provozovaná Diakonií ČCE – seznam čekatelů na službu je neustále plný, zájem
převyšuje nabídku. Pracovní uplatnění nalezlo 11 klientů (2011), 18 klientů (2010), 9
klientů (2009) a metodou podporovaného zaměstnávání pak 42 (2011), 40 klientů
(2010) 34 v roce 2009.
Dalším subjektem, který se přímo podílí na zvyšování kvalifikace, je Farní charita
Litoměřice, která v rámci projektu Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce
vytvářela pracovní místa pro zdravotně postižené, mladé lidi bez kvalifikace a osoby
nad 50 let věku. V současné době realizují navazující projekt Integrace a práce v
Litoměřicích II.

Indikátory
Jakými daty jsou tvrzení doložena (jaké
indikátory z navržené sady byly použity)

Výroční zprávy za roky 2009 – 2011 Diakonie
ČCE a výroční zpráva Farní charity Litoměřice –
12 rekvalifikačních kurzů, 39 osob na odborné
praxi, 24 pracovních míst, celkem 60 účastníků.

Oblast 9.3 Zajištění kvalitního a sociálně-integrovaného bydlení a životních podmínek
Existují v obci sociální bariéry
a
„ghetta“
sociálně
vyloučených
skupiny
obyvatel?

Ve městě není oficiálně evidována žádná sociálně vyloučená lokalita. Největší
problémy se vyskytují v ulici Revoluční, kde je bytový dům, v němž žijí sociálně slabé
rodiny. Problémy jsou řešeny průběžně ve spolupráci s Nadějí, o. s. a jejich terénním
programem pro rodiny s dětmi, sociálně aktivizační službou.

Jaká je spokojenost obyvatel
obce s místem, ve kterém
žijí? – sousedské vztahy,
kulturní
vyžití,
kvalita
okolního prostředí (čistota,
zeleň, grafity apod.)



Jednou za tři roky je ve městě v rámci dotazníkového šetření vyhodnocován
Společných evropských indikátorů – ECI A.1 Spokojenost občanů s místním
společenstvím, který zjišťuje a vyčísluje subjektivní pocit spokojenosti
občanů s městem, ve kterém žijí či pracují a další dílčí aspekty této
spokojenosti (hodnotí spokojenost občanů ve všech oblastech kvality života
- výsledky indikátoru jsou volnou přílohou č. 1 nebo je lze najít na
internetových
stránkách
Zdravého
města
Litoměřice
–
http://zdravemesto.litomerice.cz

Mají obyvatelé obce zájem
podílet se na veřejném dění
obce?



Občané Litoměřic můžou vyjádřit svůj názor ke kvalitě života města na
veřejné diskuzi s názvem „Desatero problémů města Litoměřice“ - tato
forma setkání nám umožní sestavit žebříček nejpalčivějších problémů
našeho města. Následně po akci probíhá anketa, která ověřuje u široké
veřejnosti, zda souhlasí problémy nadefinovanými na samostatné akci.
Výstupy z akce jsou prezentovány Radě a Zastupitelstvu města. Vedení
následně uloží dle Důvodové zprávy, aby metodický konzultant, po dohodě
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Město uvolnilo pro sociální služby pro občany
tohoto domu jeden byt, který nahradil
nevyhovující malé prostory v přízemí domu.
Finanční příspěvek města je v roce 2012
480 000,-Kč.
Výsledky dotazníkového šetření – volná příloha
ě.1

Hodnotící výrok a
doplňující informace

Pomoc při hledání
zaměstnání zajišťují
neziskové organizace
– Diakonie a Farní
charita.

Návodné otázky

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu

Indikátory
Jakými daty jsou tvrzení doložena (jaké
indikátory z navržené sady byly použity)

s příslušným garantem zodpovědným za řešení daného problému, předložil
průběžnou informaci o plnění navrhovaných opatřeních, a to v rámci
každého čtvrtletí. Více na http://zdravemesto.litomerice.cz/kalendarakci/301-6-17-6-desatero-problem-litomic.html


Obdobnou formou probíhá diskuze pro mladou generaci s názvem
„Desatero problémů města Litoměřice očima žáků a studentů Litoměřicích
škol“. Mladé fórum je novým prostředkem, který umožňuje dětem a
mládeži ovlivňovat cestu budoucího rozvoje města. V rámci akce navrhuje a
zapisuje mládež všechny problémy, které by chtěli ve městě řešit. Po
vytipování nejpalčivějších problémů bude následně probíhat hlasování o
TOP 10 problémech města. Po akci probíhá na litoměřických školách
anketa, která ověřuje odhlasované problémy na samostatné akci. Výstupy
z akce najdete http://zdravemesto.litomerice.cz/dokumenty/ostatni.html



Město dále organizuje v průběhu roku kulaté stoly a veřejné ankety
zaměřené na různá témata související s kvalitou života ve městě – např. na
téma prorodinná politika, sociální služby, doprava, bezpečí a veřejný
pořádek, energetiku apod.



Doplněk: Přispívá komunitní
politika obce k odstraňování
bariér a k dobré komunikaci
mezi specifickými skupinami
obyvatel, mezi různými
věkovými,
národnostními,
náboženskými i sociálními
kategoriemi lidí v obci?
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V rámci aplikace MA 21 jsou ve městě částečně projednávány s veřejností
některé investiční akce. Metody komunitního plánování se například využily
v rámci při plánovaných rekonstrukci dětských a sportovních hřišť,
regenerace parků. I když je město v této činný, neprojednává investiční
akce s veřejností pravidelně (dá se říct jednou za dva roky).
Město Litoměřice aktivně pracuje na odstranění bariér a zlepšování komunikace s
různými skupinami obyvatel. V listopadu 2010 se uskutečnil kulatý stůl na téma
prorodinná politika. V roce 2011 proběhla diskuze s uživateli sociálních služeb pro
seniory. V roce 2012 byly realizovány další kulaté stůl zaměřené na rodinu a také na
uživatele služeb pro osoby se zdravotním postižením. Město dále v roce 2012
podpořilo vznik zázemí pro sociálně aktivizační službu finančním příspěvkem
480 000,-Kč. Pracovnice této služby aktivně pracuje s dětmi z problémové oblasti
města – Revoluční viz dotaz- existují v obci soc. bariéry nebo ghetta…..
Město také podporuje K-centrum Českého červeného kříže, které se zabývá
sekundární a terciální prevencí u osob zneužívajících omamné psychotropní látky. Je
tak podporováno navazování kontaktů s danou cílovou skupinou.
Je zřízena služba tísňové péče pro seniory či handicapované osoby, tzv. Senior linka.
Tato služba napomáhá snížit zdravotní a bezpečností rizika občanů. V současné době

Zápisy z kulatých stolů s veřejností, mapa
bezbariérovosti

Hodnotící výrok a
doplňující informace

Návodné otázky

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu

Indikátory
Jakými daty jsou tvrzení doložena (jaké
indikátory z navržené sady byly použity)

Hodnotící výrok a
doplňující informace

je mezi občany rozděleno 27 alarmů. Alarm je napojen na centrální pult Městské
policie. V případě potřeby se osobě dostane okamžité pomoci. Služba je v provozu
od konce roku 2008.
Byla vytvořena mapa bezbariérovosti, která napomáhá k lepší orientaci osob se
zdravotním postižením.
Již od roku 2002 funguje Dětské zastupitelstvo, díky kterému se děti a mládež aktivně
zapojují do zlepšování života ve městě.
Došlo v obci k poklesu
stížností
obyvatel
na
bezdomovectví a sociálně
patologických jevů s tím
spojených?

Z evidence stížností Městského úřadu v Litoměřicích vyplývá, že v roce 2009 byla
evidována 1 stížnost na bezdomovectví a 1 stížnost na neznámou osobu, v roce 2010
a 2011 nebyla evidována žádná taková stížnost.

Evidence stížností MěÚ Ltm

Existují v obci dobrovolnická
centra nebo jiná forma
dobrovolnické činnosti?

V roce 2008 vzniklo občanského sdružení Pápěří, které v Litoměřicích zajišťovalo
výkon dobrovolnictví především v Městské nemocnici na oddělení LDN. Postupně se
činnost sdružení rozšířila i na sociální služby. Pápěří bylo v roce 2011 finančně
podpořeno částkou 25 760,-Kč z grantového systému komunitního plánování.
Občanské sdružení ukončilo začátkem roku 2012 svou činnost, ale na dobrovolnictví
navázalo Dobrovolnické centrum Diecézní charity, které bylo pro rok 2012 finančně
podpořeno částkou 50 000,-Kč také z grantového systému komunitního plánování.

Smlouva o poskytnutí dotace z KPSS pro Pápěří
v roce 2011, smlouva o poskytnutí dotace pro
Dobrovolnické centrum DchLtm

Z uvedených dat
vyplývá, že stížnosti
v souvislosti
s bezdomovectvím
byly
podány
jen
v roce 2009.
Zatím
dobrovolníci
fungují
v sociálních
službách,
do
budoucna se počítá
s rozšířením
jejich
činností i na jiné
oblasti.

Oblast 9.4 Zlepšení jistoty, bezpečnosti a prevence kriminality v obci
Došlo k poklesu trestných
činů na správním území obce
(podle kategorií – vraždy,
krádeže, násilné trestné
činy)?
Dovede obec rychle a účinně
řešit situaci po přírodních
katastrofách
nebo
průmyslových haváriích?
Doplněk: Jaká je míra obav
obyvatel obce z kriminality
(členění po činech – krádež,
ublížení na zdraví, vražda
atd.)?
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Rozpracováno v příloze č. 2

Řešení situací po přírodních katastrofách je zajištěno. Máme zkušenosti s řešením
povodní v roce 2002, 2003, 2005, 2006, 2009, 2010 a 2011. Na městě je zřízeno
pracoviště krizového řízení. Tento úsek plní úkoly dle krizového plánu. Starosta města
má zřízenu bezpečnostní radu (poradní orgán pro přípravu na krizové situace) a
krizový štáb (pracovní orgán pro řešení krizových situací).
V rámci dotazníkového šetření „Spokojenost s místním společenstvím v Litoměřicích“
(evropský společenský indikátor A1) je sledováno subjektivní hodnocení pocitu
bezpečí ve městě. Pocit bezpečí v Litoměřicích posuzovali respondenti na čtyřech
modelových situacích – 1) být přes den doma s nezamknutými dveřmi; 2) Nechat
přes noc otevřené okno; 3) chodit v noci po hlavních ulicích; 4) chodit v noci po

Statistika policie ČR, statistika MěÚ, analýza
trendu počtu trestných činů v obci. Příloha č. 2

Úsek krizového řízení
plní
úkoly
dle
krizového plánu, který
zpracovává hasičský
záchranný sbor kraje.
Data MÚ z dotazníkového šetření (jedná se o
tříletý indikátor – aktualizovaný)

Návodné otázky

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu
veřejných prostranstvích mimo hlavní ulice. Výsledky vypovídají o tom, že ani jedna
z těchto situací se občanům Litoměřic nejeví jako bezpečná, přičemž nejméně
bezpečné je pro ně chodit v noci po veřejných prostranstvích mimo hlavní ulice
(průměrný index bezpečnosti 3,9 v roce 2007 a pouze 3,6 v roce 2011) - viz graf níže.
I v dalších dvou situacích došlu k mírnému poklesu pocitu bezpečí: chodit v noci po
hlavních ulicích (5,1 a 4,9) a nechat přes den otevřené okno (5,9 a 5,7). Nízké známky
v této otázce napovídají, že město i státní instituce (Policie ČR) by se měly subjektivní
pocit bezpečí občanů Litoměřic snažit zvýšit.
Graf:

Jak je v obci řešena
problematika
domácího
násilí?
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Základní poradenství v této oblasti poskytují sociální pracovnici úřadu. Oddělení
sociálně právní ochrany dětí se zabývá řešením domácího násilí nezletilých. Je zde
pracovnice, která se zabývá péčí o týrané děti. S oběťmi domácího násilí se setkávají i
pracovníci azylového domu pro matky s dětmi. Ti v takových případech úzce
spolupracují s intervenčním centrem Spirála v Ústí nad Labem.
DDM Rozmarýn (příspěvková organizace města) provozuje linku důvěry – anonymní,
bezplatná, nezávislá pomoc dětem i rodičům.
Manželská a předmanželská poradna poskytuje odborné sociální poradenství
zaměřené na zvládání potíží v mezilidských vztazích, osobních a rodinných problémů.
Preventivně informační skupina Policie ČR v rámci svých preventivních akcí realizuje
přednášky zaměřené i na domácí násilí na Základních školách (projekt Žáci v bezpečí)

Indikátory
Jakými daty jsou tvrzení doložena (jaké
indikátory z navržené sady byly použity)

Hodnotící výrok a
doplňující informace

Návodné otázky

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu

Indikátory
Jakými daty jsou tvrzení doložena (jaké
indikátory z navržené sady byly použity)

a pro seniory (projekt (Ne)bezpečný věk).
Jaký je počet akcí a
účastníků, kteří byli účastni
preventivní
akce
proti
kriminalitě?

Město Litoměřice v rámci Zdravého města, Městské police a Odboru
sociálních věcí a zdravotnictví organizuje akce zaměřené na prevenci proti
kriminalitě. Každým rokem jsou pořádány ve spolupráci s partnery – zejména
s Preventivně informační skupinou Policie ČR tyto akce:

Dny zdraví
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-

Do života bez karambolu

-

Besedy pro seniory a žáky litoměřických škol

-

Preventivní akce proti vykrádání tašek a aut
v supermarketech (kontroly provádí policie ČR)

-

Bezpečná cesta do školy

-

Dávej pozor aneb život bez úrazu

Data Měů a Policie ČR (kvalifikovaný odhady)

Hodnotící výrok a
doplňující informace

Příloha č. 1:
Přehled počtu vyplacených dávek na území POÚ Litoměřice – příspěvek na živobytí
ROK
2009
2010
POČET DÁVEK
2 902
2 675

2011
4 084

Počet vyplacených dávek – příspěvek
na živobytí

5 000
4 000
3 000
Počet dávek - vývoj

2 000
1 000
0
2009

2010

2011

Příloha č. 2:
Celkové počty kriminality spáchané v Litoměřicích a evidované základním útvarem Policie Litoměřice
CELKOVÉ POČTY KRIMINALITY
2011

CELKEM

2010

počet případů

objasněno

procenta

počet případů

objasněno

procenta

1188

507

42,68%

1045

422

40,38%

Porovnání kriminality v Litoměřicích v letech 2010 a 2011
POROVNÁNÍ STAVU KRIMINALITY v LITOMĚŘICÍCH
10

2011

2010

počet případů

objasněno

procenta

počet případů

objasněno

procenta

Násilné činy

81

50

61,7%

66

42

63,6%

Mravnostní činy

11

8

72,7%

7

5

71,4%

Krádeže vloupáním

224

57

25,4%

162

43

26,5%

Krádeže prosté

365

74

20,3%

377

60

15,9%

Majetkové činy

674

149

22,1%

614

218

35,5%

Ostatní KČ

108

83

76,9%

94

80

85,1%

Zbývající kriminalita

172

147

85,5%

140

114

81,4%

Hospodářské činy

142

70

49,3%

124

53

42,7%

Počty pachatelů trestných činů rozdělených podle věku.
věk
0-14

15-18

18 a více

Recidivisté

2010

10

28

577

291

2011

11

16

611

310

rok

druh oběti

Počty obětí dle vyššího stupně ohrožení viktimizací

0-18 let

Ženy

Osoby starší 65 let

2010

104

221

29

2011

138

251

36

Výpočty indexů vybraných přestupků na počet obyvatel Litoměřic
počet obyvatel

11

přestupky - abs.počet

index na 10 tis. obyv.

změna 1011

druh přestupků

k 31.
2011

Proti veřejnému
pořádku
a
občanskému
soužití
23856

12. změna proti
změna
rok 2010 rok 2011
roku 2010
10-11

rok 2010 rok 2011

změna 10- v
11
index procentech

50

260

297

37

109,2

124,5

15,3

14,2%

50

571

621

50

239,9

260,3

20,5

8,8%

50

10

5

-5

4,2

2,1

-2,1

-50,0%

Proti majetku
23856
Na
úseku
ochrany před
alkoholismem a
jinými
toxikomaniemi 23856

Graf porovnává celkové počty přestupků evidovaných na základním útvaru Policie v Litoměřicích
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Příloha č. 3

Diakonie ČCE
Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích
Domov pro matky s dětmi

Statistika DMD
Domácí násilí 2009 – 2012
DMD nepracuje primárně s obětmi domácího násilí. Při individuální práci s uživatelkami se ale s náznaky domácího násilí setkáváme ve většině
případech (psychické, fyzické, sociální , finanční násilí), ale uživatelky ho nikdy neřešily, nebo od něj odstoupily.
Od roku 2011 máme Smlouvu s IC Spirála v Ústí nad Labem, kde působíme jako sekundární pomoc pro oběti domácího násilí. Na doporučení
Spirály přijímáme i uživatelky z jiných míst ústeckého kraje z důvodu bezpečí uživatelky (je potřeba, aby nebyla v místě svého trvalého bydliště)
. V této době většinou probíhají soudní jednání a další úkony spojené s řešením krizové situace uživatelky a jejích dětí.
Jako důvod využití služby v DMD uživatelky uvádějí domácí násilí, ale nechtějí ho řešit cestou ohlášení.

2009 - 7 uživatelek + 9 dětí
4 uživatelky z Litoměřic a okolí
3 Ústecký kraj - z toho 2 uživatelky umístěné v DMD na žádost Spirály v Ústí nad Labem, z důvodu bezpečí uživatelky a jejích dětí

2010 - 3 uživatelky + 4 děti
13

1 Litoměřicko
1 Ústecký kraj – násilí na dětech
1 Praha – utajený pobyt – La strada (obchodované a zneužívané osoby)

2011 - 1 uživatelka + 1 dítě
uživatelka umístěná v DMD na žádost Spirály v Ústí nad Labem
2012 - 3 uživatelky + 7 dětí
2 uživatelky z Litoměřicka (z toho 1 uživatelka umístěná na žádost Spirály v Ústí nad Labem.
1 uživatelka z ČR (dlouhodobě žijící na Litoměřicku.
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Oponentní posudek
K Auditu oblastí udržitelného rozvoje k hodnocení kategorie „A“ MA21
Téma: Sociální prostředí v obci
Audit pro téma sociální prostředí v obci je zpracován velmi přehledně v tabelární podobě na
11 stranách a je doprovázen přílohami v podobě statistických údajů dokreslujících vhodně
konkrétní odpovědi na „návodné“ otázky a dále přílohou, která shrnuje výsledky průzkumu
spokojenosti obyvatel s kvalitou života v obci.
Z pohledu externího pozorovatele je audit zpracován přehledně a srozumitelně, dává odpovědi
jak na povinné otázky, tak na otázky doplňující a poskytuje ucelený přehled o sociálním
prostředí obci a jeho vývoji od roku 2009 do roku 2011 doložený daty. Město podává
hodnotící výrok pro všechny návodné otázky – potažmo indikátory v dané oblasti – a
umožňuje tak oponentovi dobře sledovat směr úvah zpracovatelů Auditu a porovnat jejich
hodnocení s hodnocením vlastním.
Oblast 9.1 Vytvoření a zavádění programů prevence a zmírňování chudoby

Řadu témat v této oblasti je třeba vyzdvihnout jako významný příspěvek města k sociální
udržitelnosti v dané oblasti. Obec finančně podporuje charitativní subjekty v obci,
prostřednictvím nichž je zajištěna dostatečná kapacita ubytovacích prostor pro muže i ženy
nacházející se v neuspokojivé životní situaci, a díky nimž také nacházejí v jejich ubytovacích
prostorech azyl matky s dětmi, které v některých případech dokonce ani nepocházejí přímo
z Ústeckého kraje.
Dle zjištění rovněž postačuje počet bytových jednotek pro lidi, kteří z důvodů neplacení
nájemného byli vystěhováni z obecních bytů. Stav v těchto parametrech lze tedy hodnotit jako
nadstandardní, neboť řada obcí se např. s problematikou dlužníků vyrovnává obtížněji, než
město Litoměřice, neboť jejich kapacity pro ubytování dlužníků nedostačují poptávce po
takových zařízení, což v důsledku vede k dalšímu zadlužování těchto lidí a následnému
prohloubení sociálních problémů v místě.
Zpracovatelé Auditu jsou si rovněž vědomi toho, že současná reforma v oblasti sociálních
služeb může způsobit nárůst žadatelů o takový druh bydlení a situaci průběžně monitorují.
S ohledem na celorepublikový trend nárůstu předluženosti obyvatel je také velmi potřebné
poskytovat poradenskou službu v oblasti financí a ekonomiky domácností takto postiženým
obyvatelům. Město dokladuje, že nárůst poptávky po poradenských službách roste a
prozatímní poradenství obcí podporované je na hranici vyrovnání poptávky a nabídky. Další
navýšení částky pro tuto službu v době zpracování Auditu nebylo v rozpočtu obce uvažováno,
ale zpracovatelé Auditu jsou si vědomi toho, že do budoucna by bylo zapotřebí tuto službu
pro obyvatele obce rozšířit tak, aby byl problém s předlužeností ideálně řešen již v počátku a
neuvrhl dlužníky do ještě větší předluženosti. To se zdá být aktuální zejména v souvislosti
s všeobecně nízkou finanční gramotností méně vzdělaných skupin obyvatel a rovněž
v souvislosti s probíhající reformou sociálních služeb.
Celkové hodnocení této oblasti: +1

Oblast 9.2 Zajištění rovného přístupu k sociálním službám a snižování sociálních
nerovností

Lze konstatovat, že město velmi dobře naplňuje požadavky z hlediska příspěvku k sociální
udržitelnosti v dané oblasti. Z hlediska možnosti snazšího návratu do zaměstnání je velmi
důležité, že obec finančně podporuje mateřské centrum, kde je v rovnováze nabídka
rodinného poradenství, vzdělávání a volnočasových aktivit s poptávkou obyvatel, kteří tuto
službu chtějí využít. Za velmi dobré lze také považovat fakt, že obec dokáže uspokojit
poptávku po umístění dětí v předškolních zařízeních ke spokojenosti žadatelů. Navíc určitá
zařízení zajišťující předškolní výchovu a povinnou školní docházku umožňují začlenění
handicapovaných dětí s pomocí zřízení pracovních míst asistenta pedagoga, na což se v řadě
rozpočtů jiných měst peníze často nenacházejí a místa jsou spíše rušena. Toto nejen umožní
žádoucí pozitivní rozvoj handicapovaných dětí, ale zároveň připraví děti a mládež na spolužití
s handicapovanými občany vytvářením pozitivních vazeb již ve školním věku. Obec rovněž
nabízí možnost umístění dětí v jeslích. Obecně lze tedy říci, že obec podporuje možnost
sladění pracovních povinností a rodinného života.
Ve městě je velmi dobře plánován systém sociálních služeb zajištěný procesem komunitního
plánování, ve kterém je zapojena řada poskytovatelů služeb, uživatelé služeb i jejich
zadavatelé. Město neopomíjí žádnou z potencionálně exkluzí ohrožených skupin obyvatel –
handicapované občany, seniory, rodiny s dětmi, národnostní menšiny v obci ani sociálně
slabé. Pracuje rovněž s lidmi ohroženými drogami. Potřebné informace o službách města jsou
uvedeny v Katalogu služeb (2010) a město v současnosti připravuje nový informační systém,
což obyvatelům umožňuje a umožní získat rychlý přehled o možnostech pomoci.
V obci působí Agentura podporovaného zaměstnání při Diakonii ČCE, která pomáhá
nezaměstnaným s vyhledáváním vhodných pracovních míst; služba má regionální přesah a
kapacitně je postačující.
V obci narůstá počet míst s bezbariérovým přístupem, což výrazně zvyšuje kvalitu života
handicapovaných občanů a seniorů.
Celkové hodnocení této oblasti: +2

Oblast 9.3 Zajištění kvalitního a sociálně-integrovaného bydlení a životních podmínek

Ve městě se nenachází žádné „ghetto“ sociálně vyloučených obyvatel. Sociálně slabé rodiny
v obci jsou navštěvovány terénními pracovníky, kteří se potencionální problémy snaží řešit
s těmito rodinami od počátku. Fakt, že situace je v tomto ohledu velmi dobře opatřena
dokazuje místní šetření spokojenosti obyvatelstva, ze které vyplývá, celková spokojenost
obyvatel se pohybuje kolem 80% a lze usuzovat, že v případě zásadních problémů se sociálně
slabými obyvateli by číslo spokojenosti nebylo tak výrazně vysoké.
Jak bylo uvedeno shora, obyvatelé obce se podílejí na komunitním plánování v obci a navíc
mohou své podněty ke kvalitě života v obci a jejímu zlepšení vznést ve veřejném diskusním
fóru „Desatero problémů města Litoměřice“. Obecně lze konstatovat, že možnost přímého
podílení se na chodu obce možností vznášení podnětů k jejímu chodu, alespoň u určité

skupiny obyvatel, je pro úspěšný komunitní život obce velmi důležitý. Spoluúčast občanů
v rozhodovacích procesech je potom jednou z priorit EU. Velmi důležitý je i fakt, že nejen
dospělá populace má možnost se vyjádřit k dění a chodu obce, ale stejná šance je poskytnuta i
dětem a mládeži. Diskuzí s nimi může být odhalena řada problémů, nebo vznesena řada
podnětů, které by nebylo možno získat jiným způsobem. Komunitní politika obce je
prosazována také realizací kulatých stolů, jejichž cílem je mj. odstraňování bariér mezi
různými skupinami obyvatel.
V obci se nachází rovněž dobrovolnické centrum, které v současnosti působí v oblasti
sociálních služeb. Do budoucna se však hodlá zaměřovat i na další potřebné aktivity
přispívající ke zvýšení kvality života v obci.
Celkové hodnocení této oblasti: +2

Oblast 9.4 Zlepšení jistoty, bezpečnosti a prevence kriminality v obci

Oblast zajištění jistoty, bezpečnosti a prevence kriminality v obci je oblastí, kde má město
potenciál ke zlepšení. Vývoj majetkové trestné činnosti a krádeží vloupání roste, což kopíruje
trend celého kraje (Ústecký kraj). Rovněž dotazníkové šetření naznačuje, že obavy obyvatel
z kriminality v obci jsou od roku 2007 neměnné, a to přesto, že město má velkou snahu o
osvětu obyvatelstva pořádáním preventivních akcí, které by upozornily na problémy v dané
oblasti. Město navíc indikuje, že očekává pokles počtu těchto akcí a tudíž i procenta obyvatel,
které informace z těchto akcí mohou získat.
Město má dobře vypracovaný systém řešení problematiky domácího násilí a týraných dětí.
Existuje – jak bylo shora uvedeno – spolupráce mezi městem a azylovým domem a je zde
také vazba na organizaci Spirála v Ústí nad Labem. Situace v této oblasti je stabilizovaná.
Celkové hodnocení této oblasti: 0

Shrnutí

Domnívám se, že v prvních třech oblastech město plně reflektuje trendy vyspělých zemí
v oblasti kvality života z hlediska sociálního zázemí, jež je obyvatelům poskytováno. Město
má dobře vypracovaný systém komunitního plánování, který je považován za jednu z nutných
podmínek pro dosažení udržitelnosti. Město také prokazuje, že se snaží podporou rozmanité
sítě služeb podpořit rovnoměrně zlepšování kvality života všech sociálních skupin v obci, což
vytváří sociálně příznivé klima. Péče o sociálně vyloučené, handicapované obyvatele i
obyvatele v obtížné životní situaci je řešena komplexně a je zpřístupněna ve většině případů
v té míře, v jaké je potřeba. Tam, kde město spatřuje rezervy (finanční poradenství),
pracovníci města situaci monitorují a lze předpokládat, že ji v systému komunitního plánování
a plánování rozpočtu do budoucna zohlední.
Možnost zlepšení tak lze spatřovat zejména v oblasti 9.4. Je zde ovšem nutno podotknout, že
město může situaci ovlivnit jen do určité míry, neboť kriminalitu determinuje také poloha
města Litoměřice, jež se nachází v tomto aspektu v exponovaném Ústeckém kraji, kde je

oproti kraji Plzeňskému, Pardubickému či kraji Vysočina kriminalita obecně na vyšší úrovni.
Potenciál tak má město zejména ve zvýšení prevence kriminality a osvětě všech věkových
skupin obyvatelstva měst.

Celkově hodnotím téma Sociální prostředí v obci jako velmi dobré a doporučuji
v případě doložení všech dalších náležitostí Auditu a prokázání obdobné kvality města
v dalších tématech zařadit město do kategorie A v programu MA 21.

Dne 22. srpna 2012

Oponentní posudek zpracoval: PaedDr. Tomáš Hák, Ph.D.

Městský

úřad

v

Litoměřicích

NÁVRH DO ZM

Pro jednání Zastupitelstva města Litoměřice, dne 31. 1. 2013
Předkládá
Jan Szántó - místostarosta
Ing. Bc. Renáta Jurková – vedoucí odboru sociálních věcí a
zdravotnictví

Návrh:
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na zabezpečení Lékařské pohotovostní
služby mezi Městem Litoměřice a Ústeckým krajem v období od 1. 1. do 31. 12. 2013.

Odůvodnění:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje na svém zasedání dne 19. 12. 2012 usnesením rozhodlo o
zabezpečení lékařské pohotovostní služby v Ústeckém kraji a předložilo Městu Litoměřice návrh
smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2013. Pro spádové území Litoměřicka a Lovosicka je
rozpočtována částka ve výši 1 405 000,-- Kč s tím, že uvedená částka bude na základě smluvního
ujednání mezi Městem Litoměřice a Městskou nemocnicí v Litoměřicích, která zabezpečuje lékařskou
pohotovostní službu, postupně vykazována poskytovatelem a následně čerpána z rozpočtu města.

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje:
uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na zabezpečení lékařské pohotovostní služby
na rok 2013 mezi Městem Litoměřice a Ústeckým krajem.

Podpis navrhovatele:

Přijaté usnesení ZM č.:

Krajský úřad
Číslo smlouvy u poskytovatele:
Číslo smlouvy u příjemce:

12/SML2853-LPS 2013-Litoměřice

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE
uzavřená v souladu s ust. § 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

Smluvní strany
Poskytovatel:
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
Kontaktní osoba: Ing. Petr Severa, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Krajského
úřadu Ústeckého kraje
E-mail/telefon: severa.p@kr-ustecky.cz/475 657 435
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 882733379/0800
a
Příjemce:
Název města: Město Litoměřice
Sídlo:
Mírové náměstí 15/7, 41201 Litoměřice
Zastoupený:
Mgr. Ladislavem Chlupáčem, starostou Města Litoměřice
Kontaktní osoba: Ing. Bc. Renáta Jurková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví
Městského úřadu Litoměřice
E-mail/telefon: renata.jurkova@litomerice.cz/416916129
IČ:
00263958
DIČ:
CZ00263958
Bank. spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Litoměřice
číslo účtu: 9005-1524-471/0100
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ DOTACE
na zabezpečení lékařské pohotovostní služby (dále jen „smlouva“)
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Preambule
1. Ústecký kraj je podle ustanovení § 110 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen Zákon), odpovědný za organizaci a zajištění lékařské pohotovostní
služby, přičemž jde o výkon přenesené působnosti. Ve snaze zajistit tuto službu
způsobem odpovídajícím místním potřebám, uzavírají smluvní strany tuto smlouvu, jejímž
předmětem je poskytnutí finančních prostředků na zajištění výše uvedené činnosti
ve spádové oblasti Litoměřicka a Lovosicka.
2. Ústecký kraj při výkonu přenesené působnosti přijal „Způsob organizace a zajištění
lékařské pohotovostní služby v Ústeckém kraji od 1. 1. 2013“ (dále jen „Způsob“), který
tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě. Na základě Způsobu bude pro zajištění lékařské
pohotovostní služby v oboru všeobecný praktický lékař (VPL) a praktický lékař pro děti a
dorost (PED) (součástí zajištění lékařské pohotovostní služby jsou i prohlídky těl
zemřelých mimo zdravotnické zařízení) uzavřena mezi Městem Litoměřice a vybraným
poskytovatelem zdravotních služeb smlouva o závazku veřejné služby, přičemž lékařská
pohotovostí služba bude zajištěna v pracovních dnech i ve dnech pracovního klidu.
Článek I.
Poskytnutí dotace
1. Poskytovatel poskytuje na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
ze dne 19. 12. 2012 dotaci ve výši 1405000,- Kč (slovy: jedenmiliončtyřistapěttisíc korun
českých), která bude převedena bezhotovostně na účet příjemce, č. ú. 9005-1524471/0100, pod UZ (účelovým znakem) 400, za podmínky, že ji příjemce použije
v souladu s touto smlouvou v kalendářním roce, ve kterém byla poskytnuta.
2. Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107 Smlouvy o fungování Evropské unie
(Smlouva o založení Evropského společenství).
Článek II.
Předmět smlouvy
1. Předmětem smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran
při poskytnutí a využití účelových finančních prostředků (dotace).
2. Finanční prostředky poskytnuté na základě této smlouvy použije příjemce výhradně
za účelem zajištění realizace své vyrovnávací platby za závazek veřejné služby
při poskytování služeb obecného hospodářského významu spočívajících v poskytování
lékařské pohotovostní služby (dále jen „LPS“) třetí osobou pro spádové území
Litoměřicka a Lovosicka v období od 1. 1. – 31. 12. 2013.
3. Příjemce bere na vědomí, že vyrovnávací platbou podle předchozího bodu této smlouvy
je myšlena vyrovnávací platba ve smyslu Rozhodnutí Komise ze dne 20. 12. 2011
o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě
vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným
poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu číslo 2012/21/EU, uveřejněné
v úředním věstníku L 7/3. (dále jen „Rozhodnutí EU“).
4. Příjemce se zavazuje užít finanční prostředky poskytnuté na základě této smlouvy tak,
aby LPS byla třetí osobou či osobami poskytována v oboru všeobecný praktický lékař
(VPL) a praktický lékař pro děti a dorost (PED) v pracovních dnech i ve dnech pracovního
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klidu a aby v jejím rámci, i po ukončení provozu příslušné ordinace LPS, bylo třetí osobou
provozující LPS poskytováno ohledání zemřelé osoby takto:
a) ve dnech Pondělí až Čtvrtek v časovém období, které začíná koncem provozní doby
příslušné ordinace LPS a končí v 06:00 hod. následujícího dne,
b) ve dnech Pátek a Sobota v časovém období, které začíná koncem provozní doby
příslušné ordinace LPS a končí začátkem provozu ordinace LPS následujícího dne,
c) v Neděli v časovém období, které začíná koncem provozní doby příslušné ordinace
LPS a končí v 06:00 hod. následujícího dne,
d) ve dnech Pondělí až Čtvrtek, pokud jsou to dny pracovního klidu a následuje
pracovní den, v časovém období, které začíná koncem provozní doby příslušné
ordinace LPS a končí v 06:00 hod. následujícího dne,
e) ve dnech Pondělí až Čtvrtek, pokud následuje den pracovního klidu, v časovém
období, které začíná koncem provozní doby příslušné ordinace LPS a končí
začátkem provozu ordinace LPS následujícího dne.
5. Příjemce zaváže vybraného poskytovatele zdravotních služeb sdělit v souladu se
zněním § 83 a násl. Zákona (zajištění prohlídky těla zemřelého) poskytovateli telefonní
číslo +420 416 723 479, které bude ze strany poskytovatele zdravotních služeb v dané
spádové oblasti Litoměřicka a Lovosicka dostupné v době provozu ordinace LPS
i v době po ukončení provozu ordinace LPS dle předchozího odstavce. Toto číslo
následně poskytovatel oznámí na jednotné evropské číslo tísňového volání 112, kde se
oznamuje úmrtí osoby v případě, kdy není znám poskytovatel nebo lékař uvedený v §84
odst. 2 písm. a) Zákona.

Článek III.
Financování
1. Dotace je poskytnuta účelově a lze ji použít pouze k úhradě vyrovnávacích plateb
ve smyslu bodu 2 a 3 článku II. této smlouvy (dále jen „uznatelné náklady“). Tyto
uznatelné náklady k zajištění LPS budou, za účelem vyúčtování a doložení splnění
podmínky účelového použití prostředků dotace, uznány poskytovatelem poprvé za plnění
třetích osob zajišťujících LPS poskytnuté ode dne 1. 1. 2013 včetně.
2. Za uznatelný náklad při čerpání dotace bude uznán poskytovatelem takový náklad, který
splňuje všechny následující podmínky:
a) vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti,
b) vznikl příjemci při účelovém využití prostředků poskytnutých dotací v souladu s touto
smlouvou
c) byl skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví příjemce v jeho účetních dokladech,
je identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními podpůrnými doklady.
3. Příjemce se zavazuje přijmout ve vztahu k třetím osobám poskytujícím LPS smluvní
opatření zajišťující, aby tyto třetí osoby mohly uplatňovat vůči příjemci pouze právo
na úhradu finančních prostředků v souladu Rozhodnutím EU, tzn. mimo jiné do výše
rozdílu mezi jejich prokazatelnými náklady a výnosy při poskytování LPS a přiměřený zisk
do maximální výše 10% z uvedených prokazatelných nákladů, přičemž mezi uznatelné
náklady ve smyslu této smlouvy se budou považovat náklady uvedené v příloze č. 2 této
smlouvy, tj. zejména finanční prostředky vynaložené na mzdové odměny zdravotnického
personálu, na energie, nájemné v místě obvyklé a nezbytné materiální vybavení.
4. Neuznatelný náklad je náklad na:
- pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku,
- dlužný úrok,
- opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy,
- nákupy pozemků a budov,
- rekonstrukce a opravy nemovitostí,
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-

-

ztráty z devizových kurzů,
občerstvení a reprezentativní pohoštění,
nájemné s následnou koupí (leasing),
cestovné nad rámec zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších
předpisů, pro zaměstnavatele, který je uveden v § 109 odst. 3 tohoto právního
předpisu,
mzdy včetně odvodů nad rámec platových předpisů pro zaměstnance ve veřejných
službách a správě,
náhrady mzdy za dobu nepřítomnosti (dovolená, nepřítomnost, nemoc).

5. Dotace bude poskytnuta jednorázově.
6. Na poskytnutou dotaci se vztahují ustanovení zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole).

Článek IV.
Práva a povinnosti
Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
a) Použít dotaci výhradně k realizaci účelu uvedenému v čl. II této smlouvy a v souladu
s touto smlouvou.
b) Dotaci nepřevést na jiný subjekt.
c) Dotaci nepoužít na úhradu DPH, je-li příjemce plátcem DPH s nárokem na uplatnění
odpočtu této daně.
d) Odpovídat za hospodárné použití přidělených prostředků a jejich řádné a oddělené
sledování v účetnictví, pod daným účelovým znakem (UZ), vedeného v souladu se
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění.
e) Předat poskytovateli písemnou závěrečnou zprávu o použití poskytnuté dotace
a to do 15. 2. 2014. Spolu se závěrečnou zprávou je příjemce povinen předložit
závěrečné vyúčtování čerpání dotace. Ze závažných důvodů může být termín
vyúčtování na žádost příjemce dotace prodloužen, maximálně však o 5 kalendářních
dnů.
I.

Závěrečná zpráva musí obsahovat:

-

označení příjemce dotace
číslo dotace (číslo smlouvy poskytovatele uvedené na 1 straně)
celkové zhodnocení realizace činností spojených s organizací a poskytováním
zdravotní péče v rámci LPS
závěrečné vyúčtování poskytnuté dotace, včetně účelového znaku.

-

II. Závěrečné vyúčtování poskytnuté dotace musí obsahovat:
- roční výkaz o nákladech na zabezpečení a provoz ordinace LPS (příloha č. 2),
- roční výkaz o zabezpečení a provozu ordinace LPS (příloha č. 3),
f) Dle předloženého závěrečného vyúčtování čerpání dotace vrátit zpět nevyčerpanou
část dotace. Tyto prostředky příjemce poukáže zpět na účet poskytovatele, z něhož
mu byly poskytnuty, a to současně při předložení závěrečné zprávy.
g) Vrátit poskytnutou dotaci zpět na účet poskytovatele, z něhož byla dotace poskytnuta,
v případě, že LPS nebude na území uvedeném v bodě 2 článku II. této smlouvy
hrazena z prostředků poskytnutých na základě této smlouvy, nejpozději
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do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dověděl a současně
písemně informovat poskytovatele o vrácení dotace.
h) Závěrečnou zprávu a závěrečné vyúčtování čerpání dotace příjemce zašle také
v elektronické podobě na adresu: soucek.a@kr-ustecky.cz.
i)

Zveřejňovat při všech příležitostech, že LPS je podporována Ústeckým krajem a
uvádět logo kraje s názvem kraje na všech propagačních materiálech souvisejících
s realizací LPS.

j)

Informovat neprodleně, nejpozději však do 7 dnů od rozhodné skutečnosti, pověřené
pracovníky poskytovatele o všech změnách týkajících se způsobu organizace LPS.

k) Umožnit pověřeným pracovníkům kraje provádět kontrolu čerpání a využití prostředků
dotace a v této souvislosti jim umožnit nahlížet do účetní evidence.
l)

Respektovat přijaté závěry z kontroly provedené odborem kontroly nebo kontrolním
orgánem poskytovatele.

m) V případě, že porušení podmínek smlouvy bude kvalifikováno jako porušení
rozpočtové kázně dle ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vrátit poskytovateli zpět
dotaci ve výši částky neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků včetně
vyměřeného penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých nebo
zadržených prostředků.

Článek V.
Sankce, výpověď a zrušení smlouvy
1. Poskytovatel je oprávněn v případě neplnění podmínek smlouvy požadovat na příjemci
vrácení dotace a příjemce je povinen na výzvu poskytovatele prostředky poskytnuté
dotací vrátit ve lhůtě stanovené poskytovatelem. V případě prodlení příjemce s vrácením
prostředků poskytnutých dotací, je poskytovatel oprávněn požadovat úhradu smluvní
pokuty až do výše 15 % z těchto prostředků. Uvedené se nedotýká povinnosti úhrady
úroků z prodlení.
2. Poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu v případě, že příjemce porušil smluvní
povinnost stanovenou touto smlouvou.
3. Smluvní strany můžou podat písemný návrh na zrušení smlouvy z důvodů uvedených
v § 167 odst. 1 správního řádu. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, s ním
vysloví souhlas, smlouva zaniká dnem, kdy písemný souhlas dojde smluvní straně, která
návrh podala. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, s ním nevysloví souhlas,
smlouva nezaniká.
Článek VI.
Ostatní ujednání
1. Příjemce dotace souhlasí se zveřejněním svého jména (obchodní firmy), identifikačního
čísla, adresy, dotačního titulu, účelu a výše poskytnuté dotace.
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat po dohodě smluvních stran pouze formou
písemných a číslovaných dodatků.
3. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy
z ní vyplývající příslušná ustanovení správního řádu, případně příslušná ustanovení
občanského zákoníku s výjimkou uvedenou v § 170 správního řádu.
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4. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních s platností originálu, přičemž poskytovatel
obdrží 2 vyhotovení a příjemce obdrží 1vyhotovení.
5. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího uzavření.
6. Poskytovatel potvrzuje, že:
o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje
ze dne 19. 12. 2012.

V Ústí nad Labem dne …………………

V ………………… dne ………………..

…………………………………………….

………………………………………………

Poskytovatel
Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček, hejtman kraje

Příjemce
Město Litoměřice
Mgr. Ladislav Chlupáč, starosta

Přílohy:
Příloha č. 1 - Způsob organizace a zajištění lékařské pohotovostní služby v Ústeckém kraji
od 1. 1. 2012
Příloha č. 2 - Roční výkaz o nákladech na zabezpečení a provoz ordinace LPS
Příloha č. 3 - Roční výkaz o zabezpečení a provozu ordinace LPS
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Příloha č. 1:

Krajský úřad Ústeckého kraje
Způsob organizace a zajištění lékařské pohotovostní služby
v Ústeckém kraji od 1. 1. 2013
1.

2.

3.
4.

5.

Ústecký kraj je podle ustanovení § 110 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), odpovědný
za organizaci a zajištění lékařské pohotovostní služby, přičemž jde o výkon přenesené
působnosti. Ve snaze zajistit tuto službu způsobem odpovídajícím místním potřebám
Ústecký kraj a krajský úřad úzce spolupracují s dotčenými městy.
Lékařskou pohotovostní službou se rozumí ambulantní péče poskytovaná pacientům
v případech náhlé změny zdravotního stavu nebo zhoršení průběhu onemocnění.
O pohotovostní služby nejde v případě poskytnutí ambulantní péče v rámci pravidelné
ordinační doby poskytovatele (příslušného registrujícího lékaře).
Lékařská pohotovostní služba neslouží k řešení dříve vzniklých onemocnění či zhoršení
zdravotního stavu, při kterých občan nevyhledal včasnou lékařskou péči.
Provozování ordinací lékařské pohotovostní služby bude zajištěno na základě
uzavřeného smluvního vztahu o zajištění poskytování služby obecného hospodářského
zájmu mezi krajem-krajským úřadem nebo městem a poskytovatelem zdravotních
služeb, pověřeným provozováním ordinace lékařské pohotovostní služby.
Na území Ústeckého kraje jsou určena tato spádová území ordinací lékařské
pohotovostní služby:
a. Děčín (pro spádovou oblast Děčínska; ordinace v oborech: všeobecný praktický
lékař a praktický lékař pro děti a dorost),
b. Rumburk (pro spádovou oblast Rumburska; ordinace v oboru všeobecný praktický
lékař se zabezpečením péče pro děti a dorost),
c. Varnsdorf (pro spádovou oblast Varnsdorfska; ordinace v oboru všeobecný
praktický lékař se zabezpečením péče pro děti a dorost),
d. Ústí nad Labem (pro spádovou oblast Ústecka; ordinace v oborech: všeobecný
praktický lékař a praktický lékař pro děti a dorost),
e. Litoměřice (pro spádovou oblast Litoměřicka a Lovosicka; ordinace v oborech:
všeobecný praktický lékař a praktický lékař pro děti a dorost),
f. Roudnice nad Labem (pro spádovou oblast Roudnicka; ordinace v oboru všeobecný
praktický lékař se zabezpečením péče pro děti a dorost),
g. Teplice (pro spádovou oblast Teplicka; ordinace v oborech: všeobecný praktický
lékař a praktický lékař pro děti a dorost),
h. Bílina (pro spádovou oblast Bílinska; ordinace v oboru všeobecný praktický lékař se
zabezpečením péče pro děti a dorost),
i. Most (pro spádovou oblast Mostecka; ordinace v oborech: všeobecný praktický
lékař a praktický lékař pro děti a dorost),
j. Litvínov (pro spádovou oblast Litvínovska; ordinace v oboru všeobecný praktický
lékař se zabezpečením péče pro děti a dorost),
k. Louny (pro spádovou oblast Lounska; ordinace v oborech: všeobecný praktický
lékař a praktický lékař pro děti a dorost);
l. Žatec (pro spádovou oblast Žatecka a Podbořanska; ordinace v oborech: všeobecný
praktický lékař a praktický lékař pro děti a dorost),
m. Chomutov (pro spádovou oblast Chomutovska; ordinace v oborech: všeobecný
praktický lékař a praktický lékař pro děti a dorost),

strana 7 / 13

n.

6.

7.

8.

9.

Kadaň (pro spádovou oblast Kadaňska; ordinace v oboru všeobecný praktický lékař
se zabezpečením péče pro děti a dorost).
Každá ordinace lékařské pohotovostní služby v oboru všeobecného praktického lékaře
a praktického lékaře pro děti a dorost, resp. v ní sloužící lékař, zajišťuje prohlídky těl
zemřelých mimo zdravotnická zařízení a to i po skončení ordinační doby ordinace
lékařské pohotovostní služby, vždy do 6:00 hod. následujícího dne ve všedních dnech,
resp. do začátku ordinační doby ordinace lékařské pohotovostní služby následujícího
dne ve dnech pracovního klidu (poskytovatel zdravotních služeb provozující ordinaci
lékařské pohotovostní služby zajistí službukonajícímu lékaři dopravu na místo prohlídky
a zpět).
Financování provozování ordinace lékařské pohotovostní služby je zajištěno:
a. Prostřednictvím zdravotního pojištění dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném
zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů (veškeré zdravotní výkony
provedené v rámci ordinace lékařské pohotovostní služby a při prohlídkách těl
zemřelých mimo zdravotnická zařízení, vykáže poskytovatel zdravotních služeb
provozující ordinaci lékařské pohotovostní služby příslušným zdravotním
pojišťovnám (příjmová resp. výnosová položka),
b. Prostřednictvím dotace Ústeckého kraje městu (obci) na zabezpečení lékařské
pohotovostní služby v příslušné spádové oblasti,
c. Prostřednictvím rozpočtu Ústeckého kraje ve formě úhrady vyrovnávací platby
za zajištění závazku veřejné služby,
d. Prostřednictvím smluvního vztahu uzavřeného mezi obcí a poskytovatelem
zdravotních služeb, jehož předmětem bude závazek veřejné služby na zajištění
činností spojených s organizací a poskytováním zdravotní péče v rámci lékařské
pohotovostní služby v příslušné spádové oblasti,
e. Prostřednictvím finančního příspěvku města, tam kde byla mezi krajem a městem
uzavřena smlouva o zajištění financování lékařské pohotovostní služby,
f. Prostřednictvím poskytování peněžních dotací, darů apod. provozovateli ordinace
lékařské pohotovostní služby jakýmkoli dalším subjektem.
Krajský úřad Ústeckého kraje na základě § 45 odst. 2 písm. l) zákona č. 372/2011 Sb.,
o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních
službách), v platném znění, požádá poskytovatele zdravotních služeb (a jejich lékaře)
příslušné odbornosti k účasti na zajištění lékařské pohotovostní služby v dané spádové
oblasti.
Přehled ordinací lékařské pohotovostní služby na území Ústeckého kraje a smluvně
zajišťované ordinační doby (včetně kontaktních údajů) je uveden v příloze.

V Ústí nad Labem dne 21. 12. 2012
Zpracoval:
Ing. Petr Severa v.r.
vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví
Schválil:
Ing. Milan Zemaník v.r.
ředitel krajského úřadu
Kontaktní údaje:
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem
Kontaktní osoba: Adam Souček, tel.: 475 657 403, e mail: soucek.a@kr-ustecky.cz
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Přehled (návrh) ordinací lékařské pohotovostní služby na území Ústeckého kraje
a smluvně zajišťované ordinační doby (včetně kontaktních údajů)


stanoviště Děčín
-

provozovatel: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z.,

-

adresa ordinací: U Nemocnice 605/1, 405 99 Děčín II, areál nemocnice

-

ordinace LPS pro dospělé (tel. 412 510 666)

-







Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 9:00 do 18:00 hod.

ordinace LPS pro děti a dorost (tel. 412 510 555)
o

Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 9:00 do 18:00 hod.

stanoviště Rumburk
-

provozovatel: MUDr. Josef Kořínek,

-

adresa ordinace: Lesní 26, 408 01 Rumburk, areál Lužické nemocnice a polikliniky, a.s.

-

ordinace LPS pro dospělé se zabezpečením péče pro děti a dorost (tel. 412 332 535)
o

Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod.

stanoviště Varnsdorf
-

provozovatel: Nemocnice Varnsdorf, p.o.

-

adresa ordinace: Karlova 2280, 407 47 Varnsdorf, areál nemocnice

-

ordinace LPS pro dospělé se zabezpečením péče pro děti a dorost (tel. 412 372 445)
o

Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod.

stanoviště Chomutov
-

provozovatel: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

-

adresa ordinací: Kochova 1185, 430 12 Chomutov, areál nemocnice

-

ordinace LPS pro dospělé (tel. 474 447 313)

-



o

o

Po až Pá od 18:00 do 20:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod.

ordinace LPS pro děti a dorost (tel. 474 447 267)
o

Po až Pá od 18:00 do 20:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod.

stanoviště Kadaň
-

provozovatel: Nemocnice Kadaň, s.r.o.

-

adresa ordinace: Golovinova 1559, 432 01 Kadaň, areál nemocnice

-

ordinace LPS pro dospělé se zabezpečením péče pro děti a dorost (tel. 474 944 341,
474 333 900)
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So, Ne, Sv. od 9:00 do 18:00 hod.

provozovatel: Městská nemocnice v Litoměřicích

-

adresa ordinací: Žitenická 18, 412 41 Litoměřice, areál nemocnice

-

ordinace LPS pro dospělé (tel. 416 723 748, 416 723 749)
o

Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod.

ordinace LPS pro děti a dorost (tel. 416 723 125)
o

Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod.

stanoviště Roudnice nad Labem
-

provozovatel: Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice nad Labem, s.r.o.

-

adresa ordinace: Alej 17. Listopadu 1101, 413 01 Roudnice nad Labem, areál nemocnice

-

ordinace LPS pro dospělé se zabezpečením péče pro děti a dorost (tel. 416 858 111-2)
o

Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 8:00 do 17:30 hod. (polední přestávka od 12:00 do 12:30 hod.)

stanoviště Žatec
-

provozovatel: Nemocnice Žatec; o.p.s.

-

adresa ordinací: Husova 2796, 438 01 Žatec, areál polikliniky

-

ordinace LPS pro dospělé (tel. 414 110 164, 414 110 111)
o

Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 9:00 do 18:00 hod.

ordinace LPS pro děti a dorost (tel. 414 110 740, 414 110 111)
o

Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 9:00 do 18:00 hod.

stanoviště Louny
-

provozovatel: 1. Lounská Lékařská s.r.o.

-

adresa ordinací: Pod Nemocnicí 2503, 440 37 Louny, areál Polikliniky Louny

-

ordinace LPS pro děti a dorost (tel. 415 620 115),

-



o

stanoviště Litoměřice

-



Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod.

-

-



o

o

Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 9:00 do 18:00 hod.

ordinace LPS pro dospělé (tel. 415 620 215)
o

Pá od 17:00 do 20:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 9:00 do 18:00 hod.

stanoviště Most
-

provozovatelé: MUDr. Jan Rokyta (odbornost všeobecný praktický lékař) a MUDr. Jiří
Biolek (odbornost praktický lékař pro děti a dorost)

-

adresa ordinací: J. E. Purkyně 270/5, 434 64 Most, areál Nemocnice Most
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-

-







o

Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod.

ordinace LPS pro děti a dorost (tel. 476 172 537)
o

Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod.

stanoviště Litvínov
-

provozovatel: MUDr. Jan Rokyta

-

adresa ordinace: U Bílého sloupu č.p. 2088, 436 01 Litvínov, budova Pensionu - domova
pro seniory)

-

ordinace LPS pro dospělé se zabezpečením péče pro děti a dorost (tel. 476 701 348)
o

Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod.

stanoviště Teplice
-

provozovatel MUDr. Hana Pácaltová

-

adresa ordinací: U Nemocnice 3065 (vchod vedle Polikliniky), 415 01 Teplice

-

ordinace LPS pro dospělé (tel. 417 519 721)

-



ordinace LPS pro dospělé (tel. 478 031 111)

o

Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod.

ordinace LPS pro děti a dorost (tel. 417 519 722)
o

Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod.

stanoviště Bílina
-

provozovatel: Hornická nemocnice s poliklinikou, spol. s r.o.

-

adresa ordinace: Pražská 206/95, 418 01 Bílina, areál nemocnice

-

ordinace LPS pro dospělé se zabezpečením péče pro děti a dorost (tel. 417 823 745,
417 777 121)
o

Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod.

stanoviště Ústí nad Labem
-

provozovatel: Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

-

adresa ordinací: ul. Sociální péče 12a, 401 13 Ústí nad Labem, areál nemocnice

-

ordinace LPS pro dospělé (budova A – oddělení EMERGENCY, tel. 475 210 333)

-

o

Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 9:00 do 18:00 hod.

ordinace APP pro děti a dorost (budova Dětské kliniky, tel. 472 778 335)
o

Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 9:00 do 18:00 hod.
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Příloha č. 2:
Výkaz o nákladech při zabezpečení a provozu ordinace LPS

Poskytovatel LPS:

Ordinace LPS:

Adresa ordinace LPS:

Období:

Mzdové náklady:
Odměna personálu (zařazení viz. Poznámky)
Sociální + zdravotní poj.
Odměna personálu - prohlídky těl zemřelých
Ostatní
Provozní náklady:
Nájemné
Plyn
Elektřina
Voda
Topení
Služby
Mzdová a účetní agenda
Poštovné a telefonní poplatky
Svoz a likvidace odpadu
Opravy a údržba
Úklid a praní prádla
Ostatní služby
Administrativa (podklady pro zdravotní pojišťovny, fakturaci, ...)
Léky + zdrav. Materiál
Kancelářské potřeby
Kopírování a tiskopisy
Čistící a hygienické prostředky
Ostatní materiál (OOPP, …)
NÁKLADY CELKEM (zařazení viz. Poznámky):
ZISK POSKYTOVATELE (max. 10% z nákladů, nezdaněný)
Výnosy ZP (za LPS)
Výnosy ZP (za prohlídky těl zemřelých)
Výnosy - regulační poplatky
Výnosy - dotace měst (obcí)
Výnosy - ostatní (dary, přímé platby apod.)
VÝNOSY CELKEM:
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK:
VYROVNÁVACÍ PLATBA:
Datum:
Zpracoval/a:
Poznámky:
Náklady - v nákladových položkách zaznamenat hodnoty vztahující se k provozu ordinace LPS za
uvedené období v rozsahu smluvních podmínek!
Výpočet Hospodářského výsledku = Výnosy celkem – (Náklady celkem + Zisk provozovatele)
Odměna personálu - službukonající personál tj. zaměstnanci, dohody o VPČ, o provedení práce atd.
Poskytovatel - zdravotnické zařízení zajišťující provoz ordinací LPS
Ordinace - PED (pro děti a dorost), VPL (pro dospělé), VPLD (společná ordinace VPL+PED)
Období – rok
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Příloha č. 3:

Výkaz o zabezpečení a provozu ordinace LPS
Rok:
Ordinace LPS:
Ordinační doba LPS
(od - do)
So, Ne,
Měsíc Po-Pá
sv.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
CELKEM

Provozovatel LPS:
Stanoviště LPS:
Počet
hodin
(celkem)

Počet ošetřených
pacientů

Počet prohlídek
těl zemřelých
(celkem)

- z toho počet
prohlídek těl
zemřelých mimo
ordinační dobu

Datum:
podpis
Poznámky:
Provozovatel LPS - vyplňujte název poskytovatele zdravotních služeb zajišťujícího provoz ordinace LPS
Ordinace LPS - vyplňujte zkratky PED (děti a dorost), VPL (dospělá), VPLD (společná VPL+PED)
Stanoviště - vyplňuje se město (obec), ve kterém je provozována ordinace LPS
Ordinační doba LPS (od-do) - zahájení a ukončení ordinační doby LPS (př.: 18:00-21:00;…)
Počet ošetřených pacientů - vyplňujte sumárně počet pacientů ošetřených v rámci LPS
Počet prohlídek těl zemřelých - počet uskutečněných prohlídek těl zemřelých v rámci LPS
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Městský

úřad

v

Litoměřicích

NÁVRH DO ZM

Pro jednání Zastupitelstva města Litoměřice, dne 31. 1. 2013
Předkládá
Jan Szántó - místostarosta
Ing. Bc. Renáta Jurková – vedoucí odboru sociálních věcí a
zdravotnictví

Návrh:
uzavření smlouvy o zabezpečení lékařské pohotovostní služby mezi Městem Litoměřice a
příspěvkovou organizací Městská nemocnice v Litoměřicích na rok 2013.

Odůvodnění:
Pro spádové území Litoměřicka a Lovosicka je rozpočtována částka ve výši 1 405 000,-- Kč (dotace
Ústeckého kraje) a částka 1 000 000,-- z rozpočtu Města Litoměřice s tím, že uvedené částky budou na
základě smluvního ujednání mezi Městem Litoměřice a Městskou nemocnicí v Litoměřicích, která
zabezpečuje lékařskou pohotovostní službu, postupně vykazována poskytovatelem a následně čerpána
z rozpočtu města.

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje:
uzavření smlouvy o zabezpečení lékařské pohotovostní služby mezi Městem Litoměřice a
příspěvkovou organizací Městská nemocnice v Litoměřicích na rok 2013.

Podpis navrhovatele:

Přijaté usnesení ZM č.:

Smlouva o zajištění
závazku veřejné služby
uzavřená podle ust. 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Číslo objednatele :
Číslo poskytovatele :

Smluvní strany
Objednatel:
Město Litoměřice
se sídlem
: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice
zastoupený
: Mgr. Ladislavem Chlupáčem, starostou
IČ
: 00263958
DIČ
: CZ00263958
Bankovní spojení : KB, a. s., pobočka Litoměřice
Číslo účtu
: 19-1524-471/0100
Zástupce pro věcná jednání:
jméno/funkce
: Jan Szántó, místostarosta města Litoměřice
telefon
: 416 916 108
e-mail
: jan.szanto@litomerice.cz
jméno/funkce
: Ing. Bc. Renáta Jurková, vedoucí odboru sociálních věcí a
zdravotnictví
telefon
: 416 916 129
e-mail
: renata.jurkova@litomerice.cz
a
Poskytovatel:
Městská nemocnice v Litoměřicích
zastoupený
: MUDr. Stanislavou Pánovou, předsedkyní Správní rady, výkonnou
ředitelkou
: MUDr. Leošem Vysoudilem, MBA, členem Správní rady, ředitelem
pro zdravotní péči
: Ing. Vladimírem Kestřánkem, MBA - členem Správní rady,
ředitelem pro ekonomiku a provoz
IČ
: 00830488
DIČ
: CZ00830488
se sídlem
: Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
Bankovní spojení : KB, a. s., pobočka Litoměřice
Číslo účtu
: 24734471/0100
Místo provozování: Městská nemocnice v Litoměřicích
Zástupce pro věcná jednání:
jméno/funkce
: MUDr. Jiří Štverák, náměstek ředitele pro léčebnou péči
telefon, fax.
: 416 723 702, 416 723 100
jméno/funkce
: JUDr. Vladimír Petr, právník Městské nemocnice v Litoměřicích
telefon/e-mail
: 416 723 398/ v.petr@nemocnice-lt.cz
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

S M L O U V U O ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY
na zabezpečení lékařské pohotovostní služby
Článek I.
Účel a předmět smlouvy
1. Účelem smlouvy je zajistit službu obecného hospodářského významu poskytnutím zdravotní
pohotovostní péče jako veřejné služby spočívající v poskytování lékařské pohotovostní služby
(dále jen LPS) pro spádové území obce s rozšířenou působností: Litoměřicka a Lovosicka v období
na rok 2013.

2. Předmětem smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran při zajištění závazku
veřejné služby v podobě zabezpečení LPS.
3. Poskytovatel se zavazuje v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou zabezpečit
organizaci a provoz (poskytování zdravotní péče) ordinace LPS v oborech: všeobecný praktický
lékař a praktický lékař pro děti a dorost v rozsahu stanoveném v článku II. této smlouvy.

Článek II.
Povinnosti poskytovatele
Poskytovatel je povinen:
1) Zabezpečit provoz (poskytování zdravotní péče) ordinace LPS v rozsahu:
a) v pracovních dnech v délce alespoň 3 hodiny tak, aby provoz ordinace LPS pokryl časový
úsek od 17:00 do 20:00 hod.,
b) ve dnech pracovního klidu v délce alespoň 9 hodin tak, aby provoz ordinace LPS pokryl
časový úsek od 10:00 do 19:00 hod.
2) Zabezpečit po ukončení provozu ordinace LPS prohlídku těla zemřelého a vyplnění příslušné části
Listu o prohlídce zemřelého lékařem takto:
a) ve dnech pondělí až čtvrtek v časovém období, které začíná koncem provozní doby příslušné
ordinace LPS a končí v 06:00 hod. následujícího dne,
b) ve dnech pátek a sobota v časovém období, které začíná koncem provozní doby příslušné
ordinace LPS a končí začátkem provozu ordinace LPS následujícího dne,
c) v neděli v časovém období, které začíná koncem provozní doby příslušné ordinace LPS
a končí v 06:00 hod. následujícího dne,
d) ve dnech pondělí až čtvrtek, pokud jsou to dny pracovního klidu a po nich následuje pracovní
den, v časovém období, které začíná koncem provozní doby příslušné ordinace LPS a končí
v 06:00 hod. následujícího dne,
e) ve dnech pondělí až čtvrtek, pokud po nich následuje den pracovního klidu, v časovém
období, které začíná koncem provozní doby příslušné ordinace a končí začátkem provozu
ordinace LPS následujícího dne, včetně zajištění dopravy lékaře na místo výkonu ohledání
zemřelé osoby a zpět.
3) K zajištění prohlídky těla zemřelého dle § 83 a násl. zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních
službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších
předpisů, poskytovatel provozuje telefonní číslo: +420 416 723 479, které bude dostupné v době
provozu ordinace LPS dle odst.1 a v době po ukončení provozu ordinace LPS dle odst. 2. Toto
číslo oznámí objednatel na jednotné evropské číslo tísňového volání 112, kde se oznamuje úmrtí
osoby v případě, kdy není znám poskytovatel nebo lékař uvedený v § 84 odst. 2 písm. a) zákona o
zdravotních službách.
4) Zabezpečit, aby účetnictví týkající se zajišťování LPS, bylo v souladu s obecně závaznými
právními předpisy, zejména se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů, a bylo vedeno odděleně.
5) Uvádět viditelně na všech písemnostech a při všech akcích souvisejících s realizací závazku
veřejné služby dle této smlouvy, že aktivita nebo služba byla objednána Ústeckým krajem.
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6) Umožnit pověřeným pracovníkům objednatele provádět kontrolu věcného plnění, tj. čerpání
vyrovnávací platby a v této souvislosti jim umožnit nahlížet do účetní evidence, kontrolu
přítomnosti zdravotnického personálu v ordinační době, apod.
7) Informovat neprodleně, nejpozději však do 7 dnů od rozhodné skutečnosti, pracovníky objednatele
o všech změnách, týkajících se identifikace poskytovatele nebo způsobu organizace a zabezpečení
LPS.
8) Předkládat pravidelný měsíční výkaz o zabezpečení provozu ordinace LPS – návštěvnost, výkaz
o nákladech při zabezpečení provozu ordinace LPS a výkaz ohledání zemřelého, prostřednictvím
formulářů, které jsou jako přílohy č. 2, č. 3 a č. 4 nedílnou součástí této smlouvy.
9) Informovat objednatele o přijetí peněžních prostředků nebo darů poskytnutých poskytovateli
třetími osobami v souvislosti se zabezpečením LPS. Přijaté peněžní prostředky nebo dary
zohlednit při výpočtu vyrovnávací platby a při zpracovávání pravidelného měsíčního vyúčtování
ve výkazu o nákladech při zabezpečení a provozu ordinace LPS.
10) Respektovat přijaté závěry z kontroly provedené odborem kontroly nebo kontrolním orgánem
objednatele, které mohou vést i k vyloučení poskytnutí a vrácení jakékoli nadměrné vyrovnávací
platby.

Článek III.
Povinnosti objednatele
Objednatel je povinen:
1) Uhradit poskytovateli za zabezpečení provozu (poskytování zdravotní péče) ordinace LPS
vyrovnávací platbu za celé smluvní období nejvýše však do částky 1405000,- Kč od 1. 1. 2013
do 31. 12. 2013. Ústecký kraj poskytne účelovou dotaci městu Litoměřice ve výši 1405000,- Kč
(slovy: jedenmiliončtyřistapěttisíckorun). Město Litoměřice poskytne z rozpočtu města na rok
2013 částku 1000000,- Kč (slovy: jedenmilionkorun). Plán nákladů a výnosů provozu ordinace
LPS na uvedené období je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy.
2) Poskytnout poskytovateli za provedení jednoho každého ohledání zemřelé osoby v době
po ukončení provozu ordinace LPS a vyplnění ohledacího listu, dle odst. 2 článku II. této smlouvy,
odměnu ve výši 1200,- Kč.
3) Informovat neprodleně, nejpozději však do 7 dnů od rozhodné skutečnosti, poskytovatele o všech
změnách, týkajících se identifikace objednatele nebo způsobu organizace a zabezpečení LPS.

Článek IV.
Platební podmínky
1) Vyrovnávací platba se vypočítá podle vzorce: VP = HV + PZ, kde VP znamená výši vyrovnávací
platby, HV je hospodářský výsledek zjištěný jako rozdíl mezi náklady vynaloženými při
poskytování služby LPS a příjmem ze služby LPS, PZ je přiměřeným ziskem, kterým je max. 10%
z vynaložených nákladů. Vyrovnávací platba nesmí přesahovat meze toho, co je nezbytné
k pokrytí všech nebo části nákladů k plnění závazku veřejné služby se zohledněním příslušných
příjmů a přiměřeného zisku.
2) Poskytovatel bere na vědomí, že vyrovnávací platbou podle předchozího bodu této smlouvy je
myšlena vyrovnávací platba ve smyslu Rozhodnutí Komise ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. 106
odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za
závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného
hospodářského zájmu číslo 2012/21/EU, uveřejněné v úředním věstníku L 7/3 (dále jen
„Rozhodnutí EU“).
3) Vyrovnávací platba dle odst. 1) článku III. a odměna dle odst. 2) článku III. této smlouvy budou
uhrazeny vždy měsíčně na základě souhrnné faktury vystavené a doručené poskytovatelem
objednateli.
4) Faktura bude vystavena měsíčně v termínu do 15. dne následujícího měsíce po měsíci, ve kterém
došlo k realizaci LPS.

3

5) Přílohou faktury bude výkaz o zabezpečení provozu ordinace LPS, výkaz o nákladech
na zabezpečení a provoz ordinace LPS a výkaz o ohledání zemřelého, dle odst. 8) článku II. této
smlouvy.
6) Přílohy
faktury
zašle
poskytovatel
také
v elektronické
podobě
na
adresu:
hana.chrudimska@litomerice.cz.
7) Faktury budou splatné do 15-ti dnů od doručení objednateli a budou mít náležitosti daňového
dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
8) V případě, že faktura nebude splňovat náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona
č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel
oprávněn ji vrátit poskytovateli na doplnění nebo přepracování, aniž by byl v prodlení s její
úhradou. Po doručení opravené či doplněné faktury začíná běžet nová lhůta splatnosti.
9) Platba se považuje z hlediska její včasnosti za provedenou dnem předání příkazu k úhradě
peněžnímu ústavu objednatele, pokud bude dle tohoto příkazu proplacena.
10) Na uhrazenou vyrovnávací platbu se vztahují příslušná ustanovení zákona č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),
ve znění pozdějších předpisů. Dále pak ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, kdy se za porušení rozpočtové kázně
považuje každé neoprávněné použití peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu Ústeckého
kraje v souvislosti s plněním závazků vyplývajících z této smlouvy, zejména v následujících
případech:
a) poskytovatel čerpal vyrovnávací platbu, přičemž nezajistil provoz ordinace LPS v rozsahu
ordinačních hodin stanovených touto smlouvou,
b) poskytovatel čerpal vyrovnávací platbu, přičemž nezajistil provoz ordinace LPS v odbornosti
stanovené odst. 3 článku I.,
c) při výpočtu vyrovnávací platby poskytovatel do příjmů nezahrnul veškeré platby získané
od zdravotních pojišťoven za ošetřování pacientů v rámci LPS,
d) při výpočtu vyrovnávací platby poskytovatel do příjmů nezahrnul jakékoliv ostatní finanční
příjmy získané v souvislosti s provozem ordinace LPS,
e) při výpočtu vyrovnávací platby poskytovatel zahrnul do nákladů položky, které nesouvisí
s provozem ordinace LPS a jejich uplatnění do nákladů je v rozporu se zněním této smlouvy.
11) V případě, že poskytovatel nezabezpečí provoz ordinace LPS v celém rozsahu dle odst. 1) článku
II. této smlouvy, bude vyrovnávací platba uhrazena pouze za skutečnou dobu provozu LPS.
Objednatel je dále oprávněn za každý den porušení povinností uvedených v odst. 1) článku II
požadovat na poskytovateli smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové výše měsíční vyrovnávací
platby za kalendářní měsíc, ve kterém poskytovatel nezabezpečil provoz ordinace LPS v celém
rozsahu dle odst. 1) článku II. této smlouvy.
12) V případě dodatečného kontrolního zjištění objednatele v tom, že poskytovatel nezabezpečil
provoz ordinace LPS v celém rozsahu dle odst. 1) článku II. této smlouvy a přitom mu byla
za dané období objednatelem uhrazena řádná faktura s příslušnou vyrovnávací platbou, může
objednatel snížit vyrovnávací platbu v dalším vyúčtování a to ve výši odpovídající neoprávněně
vyúčtované částce. Objednatel je dále oprávněn za každý den porušení povinností uvedených
v odst. 1) článku II požadovat na poskytovateli smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové výše
měsíční vyrovnávací platby za kalendářní měsíc, ve kterém poskytovatel nezabezpečil provoz
ordinace LPS v celém rozsahu dle odst. 1) článku II. této smlouvy. Obdobně bude postupováno
v případě, že poskytovatel uvedl nepravdivé údaje pro výpočet čistých nákladů, uvedené v příloze
č. 1.
13) Zdravotní výkony provedené v rámci provozu ordinace LPS (vč. ohledání zemřelé osoby) vykáže
poskytovatel LPS příslušným zdravotním pojišťovnám. Takto získané příjmy od zdravotních
pojišťoven a příjmy získané jako regulační poplatky od pacientů ošetřených v ordinacích LPS
zaznamená v účetních výkazech jako příjmovou položku provozu LPS.
14) Za uznatelné provozní náklady jsou považovány finanční prostředky vynaložené především
na odměny zdravotnického personálu, na energie, nájemné v místě obvyklé, nezbytné materiální
vybavení a ostatní přímé náklady vzniklé v souvislosti se zabezpečením provozování ordinace
LPS, případně pouze poměrná část těchto nákladů, pokud tyto náklady vznikly v důsledku
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společné realizace činností stanovených touto smlouvou a jiných činností, které poskytovatel také
vykonává. Za neuznatelné náklady jsou považovány finanční prostředky vynaložené zejména na
pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (nákup přístrojů, zařízení, software,
hardware atd.).
15) Poskytovatelem zpracovaný plán nákladů a výnosů provozu ordinace LPS na uvedené období,
který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy, lze měnit pouze formou písemného
dodatku ke smlouvě a důvodem pro jeho přepracování mohou být především zásadní systémové
změny ovlivňující organizaci a zabezpečení LPS (např. změna legislativních norem v předmětné
oblasti, úprava plateb zdravotních pojišťoven za dotčený druh zdravotní péče aj.).
16) Ostatní obecné podmínky provozování LPS, které nejsou specifikovány v této smlouvě, jsou
upraveny ve Způsobu zajištění lékařské pohotovostní služby v Ústeckém kraji od 1. 1. 2013
do 31.12. 2013, která je jako příloha č. 4 nedílnou součástí této smlouvy.

Článek V.
Zrušení smlouvy
Smluvní strany mohou podat písemný návrh na zrušení smlouvy z důvodů uvedených v § 167 odst. 1
správního řádu. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, s ním vysloví souhlas, smlouva
zaniká dnem, kdy písemný souhlas dojde smluvní straně, která návrh podala. Pokud strana smlouvy,
které byl návrh doručen, s ním nevysloví souhlas, smlouva nezaniká.
Pokud některá ze stran se zrušením veřejnoprávní smlouvy nesouhlasí, může o jejím zrušení, na žádost
navrhující smluvní strany, rozhodnout správní orgán příslušný podle § 169 odst. 1 správního řádu.

Článek VI.
Závěrečná ustanovení
1) Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013. Tuto smlouvu lze měnit
či doplňovat po dohodě smluvních stran pouze formou písemných a číslovaných dodatků.
2) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem 1. 1. 2013.
3) Smlouva zaniká se zánikem jedné ze smluvních stran.
4) Poskytovatel souhlasí se zveřejněním svého jména, popř. obchodní firmy, identifikačního čísla,
adresy a účelu poskytnutí vyrovnávací platby.
5) Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy z ní vyplývající
příslušná ustanovení správního řádu, případně příslušná ustanovení občanského zákoníku
s výjimkami uvedenými v § 170 správního řádu.
6) Nedílnou součástí této smlouvy jsou:
a) příloha č. 1 – „Plánované roční náklady a výnosy provozu ordinace LPS“
b) příloha č. 2 – „Výkaz o zabezpečení a provozu ordinace LPS - návštěvnost“,
c) příloha č. 3 – „Výkaz o nákladech při zabezpečení a provozu ordinace LPS“,
d) příloha č. 4 – „Měsíční výkaz – ohledání zemřelých“.
e) příloha č. 5 – „Způsob organizace a zajištění lékařské pohotovostní služby v Ústeckém kraji
od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013“.
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7) Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel obdrží
2 vyhotovení a poskytovatel obdrží 1 vyhotovení.

8) Město Litoměřice potvrzuje, že:
o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Zastupitelstvem města Litoměřice usnesením č. ze dne
31. 1. 2013.

Za objednatele:

Za poskytovatele:

V Litoměřicích dne …………………..

V Litoměřicích dne ……………….

…………………………………..…
Mgr. Ladislav Chlupáč
Starosta

……………………………………….
MUDr. Stanislava Pánová
Městská nemocnice v Litoměřicích

........................................................
MUDr. Leoš Vysoudil, MBA

..........................................................
MUDr. Vladimír Kestřánek, MBA
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Příloha č. 1:

Plánované roční náklady a výnosy provozu ordinace LPS
odbornost ordinace LPS

Všeobecný praktický lékař a Praktický lékař pro děti
a dorost

poskytovatel zdravotních služeb
(název, sídlo)

Městská nemocnice v Litoměřicích

Nákladová/Výnosová položka

Předpokládané čerpání vyrovnávací platby
z rozpočtu objednatele na zajištění LPS
v období od 1. 1. do 31. 12. 2013 (v Kč)

1. Náklady celkem

(vč. položky 2.)

1.1. Mzdové náklady
1.2. Provozní náklady
1.3. Platby za služby

2. Odměna poskytovateli
(max. 10% z celkových nákladů)
3. Výnosy
3.1. Platby zdravotních pojišťoven
3.2.ostatní výnosy(včetně regulačních
poplatků)

Celková výše vyrovnávací platby
z rozpočtu objednatele

v
dne

………………………………………………
razítko a podpis statutárního zástupce poskytovatele
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Příloha č. 2:

Měsíční výkaz o zabezpečení a provozu ordinace LPS - návštěvnost
Měsíc:

Poskytovatel
LPS:

Ordinace LPS:

Adresa LPS:

Ordinační doba LPS
Den

od

do

Počet hodin celkem

Počet ošetřených
pacientů

Počet ohledání
zemřelých

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
CELKEM
Datum:
podpis
Poznámky:
Měsíc - vyplňujte pomocí číselného označení měsíců (např.: 1/20xx, 2/20xx, …)
Poskytovatel LPS - vyplňujte název poskytovatele zdravotních služeb zajišťujícího provoz ordinací LPS
Ordinace LPS - vyplňujte zkratky PED (děti a dorost), VPL (dospělá), SPOL (společná VPL+PED)
Adresa – vyplňujte místo, ve kterém je provozována ordinace LPS
Ordinační doba LPS (od-do) - zahájení a ukončení ordinační doby LPS
Počet ošetřených pacientů - vyplňujte sumárně počet pacientů ošetřených v rámci ordinační doby
Počet ohledání - vyplňuje počet všech ohledání zemřelých provedených v rámci systému LPS (!)
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Příloha č. 3:

Měsíční výkaz o nákladech při zabezpečení a provozu ordinace LPS
Poskytovatel LPS:

Ordinace LPS:

Adresa ordinace LPS:

Období:

Mzdové náklady:
Odměna personálu (zařazení viz. Poznámky)
Sociální + zdravotní poj.
Odměna personálu - prohlídky těl zemřelých
Ostatní
Provozní náklady:
Nájemné
Plyn
Elektřina
Voda
Topení
Služby
Mzdová a účetní agenda
Poštovné a telefonní poplatky
Svoz a likvidace odpadu
Opravy a údržba
Úklid a praní prádla
Ostatní služby
Administrativa (podklady pro zdravotní pojišťovny, fakturaci, ...)
Léky + zdrav. materiál
Kancelářské potřeby
Kopírování a tiskopisy
Čistící a hygienické prostředky
Ostatní materiál (OOPP, …)
NÁKLADY CELKEM (zařazení viz. Poznámky):
ZISK POSKYTOVATELE (max. 10% z nákladů, nezdaněný)
Výnosy ZP (za LPS)
Výnosy ZP (za prohlídky těl zemřelých)
Výnosy - regulační poplatky
Výnosy - dotace měst (obcí)
Výnosy - ostatní (dary, přímé platby apod.)
VÝNOSY CELKEM:
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK:
VYROVNÁVACÍ PLATBA:
Datum:
Zpracoval/a:
Poznámky:
Náklady - v nákladových položkách zaznamenat hodnoty vztahující se k provozu ordinace LPS za
uvedené období v rozsahu smluvních podmínek!
Výpočet Hospodářského výsledku = Výnosy celkem – (Náklady celkem + Zisk provozovatele)
Odměna personálu - službukonající personál tj. zaměstnanci, dohody o VPČ, o provedení práce atd.
Poskytovatel - zdravotnické zařízení zajišťující provoz ordinací LPS
Ordinace - PED (pro děti a dorost), VPL (pro dospělé), SPOL (společná ordinace VPL+PED)
Období - měsíc a rok
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Příloha č. 4:

Městská nemocnice v Litoměřicích
Měsíční výkaz
Ohledání zemřelého, ………../2013
Den

iniciály
zemřelého*

rok narození

čas ohledání zemřelého

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Datum: ……………. 2013

………………………………
razítko, podpis

* příjmení, jméno
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Příloha č. 5:

Krajský úřad Ústeckého kraje
Způsob organizace a zajištění lékařské pohotovostní služby
v Ústeckém kraji od 1. 1. 2013
1.

2.

3.
4.

5.

Ústecký kraj je podle ustanovení § 110 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a
podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), odpovědný za organizaci
a zajištění lékařské pohotovostní služby, přičemž jde o výkon přenesené působnosti. Ve
snaze zajistit tuto službu způsobem odpovídajícím místním potřebám Ústecký kraj a
krajský úřad úzce spolupracují s dotčenými městy.
Lékařskou pohotovostní službou se rozumí ambulantní péče poskytovaná pacientům
v případech náhlé změny zdravotního stavu nebo zhoršení průběhu onemocnění.
O pohotovostní služby nejde v případě poskytnutí ambulantní péče v rámci pravidelné
ordinační doby poskytovatele (příslušného registrujícího lékaře).
Lékařská pohotovostní služba neslouží k řešení dříve vzniklých onemocnění či zhoršení
zdravotního stavu, při kterých občan nevyhledal včasnou lékařskou péči.
Provozování ordinací lékařské pohotovostní služby bude zajištěno na základě uzavřeného
smluvního vztahu o zajištění poskytování služby obecného hospodářského zájmu mezi
krajem-krajským úřadem nebo městem a poskytovatelem zdravotních služeb, pověřeným
provozováním ordinace lékařské pohotovostní služby.
Na území Ústeckého kraje jsou určena tato spádová území ordinací lékařské pohotovostní
služby:
a. Děčín (pro spádovou oblast Děčínska; ordinace v oborech: všeobecný praktický lékař
a praktický lékař pro děti a dorost),
b. Rumburk (pro spádovou oblast Rumburska; ordinace v oboru všeobecný praktický
lékař se zabezpečením péče pro děti a dorost),
c. Varnsdorf (pro spádovou oblast Varnsdorfska; ordinace v oboru všeobecný praktický
lékař se zabezpečením péče pro děti a dorost),
d. Ústí nad Labem (pro spádovou oblast Ústecka; ordinace v oborech: všeobecný
praktický lékař a praktický lékař pro děti a dorost),
e. Litoměřice (pro spádovou oblast Litoměřicka a Lovosicka; ordinace v oborech:
všeobecný praktický lékař a praktický lékař pro děti a dorost),
f. Roudnice nad Labem (pro spádovou oblast Roudnicka; ordinace v oboru všeobecný
praktický lékař se zabezpečením péče pro děti a dorost),
g. Teplice (pro spádovou oblast Teplicka; ordinace v oborech: všeobecný praktický
lékař a praktický lékař pro děti a dorost),
h. Bílina (pro spádovou oblast Bílinska; ordinace v oboru všeobecný praktický lékař se
zabezpečením péče pro děti a dorost),
i. Most (pro spádovou oblast Mostecka; ordinace v oborech: všeobecný praktický lékař
a praktický lékař pro děti a dorost),
j. Litvínov (pro spádovou oblast Litvínovska; ordinace v oboru všeobecný praktický
lékař se zabezpečením péče pro děti a dorost),
k. Louny (pro spádovou oblast Lounska; ordinace v oborech: všeobecný praktický lékař
a praktický lékař pro děti a dorost);
l. Žatec (pro spádovou oblast Žatecka a Podbořanska; ordinace v oborech: všeobecný
praktický lékař a praktický lékař pro děti a dorost),
m. Chomutov (pro spádovou oblast Chomutovska; ordinace v oborech: všeobecný
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6.

7.

8.

9.

praktický lékař a praktický lékař pro děti a dorost),
n. Kadaň (pro spádovou oblast Kadaňska; ordinace v oboru všeobecný praktický lékař
se zabezpečením péče pro děti a dorost).
Každá ordinace lékařské pohotovostní služby v oboru všeobecného praktického lékaře
a praktického lékaře pro děti a dorost, resp. v ní sloužící lékař, zajišťuje prohlídky těl
zemřelých mimo zdravotnická zařízení a to i po skončení ordinační doby ordinace
lékařské pohotovostní služby, vždy do 6:00 hod. následujícího dne ve všedních dnech,
resp. do začátku ordinační doby ordinace lékařské pohotovostní služby následujícího dne
ve dnech pracovního klidu (poskytovatel zdravotních služeb provozující ordinaci lékařské
pohotovostní služby zajistí službukonajícímu lékaři dopravu na místo prohlídky a zpět).
Financování provozování ordinace lékařské pohotovostní služby je zajištěno:
a. Prostřednictvím zdravotního pojištění dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném
zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů (veškeré zdravotní výkony
provedené v rámci ordinace lékařské pohotovostní služby a při prohlídkách těl
zemřelých mimo zdravotnická zařízení, vykáže poskytovatel zdravotních služeb
provozující ordinaci lékařské pohotovostní služby příslušným zdravotním
pojišťovnám (příjmová resp. výnosová položka),
b. Prostřednictvím dotace Ústeckého kraje městu (obci) na zabezpečení lékařské
pohotovostní služby v příslušné spádové oblasti,
c. Prostřednictvím rozpočtu Ústeckého kraje ve formě úhrady vyrovnávací platby
za zajištění závazku veřejné služby,
d. Prostřednictvím smluvního vztahu uzavřeného mezi obcí a poskytovatelem
zdravotních služeb, jehož předmětem bude závazek veřejné služby na zajištění
činností spojených s organizací a poskytováním zdravotní péče v rámci lékařské
pohotovostní služby v příslušné spádové oblasti,
e. Prostřednictvím finančního příspěvku města, tam kde byla mezi krajem a městem
uzavřena smlouva o zajištění financování lékařské pohotovostní služby,
f. Prostřednictvím poskytování peněžních dotací, darů apod. provozovateli ordinace
lékařské pohotovostní služby jakýmkoli dalším subjektem.
Krajský úřad Ústeckého kraje na základě § 45 odst. 2 písm. l) zákona č. 372/2011 Sb.,
o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách),
v platném znění, požádá poskytovatele zdravotních služeb (a jejich lékaře) příslušné
odbornosti k účasti na zajištění lékařské pohotovostní služby v dané spádové oblasti.
Přehled ordinací lékařské pohotovostní služby na území Ústeckého kraje a smluvně
zajišťované ordinační doby (včetně kontaktních údajů) je uveden v příloze.

V Ústí nad Labem dne 21. 12. 2012
Zpracoval:
Ing. Petr Severa v.r.
vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví
Schválil:
Ing. Milan Zemaník v.r.
ředitel krajského úřadu
Kontaktní údaje:
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem
Kontaktní osoba: Adam Souček, tel.: 475 657 403, e mail: soucek.a@kr-ustecky.cz
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Přehled (návrh) ordinací lékařské pohotovostní služby na území Ústeckého kraje
a smluvně zajišťované ordinační doby (včetně kontaktních údajů)


stanoviště Děčín
-

provozovatel: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z.,

-

adresa ordinací: U Nemocnice 605/1, 405 99 Děčín II, areál nemocnice

-

ordinace LPS pro dospělé (tel. 412 510 666)

-







Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 9:00 do 18:00 hod.

ordinace LPS pro děti a dorost (tel. 412 510 555)
o

Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 9:00 do 18:00 hod.

stanoviště Rumburk
-

provozovatel: MUDr. Josef Kořínek,

-

adresa ordinace: Lesní 26, 408 01 Rumburk, areál Lužické nemocnice a polikliniky, a.s.

-

ordinace LPS pro dospělé se zabezpečením péče pro děti a dorost (tel. 412 332 535)
o

Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod.

stanoviště Varnsdorf
-

provozovatel: Nemocnice Varnsdorf, p.o.

-

adresa ordinace: Karlova 2280, 407 47 Varnsdorf, areál nemocnice

-

ordinace LPS pro dospělé se zabezpečením péče pro děti a dorost (tel. 412 372 445)
o

Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod.

stanoviště Chomutov
-

provozovatel: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

-

adresa ordinací: Kochova 1185, 430 12 Chomutov, areál nemocnice

-

ordinace LPS pro dospělé (tel. 474 447 313)

-



o

o

Po až Pá od 18:00 do 20:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod.

ordinace LPS pro děti a dorost (tel. 474 447 267)
o

Po až Pá od 18:00 do 20:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod.

stanoviště Kadaň
-

provozovatel: Nemocnice Kadaň, s.r.o.

-

adresa ordinace: Golovinova 1559, 432 01 Kadaň, areál nemocnice

-

ordinace LPS pro dospělé se zabezpečením péče pro děti a dorost (tel. 474 944 341, 474 333 900)
o

Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 9:00 do 18:00 hod.
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stanoviště Litoměřice
-

provozovatel: Městská nemocnice v Litoměřicích

-

adresa ordinací: Žitenická 18, 412 41 Litoměřice, areál nemocnice

-

ordinace LPS pro dospělé (tel. 416 723 748, 416 723 749)

-





o

So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod.

ordinace LPS pro děti a dorost (tel. 416 723 125)
o

Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod.

-

provozovatel: Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice nad Labem, s.r.o.

-

adresa ordinace: Alej 17. Listopadu 1101, 413 01 Roudnice nad Labem, areál nemocnice

-

ordinace LPS pro dospělé se zabezpečením péče pro děti a dorost (tel. 416 858 111-2)
o

Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 8:00 do 17:30 hod. (polední přestávka od 12:00 do 12:30 hod.)

stanoviště Žatec
-

provozovatel: Nemocnice Žatec; o.p.s.

-

adresa ordinací: Husova 2796, 438 01 Žatec, areál polikliniky

-

ordinace LPS pro dospělé (tel. 414 110 164, 414 110 111)
o

Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 9:00 do 18:00 hod.

ordinace LPS pro děti a dorost (tel. 414 110 740, 414 110 111)
o

Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 9:00 do 18:00 hod.

stanoviště Louny
-

provozovatel: 1. Lounská Lékařská s.r.o.

-

adresa ordinací: Pod Nemocnicí 2503, 440 37 Louny, areál Polikliniky Louny

-

ordinace LPS pro děti a dorost (tel. 415 620 115),

-



Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod.

stanoviště Roudnice nad Labem

-



o

o

Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 9:00 do 18:00 hod.

ordinace LPS pro dospělé (tel. 415 620 215)
o

Pá od 17:00 do 20:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 9:00 do 18:00 hod.

stanoviště Most
-

provozovatelé: MUDr. Jan Rokyta (odbornost všeobecný praktický lékař) a MUDr. Jiří Biolek
(odbornost praktický lékař pro děti a dorost)

-

adresa ordinací: J. E. Purkyně 270/5, 434 64 Most, areál Nemocnice Most

-

ordinace LPS pro dospělé (tel. 478 031 111)
o

Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod.
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o
-







ordinace LPS pro děti a dorost (tel. 476 172 537)
o

Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod.

stanoviště Litvínov
-

provozovatel: MUDr. Jan Rokyta

-

adresa ordinace: U Bílého sloupu č.p. 2088, 436 01 Litvínov, budova Pensionu - domova
pro seniory)

-

ordinace LPS pro dospělé se zabezpečením péče pro děti a dorost (tel. 476 701 348)
o

Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod.

stanoviště Teplice
- provozovatel MUDr. Hana Pácaltová
-

adresa ordinací: U Nemocnice 3065 (vchod vedle Polikliniky), 415 01 Teplice

-

ordinace LPS pro dospělé (tel. 417 519 721)

-



So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod.

o

Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod.

ordinace LPS pro děti a dorost (tel. 417 519 722)
o

Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod.

stanoviště Bílina
-

provozovatel: Hornická nemocnice s poliklinikou, spol. s r.o.

-

adresa ordinace: Pražská 206/95, 418 01 Bílina, areál nemocnice

-

ordinace LPS pro dospělé se zabezpečením péče pro děti a dorost (tel. 417 823 745, 417 777 121)
o

Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod.

stanoviště Ústí nad Labem
- provozovatel: Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
-

adresa ordinací: ul. Sociální péče 12a, 401 13 Ústí nad Labem, areál nemocnice

-

ordinace LPS pro dospělé (budova A – oddělení EMERGENCY, tel. 475 210 333)

-

o

Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 9:00 do 18:00 hod.

ordinace APP pro děti a dorost (budova Dětské kliniky, tel. 472 778 335)
o

Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 9:00 do 18:00 hod.
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Městský

úřad

v

Litoměřicích

NÁVRH DO ZM
Pro jednání Zastupitelstva města Litoměřice, dne 31. 1. 2013
Předkládá
Jan Szántó - místostarosta
Ing. Bc. Renáta Jurková – vedoucí odboru sociálních věcí a
zdravotnictví

Návrh:
přijetí dotace od Ústeckého kraje na zajištění lékařské pohotovostní služby ve výši 1 405 000,Kč

Odůvodnění:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje na svém zasedání dne 19. 12. 2012 usnesením rozhodlo o
zabezpečení lékařské pohotovostní služby v Ústeckém kraji a předložilo Městu Litoměřice návrh
smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2013. Pro spádové území Litoměřicka a Lovosicka je
rozpočtována částka ve výši 1 405 000,-- Kč.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje:
přijetí dotace dle § 85 písm. j ) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění
od Ústeckého kraje na zabezpečení lékařské pohotovostní služby ve výši 1 405 000,- Kč

Podpis navrhovatele:

Přijaté usnesení ZM č.:

Městský

úřad

v

Litoměřicích

NÁVRH DO ZM
Pro jednání Zastupitelstva města Litoměřice, dne 31. 1. 2013
Předkládá
Jan Szántó - místostarosta
Ing. Bc. Renáta Jurková – vedoucí odboru sociálních věcí a
zdravotnictví

Návrh:
poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 1 000 000,- Kč

Odůvodnění:
Město Litoměřice z rozpočtu města poskytne dotaci ve výši 1 000 000,- Kč. Město Litoměřice se
smlouvou zavazuje použít dotaci výhradně na zajištění pohotovostní péče třetí osobou pro spádové
území Litoměřicka a Lovosicka v období od 1. 1. do 31. 12. 2013.

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje:

poskytnutí dotace dle § 85 písm. c) zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění z rozpočtu
Města Litoměřice ve výši 1 000 000,- Kč

Podpis navrhovatele:

Přijaté usnesení ZM č.:

Městský

úřad

v

Litoměřicích

N Á V R H D O ZM
pro jednání ZM, dne: 31.1.2013
předkládá: OSVaZ Ing. Bc. Renáta Jurková

Návrh: Program prevence kriminality na rok 2013

Odůvodnění:
V souladu s vládou schválenou „Strategií prevence kriminality v ČR na léta 2012 až 2015" (usnesení
vlády č. 925 ze 14. 12. 2011), byl dne 29.11.2012 Ministerstvem vnitra ČR vyhlášený Program
prevence kriminality na rok 2013, na který budou poskytovány státní účelové dotace krajům a obcím.
Město Litoměřice se od roku 1999 každoročně zapojuje do vyhlášeného Programu prevence
kriminality. Zpracovává Program prevence kriminality města na daný rok a prostřednictvím tohoto
Programu žádá o poskytnutí státní účelové dotace na projekty sociální, situační prevence.

Dopad do rozpočtu města:
Viz. ÚZ/ORG 6015/ 63015 v rámci schváleného rozpočtu – prevence kriminality

Návrh na usnesení:
ZM schvaluje Program prevence kriminality města Litoměřice na rok 2013 a podání Žádosti o státní
účelovou dotaci do vyhlášeného Programu prevence kriminality na rok 2013.
(viz. příloha orig. zápisu)

Podpis navrhovatele:

Přijaté usnesení ZM č.:

Program prevence kriminality
na rok 2013

Město Litoměřice

Zpracovala: Bc. Miroslava Najmanová
Pracovní skupina prevence kriminality
Schválilo:

Zastupitelstvo města Litoměřice, dne xx.xx. 2013, usnesení č. xxxx/xxx/2013

Obsah

Úvod
1.
2.

3

Cíle a opatření na rok 2013
Přehled projektů k žádosti o státní účelovou dotaci na rok 2013

Program prevence kriminality na rok 2013

4
14

2

ÚVOD
Město Litoměřice se zapojilo do Programu prevence kriminality na místní a krajské úrovně jiţ v
roce 1998 a jako jedno z prvních měst v republice realizovalo projekty z oblasti situační a
sociální prevence, jakoţ i projekty slouţící k informování občanů.
Program prevence kriminality města Litoměřice na rok 2013 byl sestaven manaţerem prevence
kriminality a pracovní skupinou jejíţ členy jsou zástupci Odboru sociálních věcí a zdravotnictví
města Litoměřice, kurátor pro děti a mládeţ, zástupci Policie ČR, Městské policie Litoměřice,
Domu dětí a mládeţe, základních a středních škol, Pedagogicko psychologické poradny a
zástupci nestátního zástupci nestátního neziskového sektoru K-centra a Diakonie CCE.
Vychází z Plánu prevence kriminality města Litoměřice na období 2012 – 2013 schválený Radou
města dne 7.6.2012 usnesením č. 396/14/2012 a je koncipován na základě současné situace v
oblasti kriminality, statistik a vychází z aktuálních zjištění a analýz.
Klade za cíl zvyšovat pocit bezpečí občanů. V Programu prevence kriminality jsou navrţena
opatření, která vedou ke sniţování rizik a výskytu protiprávní činnosti ve vývoji počtu
spáchaných trestných činů na území města a omezení příleţitosti a znesnadnění k spáchání trestné
činnosti.
V oblasti sociální prevence jsou podporovaná opatření, která vedou k odstraňování kriminálně
rizikového chování v cílových skupinách, případně mají dopad na změnu kriminálně
rizikového chování a jednání členů cílových skupin a to prostřednictvím přímé práce s nimi.
Tato opatření předcházejí společensky neţádoucím jevům v rodinách, ve škole a ve společnosti,
na zmírnění dopadu sociálně patologických jevů a na oslabování rizikových faktorů, které
přispívají k výskytu delikventního jednání.
Většina dílčích aktivit a projektů v Programu prevence kriminality pro rok 2013 je zaměřena na
děti a mládeţ a rodiny s dětmi, osoby ohroţené sociálním vyloučením, osoby se specifickými
potřebami, občany města z oblasti sociální, situační prevence a informování občanů. Jednotlivé
projekty se navzájem doplňují, případně na sebe navazují. Realizací kaţdého jednotlivého dílčího
projektu budeme moct realizovat jiné aktivity. Kaţdý projekty je zaměřen svou náplní a obsahem
na jinou činnost, jinou cílovou skupinu a jinou věkovou kategorii.
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1. Cíle a opatření na rok 2013

Cíl a opatření
z Plánu prevence
kriminality na
léta 2012 až 2013

Cíl 1- Zajištění nabídky kvalitních programů sociální a situační prevence

Aktivita

Žáci v bezpečí

1

Opatření - 1.2 Udržení již fungujících dlouhodobých programů a projektů
souvisejících s prevencí kriminality (primární i sekundární)

Cíl aktivity

Cílem projektu je pomocí preventivních aktivit postupně sniţovat kriminalitu
dětí a mládeţe a pozitivně je ovlivňovat, zvyšovat jejich právní povědomí a
pocit bezpečí ve škole, doma i na ulici.

Cílové skupiny

Cílovou skupinou jsou ţáci základních škol od první třídy do deváté třídy a děti
z mateřských škol

Místo realizace
aktivity

Prostory základních a mateřských škol v Litoměřicích, OŘ Policie ČR,
Dopravní hřiště

Popis realizace
aktivity

Jedná se o ucelený projekt pro ţáky ZŠ i MŠ zaměřený na prevenci sociálně
patologických jevů ( šikany, vandalství, záškoláctví, týrání), toxikománie,
bezpečnost i v silničním provozu, právní povědomí mládeţe a zároveň osvětu
práce policie, její činnost a prezentaci na veřejnosti.
Projekt je sestaven z několika dílčích projektů tak, ţe v kaţdém ročníku základní
školy se ţáci seznámí s určeným tématem, který je přizpůsobený jejich věku..
V prvém ročníku je realizován projekt s Bezpečnou cestou do školy , ve druhém
ročníku s Dětským dnem bez úrazu. Ve třetím ročníku – Kamarádi si neubliţují
zaměřený na prevenci šikany, Na kolo jen s přilbou, Ve čtvrtém ročníku jezdíme
s úsměvem. V páté třídě – Policie, náš ochránce. V šesté třídě – Budeme na
sebe hodní, v sedmé třídě Nenechám se svést, v osmé třídě Mám občanku-mám
odpovědnost a v deváté třídě Do ţivota bez karambolu. V mateřských školách je
projekt zaměřen na dopravní výchovu, šikanu, vandalství).
Projekt je sestaven ze souboru přednášek , besed, soutěţí a různých aktivit
s cílem zvýšení povědomí dětí z oblasti prevence projevů rizikového chování ve
společnosti. Aby po kaţdoroční realizaci jednotlivých dílčích projektů došlo
k postupnému sniţování kriminality dětí a mládeţe v Litoměřicích a zároveň
došlo k pozitivnímu ovlivňování ţáků, zvyšování jejich právního povědomí a
zvyšování pocitu bezpečí ve škole, doma i na ulici.
Projekt uţ úspěšně běţí několik let

Personální
zajištění

PIS Policie ČR – nprap. Pavla Kofrová
Městská policie – Dominik Hanko – preventista MP

Harmonogram

realizace projektu: leden – prosinec 2013
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vyhodnocení

prosinec 2013

Zdůvodnění
aktivity

Přestoţe se trestná činnost mládeţe v posledních letech pomalu sniţuje, tak
brutalita a závaţnost těchto deliktů u nezletilců a mladistvých naopak stoupá.
Jedná se o loupeţe, výtrţnictví, ublíţení na zdraví, krádeţe, vydírání. Z tohoto
důvodu je nutné do preventivních aktivit zapojit právě všechny ţáky základních
škol. Projekt je sestavený tak, aby po kaţdoroční realizaci jednotlivých dílčích
projektů došlo k postupnému sniţování kriminality dětí a mládeţe
v Litoměřicích. A zároveň, aby došlo k pozitivnímu ovlivňování ţáků,
zvyšování jejich právního povědomí a zvyšování pocitu bezpečí ve škole, doma
ale i na ulici.

Výstupy

Pozitivní ovlivňování ţáků, zvyšování jejich právního povědomí a zvyšování
pocitu bezpečí ve škole, doma i na ulici. Postupné sniţování kriminality dětí a
mládeţe v Litoměřicích.

Finanční
náklady

30.000 Kč (informační letáky, propagační materiály, odměny při soutěţích)
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Cíl a opatření
z Plánu prevence
kriminality na
období 2012 2013
Aktivita
2

Cíl 2 – Zvyšování bezpečí občanů

Cíl aktivity

Cílem aktivity je zajistit funkční systém provozu alarmů pro zvýšení pocitu
bezpečí osob se specifickými potřebami (senioři, zdravotně handicapovaní
občané) a tím sníţit zdravotní a bezpečnostní rizika a krizové situace

Cílové skupiny

Senioři, handicapovaní občané

Místo realizace
aktivity
Popis realizace
aktivity
Personální
zajištění

Území města Litoměřice

Harmonogram

Průběţně

Výstupy

Funkční systém signalizačního zařízení

Finanční náklady

15.000 Kč ( pravidelné revize, opravy alarmů)

Opatření – 2.1 Zvyšování pocitu bezpečí občanů ve městě
Senior linka – provoz

Opravy a pravidelné revize signalizačního zařízení - alarmů
Manaţer prevence kriminality MěÚ Litoměřice - Miroslava Najmanová
MP Litoměřice
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Cíl a opatření
z Plánu prevence
kriminality na
období 2012 2013
Aktivita
3

Cíl 2 – Zvyšování bezpečí občanů

Cíl aktivity

Cílem projektu je informování a varováni před kapesními krádeţemi
v supermarketech zvláště ohroţených skupin, jako jsou senioři, handicapovaní
občané PIS Policií ČR a MP. Tyto ohroţené skupiny jsou velice často oběťmi
trestné činnosti. Smyslem informování a varování těchto ohroţených skupin je
omezit a sníţit příleţitosti k páchání trestné činnosti tím, ţe tito občané budou
ostraţitější na své osobní věci a doklady

Cílové skupiny

Senioři a handicapovaní občané města Litoměřice

Místo realizace
aktivity
Popis realizace
aktivity

Supermarkety v Litoměřicích, klub seniorů

Personální
zajištění

PIS Policie ČR .- nprap. Pavla Kofrová
Městská policie – Dominik Hanko

Harmonogram

Realizace březen – prosinec 2013
Vyhodnocení - prosinec 2013

Výstupy

1. Počet podaných informací celkem, z toho počet obětem trestné činnosti,
seniorům, handicapovaným občanům
2. počet evidovaných okradených celkem

Finanční náklady

5.300 Kč ( ţetonky s potiskem Pozor na zloděje, logem Policie ČR a města)

Opatření – 2.1 Zvyšování pocitu bezpečí občanů ve městě
Pozor na zloděje

Projekt se zaměří na oběti trestných činů krádeţí v supermarketech (seniory,
handicap.občany), poskytne jím rady a poučení. Bude varovat před kapesními
krádeţemi seniory a handicap. občany tím, ţe jim poskytne preventivní rady s
rozdáváním letáčků a ţetonků s nápisem "Pozor na zloděje", neţ půjdou
nakupovat do supermarketů. Budou probíhat besedy na téma Pozor na zloděje v
klubu seniorů, Domově důchodců V kabelové televizi bude vysílán před svátky
spot Příleţitost dělá zloděje..
V roce 2011 a 2012 byla na tento projekt poskytnuta dotace z MV ČR. Projekt
se realizuje třetím rokem a jde o udrţitelnost projektu.
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Cíl a opatření
z Plánu prevence
kriminality na
období 2012 2013
Aktivita
4

Cíl 2 – Zvyšování bezpečí občanů

Cíl aktivity

Eliminace veřejného vandalismu a asociálního chování dětí a mládeţe

Cílové skupiny

Cílové skupiny děti a mládeţ, oběti trestné činnosti, osoby ohroţené sociálním
vyloučením, pachatelé

Místo realizace
aktivity
Popis realizace
aktivity

Území města Litoměřice

Personální
zajištění

Městská policie – Dominik Hanko ( preventista MP)
OO P ČR – Jaroslav Stehlík

Harmonogram

Únor – červen – příprava podkladů a statistik
Červen – září – vytvoření mapy
Prosinec – vyhodnocení

Výstupy

Mapa problémových veřejných prostranství ve městě

Finanční náklady

Bez nákladů

Opatření - 2.3. Mapování a monitorování míst ve městě a zvýšený dohled
v problémových lokalitách
Monitorování problémových veřejných prostranství ve městě

Monitorování a mapování veřejných prostranství, kde dochází k nejčastěji k
vandalismu a jiným projevům asociálního chování dětí a mládeţe, zvýšit dohled
nad těmito lokalitami s pravidelnou aktualizací
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Cíl a opatření
z Plánu prevence
kriminality na
období 2012 2013
Aktivita
5

Cíl 2 – Zvyšování bezpečí občanů

Cíl aktivity

Cílem je vytvořit dětem prostředí, které jim bude skýtat pocit bezpečí a usnadní
komunikaci se sociálním pracovníkem či psychologem a tím zabrání
poškozování dítěte jako oběti, popřípadě svědka, trestné činnosti

Cílové skupiny

Cílové skupiny děti a mládeţ, oběti trestné činnosti

Místo realizace
aktivity
Popis realizace
aktivity

Městský úřad Litoměřice, odbor SVaZ

Personální
zajištění

Manaţer prevence kriminality – Miroslava Najmanová
Vedoucí odboru SVaZ – Ing. Renáta Jurková

Harmonogram

Březen – srpen 2013

Výstupy

Realizace pohovorové místnosti přinese větší ochranu dětí, jako obětí a svědků
trestné činnosti. Efektivita spočívá ve vyuţitelnosti zařízení a zázemí pro
provádění úkonů oddělením sociálně právní ochrany dětí odboru sociálních věcí
a zdravotnictví.

Finanční náklady

40 000 Kč ( neuznatelné náklady z projektu Pohovorová a výslechová místnost
z podávané ţádosti o dotaci na MV ČR)

Opatření - 2.4 Zřízení speciální výslechové místnosti
Pohovorová místnost pro dětí

Vytvořením vhodného interiéru pohovorové místnosti dojde ke zkvalitnění práce
sociálních pracovníků OSPOD. Zřídí se důstojné a vstřícné prostředí dětem,
které se nacházejí v náročných ţivotních situacích a jsou vystaveny
nepříjemným proţitým traumatizujícím záţitkům.

Program prevence kriminality na rok 2013
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Cíl a opatření
z Plánu prevence
kriminality na
období 2012 2013
Aktivita
6

Cíl 3 - Zlepšení informovanosti veřejnosti o prevenci kriminality

Cíl aktivity

Cílem je prezentace jednotlivých sloţek integrovaného záchranného systému
v Litoměřicích dětem, mládeţi, ale i široké veřejnosti. Účelem této akce je
seznámení a navození pozitivního vztahu, důvěry práci veřejných sloţek. Akce
nabízí modelové situace s ukázkami jednotlivých sloţek zadrţení pachatele,
ošetření zraněného, vyhledávání drog a výbušnin speciálně vycvičenými psy

Cílové skupiny

Děti a mládeţ, občané města

Místo realizace
aktivity
Popis realizace
aktivity

Litoměřice, Mírové náměstí

Personální
zajištění

Organizátor – OO Policie ČR Ing. Jaroslav Stehlík
Účastníci – PIS P ČR, Vězeňská sluţba, sloţky IZS

Harmonogram

Realizace - červen 2013
Vyhodnocení - červenec 2013

Výstupy

Seznámení a navození pozitivního vztahu dětí a mládeţe, občanů města k důvěře
v práci veřejných sloţek

Finanční náklady

8.000 Kč ( pronájem stánků – 7.000 Kč, úklid náměstí – 1.000 Kč)

Opatření - 3.1 Informování občanů
Den Policie

Akce nabízí modelové situace s ukázkami jednotlivých sloţek IZS zadrţení
pachatele, ošetření zraněného, vyhledávání drog a výbušnin speciálně
vycvičenými psy.
Vzhledem k tomu, ţe akce probíhá uţ několik let a má vţdy velmi pozitivní
ohlas u veřejnosti, je připravovaná tato akce i letos
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Cíl a opatření
z Plánu prevence
kriminality na
období 2012 2013
Aktivita
7

Cíl 3 - Zlepšení informovanosti veřejnosti o prevenci kriminality

Cíl aktivity

Cílem projektu je informování a varováni občanů před vykrádáním aut.
Upozorňování řidičů, aby neponechávali v autech doklady, klíče od auta a cenné
věci a tím nemotivovali pachatele ke krádeţi a nedávali mu příleţitost.
Prostředkem budou rozhovory s řidiči s předáním letáků a propagačních
předmětů s nápisem Auto není trezor.

Cílové skupiny

Občané města – řidiči

Místo realizace
aktivity
Popis realizace
aktivity

Území města – parkoviště ve středu města, u supermarketů

Personální
zajištění

PIS P ČR - nprap. Pavla Kofrová
Městská policie – Dominik Hanko ( preventista MP)

Harmonogram

Realizace březen – prosinec 2013
Vyhodnocení - prosinec 2013

Výstupy

Počet celkově oslovených občanů města, z toho počet oslovených osob občanů
při preventivní akci, počet oslovených obětí

Finanční náklady

Bez nákladů

Opatření - 3.1 Informování občanů
Auto není trezor

PIS, MP bude varovat občany - řidiče a poskytovat rady a informace, aby
neponechávali v autech doklady, klíče od aut a cenné věci, a tím nemotivovali
pachatele ke krádeţi a nedávali mu příleţitost. Prostředkem budou rozhovory s
řidiči s předáním letáků a propagačních materiálů s nápisem Auto není trezor. V
tisku budou pravidelně uveřejňované preventivní informace. OO Policie ČR
budou oběti trestných činů,informovat a poučovat, jak tomuto stavu předcházet.
V roce 2012 byla na tento projekt poskytnuta dotace z MV ČR. Projekt se
realizuje druhým rokem a jde o udrţitelnost projektu.
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Cíl a opatření
z Plánu prevence
kriminality na
období 2012 2013
Aktivita
8

Cíl 3 - Zlepšení informovanosti veřejnosti o prevenci kriminality

Cíl aktivity

Cílem projektu je zvýšit informovanost občanů o moţnostech osobní ochrany,
ochrany a zabezpečení nemovitostí, vozidel a dalšího majetku včetně poskytnutí
poradenství v této oblasti.

Cílové skupiny

Občané města

Místo realizace
aktivity
Popis realizace
aktivity

Území města

Personální
zajištění

PIS P ČR - nprap. Pavla Kofrová
Městská policie – Dominik Hanko ( preventista MP)
Eurosys, s.r.o.

Harmonogram

Realizace - květen 2013
Vyhodnocení - červen 2013

Výstupy

1. Počet celkově podaných informací občanům města,
1.1 - z toho počet podaných informací k zabezpečení majetku,
1.2 - z toho počet podaných informací k zabezpečení

Finanční náklady

3 000 Kč (propagační materiály k zabezpečení majetku)

Opatření - 3.1 Informování občanů
Chraň sebe i svůj majetek

PIS P ČR, MP a Eurosys, s.r.o. bude informovat občany a poskytovat jim rady o
moţnostech zabezpečení jejich majetku, automobilů a moţnostech zvýšení
bezpečnosti osob. Prostředkem budou propagační materiály a ukázky
jednotlivých systémů zabezpečení.
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Souhrn finančních nákladů na opatření v oblasti prevence na rok 2013

Pořadí
aktivity

Název aktivity

Typ aktivity

Náklady na
aktivitu
hrazené
městem

Celkem

1

Ţáci v bezpečí

informativní

30 000

30 000

2

Senior linka

sociální

15 000

15 000

3

informativní

5 300

5 300

4

Pozor na zloděje
Monitorování problémových
veřejných prostranství ve
městě

informativní

-

-

5

Pohovorová místnost pro dětí

sociální

6

Den policie

7
8

40 000

40 000

informativní

8 000

8 000

Auto není trezor

informativní

-

-

Chraň sebe i svůj majetek

informativní

3 000

3 000

101 300

101 300

Celkem:
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Přehled projektů k žádosti o státní účelovou dotaci na rok 2013

2.

Priorita

Název projektu

Podíl obce
Procentní nebo jiného Procentní
Typ
Požadovaná
Celkem za
podíl
subjektu
podíl
projektu
dotace
projekt
dotace
odlišného
obce
od státu

1

Pohovorová a
monitorovací místnost

sociální

192 000

87,4

27 700

12,6

219 700

2

Rozšíření městského
kamerového systému

situační

350 000

49,3

360 000

50,7

710 000

3

Poznej svůj kraj a
hlavní město

sociální

23 000

76,7

7 000

23,3

30 000

4

Pomáháme přírodě,
pomáháme sobě

sociální

30 000

88,2

4 000

11,8

34 000

Celkem

595 000
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Cíl a opatření
z Plánu prevence
kriminality na
období 2012 2013
Dílčí projekt 1

Cíl 2 – Zvyšování bezpečí občanů

Cíl projektu

Sniţování míry a závaţnosti trestné činnosti a zvyšování pocitu bezpečí občanů

Cílové skupiny

Děti a mladí dospělí, oběti trestných činů

Popis projektu

Vybudováním speciální výslechové místnosti bude naplněna ochrana dětí, jako
obětí i svědků před sekundární viktimizací. Díky záznamové technice dojde ke
zkvalitnění práce pracovníků sociálně právní ochrany dětí, tak i práce policie při
snadnějším navazování kontaktu, usnadnění způsobu protokolace. Místnost bude
vybavena tak, aby splňovala standardy Policie ČR a MV ČR

Finanční náklady

219 700 Kč

Cíl a opatření
z Plánu prevence
kriminality na
období 2012 2013
Dílčí projekt 2

Cíl 2 – Zvyšování bezpečí občanů

Dodavatel
projektu
Cíl projektu

Městská policie Litoměřice

Cílové skupiny

Občané a pachatelé trestné činnosti

Popis projektu

Městský kamerový systém se ve městě budoval od roku 2000 a prováděla se
pravidelná údrţba. Dle plánu rozvoje MKS na rok 2013 dojde k rozšíření a
zkvalitněním záznamu MKS a ke zlepšení zdokumentovaného záznamu
protiprávního jednání

Finanční náklady

710 000,- Kč

Opatření - 2.4 Zřízení speciální výslechové místnosti
Pohovorová a výslechová místnost

Opatření - 2.2 Městský kamerový systém
Rozšíření městského kamerového systému

Cílem je sníţit v zájmových lokalitách města nápad trestné činnosti nebo
narušování veřejného pořádku a to rychlým zásahem hlídky MP Litoměřice
nebo Policie ČR na základě vyhodnocení získaných informací z MKS
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Cíl a opatření
z Plánu prevence
kriminality na
období 2012 2013

Cíl 1 – Zajištění nabídky kvalitních programů sociální a situační prevence
(primární, sekundární, terciální)

Dílčí projekt

Poznej svůj kraj a hlavní město

3

Opatření – 1.1 Podpora neorganizovaných dětí a mládeže v aktivních
způsobech trávení volného času

Dodavatel
projektu
Cíl projektu

Naděje, o.s. – Nízkoprahové zařízení pro děti a mládeţ

Cílové skupiny

Děti a mládeţ převáţně ve věku od 6ti – 26ti let, které se nacházejí v nepříznivé
ţivotní situaci

Popis projektu

Projekt je koncipován do 3 tematických okruhů: kultura, historie, geografie.
Jednou měsíčně budou děti jezdit na výlety zaměřenými na kulturu, historií či
geografií. V rámci výletů se uskuteční i návštěva Severočeské galerie
výtvarného umění v Litoměřicích a děti navštíví i hlavní město. Navštívená
místa budou fotografovat a povedou si turistický deník. Na závěr projektu bude
realizovaná výstava fotografií.
V rámci projektu se v červenci uskuteční týdenní příměstský tábor, kde se děti
blíţe seznámí s historií města, ve kterém ţijí.

Finanční náklady

30 000 Kč

Cíl a opatření
z Plánu prevence
kriminality na
období 2012 2013

Cíl 1 – Zajištění nabídky kvalitních programů sociální a situační prevence
(promární, sekundární, terciální)

Dílčí projekt

Pomáháme přírodě, pomáháme sobě

Podněcovat děti a mládeţ pocházející ze sociálně znevýhodněného prostředí
k rozvoji zodpovědného myšlení, chování, samostatnosti a k posilování jejich
schopnosti vedoucí k úspěšnému zapojení do ţivota majoritní společnosti skrze
volnočasové aktivity

4

Opatření – 1.1 Podpora neorganizovaných dětí a mládeže v aktivních
způsobech trávení volného času

Dodavatel
projektu
Cíl projektu

Středisko ekologické výchovy SEVER Litoměřice, o.p.s.

Cílové skupiny

Neorganizovaná mládeţ ze sociálně znevýhodněného prostředí s bydlištěm

Předcházení páchání kriminality a jiných společensky neţádoucích činností ze
strany dětí a mládeţe na území města Litoměřice pomocí sekundární prevence
kriminality
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v Litoměřicích
Popis projektu

Projekt nabízí vyuţití volného času pro neorganizovanou mládeţ ze sociálně
znevýhodněného prostředí s bydlištěm v Litoměřicích. Umoţní dětem
alternativní činnosti mimo lokality, kde tráví neorganizovaně svůj čas. Klade si
za cíl, vzbudit jejich zájem o místo, kde ţijí a motivovat je k obecně prospěšným
činnostem formou záţitkové pedagogiky

Finanční náklady

34 000 Kč
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Městský

úřad

v

Litoměřicích

N Á V R H D O ZM
pro jednání ZM, dne: 31.1.2013
předkládá:
Mgr. Karel Krejza, místostarosta

Návrh předložit před jednáním ZM, nejpozději do čtvrtka (7 dní před jednáním) do 12.00 hod.
sekretariátu města.. Po zařazení do programu předkládá navrhovatel osobně s řádným odůvodněním.
Má-li návrh souvislost s činností jiného odvětvového odboru MěÚ, je nutno uvést vyjádření tohoto
odboru. Předkládající odbor předloží ZM návrh ve 2 vyhotoveních - 1x k zápisu a 1x navrhovateli.

Návrh:
Poskytnutí dotace Klubu potápěčů Kraken Litoměřice na nákup potápěčské výstroje pro děti a
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace.

Odůvodnění:
Klub potápěčů Kraken Litoměřice žádá o poskytnutí mimořádného finančního příspěvku na nákup
potápěčské výstroje pro závodní třídy dětí klubu (plavci 7-14 let). Důvodem žádosti je odcizení
automobilu sportovního klubu vč. potápěčské výstroje pro děti, která ve voze zůstala po víkendovém
dětském soustředění.
Poskytnutí dotace bylo doporučeno RM usnesením č. 7/1/2013 ze dne 15.1.2013 na návrh komise
sportu při RM.

Návrh na usnesení:
ZM schvaluje
a) poskytnutí dotace Klubu potápěčů Kraken Litoměřice ve výši 76.000,- Kč na nákup
potápěčské výstroje pro děti (žádost viz orig. zápisu)
b) uzavření smlouvy o poskytnutí dotace (smlouva viz orig. zápisu).

Podpis navrhovatele:

Přijaté usnesení ZM č.:

SMLOUVA O DOTACI
Město Litoměřice
se sídlem Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice
IČ: 00263958
zastoupené místostarostou Mgr. Karlem Krejzou
(dále jen poskytovatel)
a
Klub potápěčů Kraken Litoměřice
se sídlem Horní Rybářská 14, 412 01 Litoměřice
IČ: 00483478
zastoupený předsedou panem Eduardem Šífem
(dále jen příjemce)

uzavírají tuto smlouvu:
Čl. 1
Předmět a účel smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové dotace ze strany poskytovatele na
nákup potápěčské výstroje pro děti příjemce.
Čl. 2
Výše a způsob poskytnutí dotace
1. Poskytovatel na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, a ve
smyslu usnesení Zastupitelstva města Litoměřice č……………..ze dne 31.1.2013,
poskytuje ze svého rozpočtu na rok 2013 dotaci na výdaje uvedené v Čl. 1 této smlouvy ve
výši 76.000,- Kč (slovy: sedmdesátšesttisíckorunčeských). Tato dotace bude příjemci
poskytnuta na účet č. 35-7876430277/0100 vedený u KB Litoměřice, nejpozději do 7 dnů
od doručení podepsané smlouvy příjemcem.
Čl. 3
Práva a povinnosti smluvních stran
1. Poskytnutou dotaci příjemce přijímá a zavazuje se ji použít výhradně k úhradě výdajů
specifikovaných v Čl. 1 této smlouvy.
2. Poskytovatel si vyhrazuje právo provést kontrolu využití poskytnutých prostředků dotace
na základě zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. Příjemce se tímto zavazuje
umožnit pověřeným pracovníkům poskytovatele provádět kontrolu a v této souvislosti jim
umožní nahlížet do účetní evidence.
3. Příjemce se zavazuje předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace nejpozději
do 31. 12. 2013.

4. Pokud poskytnutá dotace bude příjemcem použita v rozporu s touto smlouvou, je
příjemce povinen tuto dotaci vrátit poskytovateli nejpozději do 15. 1. 2014 zpět na účet
poskytovatele.
5. V případě, že dotace nebude příjemcem využita v plné výši, je příjemce povinen tuto
nevyčerpanou část poskytovateli vrátit nejpozději do 15. 1. 2014 na účet poskytovatele.
6. Pokud příjemce nedodrží termíny pro vrácení dotace dle Čl. 3 odst. 4 a 5 této smlouvy,
je povinen zaplatit poskytovateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý
den prodlení.
7. Na originálech dokladů v účetní evidenci příjemce bude u nákladů proplácených
z dotace města uvedeno: „Tento náklad je hrazen z dotace Města Litoměřice“.
Čl. 4
Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž po jednom vyhotovení
obdrží poskytovatel a příjemce.
2. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem této smlouvy, a že je projevem jejich
pravé a svobodné vůle, a že nebyla ujednána v tísni ani za nápadně nevýhodných
podmínek.
3. Smlouva o dotaci nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.
4. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky za souhlasu obou smluvních
stran, platnost těchto dodatků je podmíněna souhlasem Zastupitelstva města Litoměřice.
5. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že poskytovatel jako orgán územní
samosprávy je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle zákona
č. 106/1999 S., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Smluvní strany
souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě není označován za obchodní
tajemství.

V Litoměřicích dne ……………

V Litoměřicích dne ……………….

……………………………………
Město Litoměřice
zastoupené místostarostou
Mgr. Karlem Krejzou

……………………………………….
Klub potápěčů Kraken Litoměřice
zastoupený předsedou
panem Eduardem Šífem

Městský

úřad

v

Litoměřicích

N Á V R H D O ZM
pro jednání ZM, dne: 31.1.2013
předkládá:
Mgr. Karel Krejza, místostarosta

Návrh předložit před jednáním ZM, nejpozději do čtvrtka (7 dní před jednáním) do 12.00 hod.
sekretariátu města.. Po zařazení do programu předkládá navrhovatel osobně s řádným odůvodněním.
Má-li návrh souvislost s činností jiného odvětvového odboru MěÚ, je nutno uvést vyjádření tohoto
odboru. Předkládající odbor předloží ZM návrh ve 2 vyhotoveních - 1x k zápisu a 1x navrhovateli.

Návrh:
Dotace na podporu činnosti sportovních oddílů – odvody z loterií a jiných podobných her a uzavření
smluv o dotacích.

Odůvodnění:
V rozpočtu Města Litoměřice pro rok 2013 pod ÚZ 0242/3200 byla schválena částka pro přiznání
dotací na činnost sportovním oddílům z odvodů loterií a jiných podobných her.
Způsob rozdělení finančních příspěvků jednotlivým sport. oddílům byl doporučen RM usnesením
č. 9/1/2013 ze dne 15.1.2013 dle předloženého návrhu komise sportu při RM.

Návrh na usnesení:
ZM schvaluje
a) předložený návrh RM na přidělení dotací na podporu činnosti sportovních oddílů z odvodů
z loterií a jiných podobných her (příloha viz orig. zápisu)
b) uzavření smluv o poskytování dotací dle vzorové smlouvy (vzorová smlouva viz orig. zápisu).

Podpis navrhovatele:

Přijaté usnesení ZM č.:

Vzorová smlouva o poskytování dotací na činnost pro sportovní oddíly

SMLOUVA O DOTACI
Město Litoměřice
se sídlem Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice
IČ: 00263958
zastoupené místostarostou Mgr. Karlem Krejzou
(dále jen poskytovatel)
a
název sdružení
se sídlem …………………………
IČ: …………………………………
zastoupené ………………………
(dále jen příjemce)

uzavírají tuto smlouvu:
Čl. 1
Předmět a účel smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové dotace ze strany poskytovatele na
částečnou úhradu zabezpečení činnosti příjemce pro rok 2013 (platby pronájmů, energie,
nákup materiálů, sportovního náčiní, výbavy (vyjma dlouhodobého hmotného/nehmotného
investičního majetku), pořádání turnajů, soutěží vč. nákupu věcných odměn a cen pro
účastníky, účast na soutěžích vč. souvisejících personálních nákladů, výcvikových
táborech, tréninkových srazech (ubytování, stravování, dopravné), startovné, cestovné,
platby rozhodčím, soutěžně technické záležitosti (hostování a přestup hráčů), neinvestiční
opravy (havárie), údržba vlastních sportovišť).
Čl. 2
Výše a způsob poskytnutí dotace
1. Poskytovatel na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, a ve
smyslu usnesení Zastupitelstva města Litoměřice č……………..ze dne ……., poskytuje ze
svého rozpočtu na rok 2013 dotaci na výdaje uvedené v Čl. 1 této smlouvy ve výši
……....... Kč (slovy: ............ korun českých). Tato dotace bude příjemci poskytnuta na
účet č……………………… vedený u ………………….., nejpozději do 7 dnů od doručení
podepsané smlouvy příjemcem.
Čl. 3
Práva a povinnosti smluvních stran
1. Poskytnutou dotaci příjemce přijímá a zavazuje se ji použít výhradně k úhradě výdajů
specifikovaných v Čl. 1 této smlouvy.
2. Poskytovatel si vyhrazuje právo provést kontrolu využití poskytnutých prostředků dotace
na základě zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. Příjemce se tímto zavazuje

umožnit pověřeným pracovníkům poskytovatele provádět kontrolu a v této souvislosti jim
umožní nahlížet do účetní evidence.
3. Příjemce se zavazuje předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace nejpozději
do 31.1.2014.
4. Pokud poskytnutá dotace bude příjemcem použita v rozporu s touto smlouvou, je
příjemce povinen tuto dotaci vrátit poskytovateli nejpozději do 15.2.2014 zpět na účet
poskytovatele.
5. V případě, že dotace nebude příjemcem využita v plné výši, je příjemce povinen tuto
nevyčerpanou část poskytovateli vrátit nejpozději do 15.2.2014 na účet poskytovatele.
6. Pokud příjemce nedodrží termíny pro vrácení dotace dle Čl. 3 odst. 4 a 5 této smlouvy,
je povinen zaplatit poskytovateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý
den prodlení.
7. Na originálech dokladů v účetní evidenci příjemce bude u nákladů proplácených
z dotace města uvedeno: „Tento náklad je hrazen z dotace Města Litoměřice“.
Čl. 4
Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž po jednom vyhotovení
obdrží poskytovatel a příjemce.
2. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem této smlouvy, a že je projevem jejich
pravé a svobodné vůle, a že nebyla ujednána v tísni ani za nápadně nevýhodných
podmínek.
3. Smlouva o dotaci nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.
4. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky za souhlasu obou smluvních
stran, platnost těchto dodatků je podmíněna souhlasem Zastupitelstva města Litoměřice.
5. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že poskytovatel jako orgán územní
samosprávy je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle zákona
č. 106/1999 S., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Smluvní strany
souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě není označován za obchodní
tajemství.
V Litoměřicích dne ……………

V Litoměřicích dne ……………….

……………………………………
Město Litoměřice
zastoupené místostarostou
Mgr. Karlem Krejzou

……………………………………….
název sdružení
statutární zástupce

Dotace na podporu činnosti sportovních oddílů - odvody z loterií a jiných podobných her
návrh pro rok 2013
organizace
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Aerobic Club Litoměřice
Atletická přípravka při ZŠ Ladova Litoměřice, o.s.
DMC Revolution o.s.
Eduard Šmidt - Karate club, oddíl tradičního karate
Fotbalový klub Litoměřice
HC Stadion Litoměřice
Judo Club Litokan Litoměřice
Karatedó Steklý
Klub potápěčů Kraken Litoměřice
Klub stolního tenisu Kalich Litoměřice
KRK triatlon Ltm o.s.
Litoměřická šachová škola o.s.
LTM Bikers
Občanské sdružení ISSHIN KAN Litoměřice
Občanské sdružení Litoměřická Florbalová Parta LFP
Plavecký klub Litoměřice, o.s.
Slavoj Basketbalový klub Litoměřice
Sport Judo Litoměřice, o.s.
Sportovní klub gymnastiky a trampolín Pokratice - Litoměřice
Šachový klub Slavoj Litoměřice, o.s.
ŠSK při ZŠ Havlíčkova, Litoměřice
ŠSK při ZŠ Ladova, Litoměřice
T.T.C. Litoměřice
TAPOS Litoměřice
TJ Sokol Litoměřice
TJ Slavoj Litoměřice
TJ Slovan Litoměřice
TJ Sokol Pokratice - Litoměřice
Veslařský klub Slavoj Litoměřice
SOUČET
Rezerva
CELKEM

podíl v %
0,2%
0,8%
0,3%
0,3%
10,0%
55,0%
0,5%
0,5%
0,5%
0,2%
0,2%
0,3%
0,2%
0,2%
0,8%
1,0%
12,0%
2,5%
0,5%
0,2%
0,0%
0,0%
2,3%
0,2%
0,5%
4,3%
1,5%
2,0%
1,0%
98,0%
2,0%
100,0%

M Ě ST O

L I T O M Ě Ř I C E

NÁVRH

DO

ZM

Pro jednání ZM, dne: 31.01.2013
Předkládá: Bc. Jan JAKUB, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
Návrh:
Schválit „Odůvodnění veřejné zakázky - dle ust. § 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů“ pro akci „Provozovatel MHD v Litoměřicích“.
Odůvodnění:
Vzhledem k tomu, že se jedná o „významnou veřejnou zakázku na služby“ (nadlimitní)
zadávanou v otevřeném řízení, je nezbytné a dle zákona nutné k takovéto zakázce schválit
v ZM „odůvodnění veřejné zakázky“. Kompletní zadávací dokumentace se všemi náležitostmi
a přílohami (včetně smlouvy) bude k předmětné veřejné zakázce schvalována v RM dne
14.02.2013. Poté bude již zahájeno samotné zadávací řízení.
RM na svém jednání dne 22.01.2013 souhlasila se zněním „odůvodnění“ a doporučila jej
ZM ke schválení - viz přijaté usnesení č. 34/2/2013.
Přílohy: 1x – Návrh „Odůvodnění veřejné zakázky - dle ust. § 156 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, v platném znění“ pro akci „Provozovatel MHD v Litoměřicích“.
Dopad do rozpočtu města:
Samotné schválení „odůvodnění“ nemá dopad do rozpočtu města.

Návrh na usnesení:
ZM schvaluje Odůvodnění veřejné zakázky „Provozovatel MHD v Litoměřicích“ dle ust. §
156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (viz příloha
orig. zápisu).

Podpis navrhovatele: ___________________
Bc. Jan JAKUB

Přijaté usnesení ZM č.:

Odůvodnění veřejné zakázky
dle ustanovení § 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZVZ“) a prováděcí vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění
účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„Vyhláška“)

1. Identifikace veřejné zakázky
SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Zadavatel:
Název veřejné zakázky:
Způsob zadávání veřejné
zakázky:
Evidenční číslo:

Město Litoměřice,
IČ: 002 63 958, se sídlem Mírové náměstí 15/7, 412 01
Litoměřice (dále jen „Zadavatel“)
„Provozovatel MHD v Litoměřicích"
Významná veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném
řízení.
342838

Výše uvedená veřejná zakázka s názvem „Provozovatel MHD v Litoměřicích" dále jen („Veřejná
zakázka“).
2. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky ve smyslu § 2 Vyhlášky
a) změny skutečností uvedených v odůvodnění účelnosti veřejné zakázky v rámci předběžného
oznámení ve smyslu § 86 odst. 2 ZVZ.
Ve skutečnostech uvedených v odůvodnění účelnosti Veřejné
v předběžném oznámení dle § 86 ZVZ nedošlo k žádným změnám.

zakázky

uvedené

b) popis rizik souvisejících s plněním Veřejné zakázky, která Zadavatel zohlednil při stanovení
zadávacích podmínek.
Při stanovení zadávacích podmínek Zadavatel zohlednil veškerá významná rizika, která jsou
s plněním Veřejné zakázky spojena. Zejména zohlednil možnost nesplnění Veřejné zakázky ze
strany vybraného uchazeče, prodlení vybraného uchazeče s plněním Veřejné zakázky a riziko
nikoli řádného plnění ze strany vybraného uchazeče. Ve vztahu k rizikům, která mohou
objektivně nastat bez zavinění některé ze smluvních stran, pak Zadavatel především zohlednil
možnost budoucí změny cen pohonných hmot, růst inflace a případnou změnu preferencí ve
vztahu k rozsahu či formě provozování MHD.
Výše uvedená rizika Zadavatel eliminoval prostřednictvím obchodních podmínek stanovených
v závazném návrhu smlouvy na plnění Veřejné zakázky, která je součástí zadávací
dokumentace a kterou jsou povinni uchazeči v zásadně nezměněné podobě (až na výjimky
stanovené Zadavatelem) předložit v rámci své nabídky.
V závazném návrhu smlouvy Zadavatel především vymezil povinnosti vybraného uchazeče,
které mají zajistit řádné plnění Veřejné zakázky. V závazném návrhu smlouvy jsou
zakomponovány sankční instituty pro případ porušení smluvních povinností, vymezen
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jednoznačný standard plnění poskytovaného vybraným uchazečem, jakož i jednoznačné
vymezení způsobu výpočtu odměny na zplnění Veřejné zakázky. K zajištění řádného plnění
Veřejné zakázky slouží rovněž bankovní záruka, kterou musí vybraný uchazeč zřídit ve
prospěch Zadavatele. Pro zajištění ochrany v případě vzniku škody pak Zadavatel stanovil
povinnost vybraného uchazeče sjednat si pro plnění Veřejné zakázky pojištění odpovědnosti
za škodu.
3. Odůvodnění požadavků na technické kvalifikační předpoklady ve smyslu § 3 Vyhlášky

Požadavek na odůvodnění

Odůvodnění

Zadavatel neodůvodňuje, neboť požadovaná
na finanční hodnota všech významných služeb
v souhrnu činí méně než trojnásobek
předpokládané hodnoty Veřejné zakázky
Zadavatel neodůvodňuje přiměřenost tohoto
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na
požadavku, neboť nepožaduje předložení
předložení seznamu techniků či technických
seznamu více než tří techniků nebo technických
útvarů.
útvarů
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na
předložení popisu technického vybavení a
Zadavatel prokázání tohoto kvalifikačního
opatření používaných dodavatelem k zajištění
předpokladu nepožaduje.
jakosti a popis zařízení či vybavení dodavatele
určeného k provádění výzkumu.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na
provedení kontroly technické kapacity
veřejným zadavatelem nebo jinou osobou Zadavatel prokázání tohoto kvalifikačního
jeho jménem, případně provedení kontroly předpokladu nepožaduje.
opatření týkajících se zabezpečení jakosti a
výzkumu.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na
předložení osvědčení o vzdělání a odborné
kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích
Zadavatel neodůvodňuje přiměřenost tohoto
zaměstnanců
dodavatele
nebo
osob
požadavku, neboť nepožaduje předložení
v obdobném postavení a osob odpovědných
osvědčení o vyšším stupni vzdělání než je
za poskytování příslušných služeb (Zadavatel
středoškolské s maturitou ani osvědčení o
povinně vyplní, pokud požaduje předložení
odborné kvalifikaci delší než 3 roky.
osvědčení o vyšším stupni vzdělání než je
středoškolské s maturitou nebo osvědčení o
odborné kvalifikaci delší než 3 roky.)
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na
předložení přehledu průměrného ročního
Zadavatel prokázání tohoto kvalifikačního
počtu zaměstnanců dodavatele či jiných osob
předpokladu nepožaduje.
podílejících se na plnění zakázek podobného
charakteru a počtu vedoucích zaměstnanců
Odůvodnění přiměřenosti
seznam významných služeb.

požadavků
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dodavatele nebo osob v obdobném postavení.
Zadavatel
v rámci
tohoto
technického
kvalifikačního předpokladu požaduje, aby
uchazeči doložili, že mají zajištěna vozidla,
jejichž počet dosahuje minimálního počtu
vozidel potřebných pro plnění Veřejné zakázky,
přičemž tato vozidla musí současně splňovat
technické požadavky a požadavek Zadavatele
na průměrné stáří vozového parku.
Důvodem stanovení tohoto kvalifikačního
předpokladu je skutečnost, že předmět Veřejné
zakázky může řádně plnit pouze uchazeč, který
má
dostatečné
množství
vozidel
s odpovídajícím technickým vybavením a
stavem.

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na
předložení přehledu nástrojů či pomůcek,
Takto nastavený kvalifikační předpoklad má
provozních a technických zařízení, které bude
zajistit účast pouze takových uchazečů, kteří
mít dodavatel při plnění Veřejné zakázky k
mají prokazatelně dostatečně zajištěno
dispozici.
technické vybavení. Tímto způsobem Zadavatel
eliminuje riziko účasti a výběru dopravce, který
nebude schopen od počátku či v průběhu
platnosti smlouvy své závazky vůči Zadavateli
řádně plnit.
Nezbytnost
uvedeného
kvalifikačního
předpokladu rovněž vyplývá ze skutečnosti, že
mezi zadáním Veřejné zakázky a zahájením
jejího plnění je relativně krátká doba. Zadavatel
se z uvedeného důvodu snaží předejít
případům, kdy by vybraný uchazeč neměl (např.
z důvodu delších objednacích lhůt u dodavatelů
vozidel) zajištěn dostatečný vozový park
v okamžiku zahájení plnění Veřejné zakázky.
4. Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky ve smyslu § 4 Vyhlášky
Požadavek na odůvodnění

Odůvodnění

Odůvodnění vymezení obchodní podmínky
stanovící delší lhůtu splatnosti faktur než 30
dnů
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky
stanovící požadavek na pojištění odpovědnosti

Zadavatel nepožaduje delší lhůtu splatnosti
faktur než je 30 dnů, proto tuto obchodní
podmínku neodůvodňuje.
Zadavatel požaduje pojištění odpovědnosti za
škodu způsobenou dodavatelem třetím
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za škodu způsobenou dodavatelem třetím osobám ve výši nepřesahující dvojnásobek
osobám ve výši přesahující dvojnásobek předpokládané hodnoty Veřejné zakázky,
předpokládané hodnoty veřejné zakázky.
proto tuto obchodní podmínku neodůvodňuje.
Zadavatel nepožaduje bankovní záruku vyšší
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky
než je 5 % předpokládaná ceny Veřejné
stanovící požadavek bankovní záruky vyšší než
zakázky, proto tuto obchodní podmínku
je 5 % ceny veřejné zakázky.
neodůvodňuje.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky
stanovící požadavek záruční lhůty delší než 24 Zadavatel nepožaduje záruku.
měsíců.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky Zadavatel nestanovil smluvní pokutu za
stanovící smluvní pokutu za prodlení prodlení dodavatele vyšší než 0,2 %
dodavatele vyšší než 0,2 % z předpokládané z předpokládané hodnoty Veřejné zakázky za
hodnoty veřejné zakázky za každý den každý den prodlení, proto tuto obchodní
prodlení.
podmínku neodůvodňuje.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky Zadavatel nestanovil smluvní pokutu za
stanovící smluvní pokutu za prodlení prodlení Zadavatele s úhradou faktur vyšší než
zadavatele s úhradou faktur vyšší než 0,05 % 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení,
z dlužné částky za každý den prodlení.
proto tuto obchodní podmínku neodůvodňuje.
Veškeré další obchodní podmínky stanovené
Odůvodnění vymezení dalších obchodních Zadavatelem mají zajistit řádný a plynulý
podmínek dle § 5 odst. 2 Vyhlášky. Veřejný průběh plnění Veřejné zakázky a požadovaný
zadavatel odůvodní vymezení obchodních rozsah a kvalitu plnění.
podmínek veřejné zakázky na dodávky a
veřejné zakázky na služby ve vztahu ke svým Obchodní podmínky jsou stanoveny s ohledem
potřebám a k rizikům souvisejícím s plněním na skutečnost, že předmětem Veřejné zakázky
veřejné zakázky.
je především zajištění provozování MHD, tedy
uspokojování každodenních potřeb občanů.
5. Odůvodnění vymezení technických podmínek ve smyslu § 5 Vyhlášky
Vzhledem k tomu, že předmětem Veřejné zakázky je zajištění dopravní obslužnosti v obci
Litoměřice, tedy provozování MHD, stanovil Zadavatel v závazném návrhu smlouvy na plnění
Veřejné zakázky technické podmínky, které mají zajistit řádné plnění těchto služeb. Technické
podmínky stanovil Zadavatel ve vztahu k vozidlům, které budou vybraným uchazečem k plnění
Veřejné zakázky využívány. Zadavatel především stanovil kategorii vozidel, které mají dopravní
obslužnost zajišťovat, jejich minimální vybavení a maximální stáří,
Zadavatel stanovením technických podmínek sleduje snahu zajistit, aby plnění Veřejné zakázky
bylo plněno prostřednictvím odpovídajícího vozového parku. Jedině takto lze zajistit dostatečnou
a bezproblémovou dopravní obslužnost a v neposlední řadě i požadovaný komfort a bezpečí
přepravovaných cestujících.
6. Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií a způsobu hodnocení nabídek ve
smyslu § 6 Vyhlášky
a) odůvodní stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií ve vztahu k potřebám zadavatele:
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Zadavatel v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky stanovil jako základní hodnotící kritérium
ekonomickou výhodnost nabídky ve smyslu § 78 odst. 1 písm. a) ZVZ, a to dílčími hodnotícími
kritérii (i) Celková nabídková cena; (ii) Péče o komfort a bezpečnost cestujících; a (iii) Kvalita
analytických a optimalizačních služeb.
Hodnotící kritérium

Odůvodnění
Zadavatel vyžaduje, aby uchazeči nabídli co
možná nejnižší cenu plnění Veřejné zakázky.
Vedle toho má však také zájem na vysoké
kvalitě plnění poskytovaného vybranými
uchazeči. Z toho důvodu volí kombinaci
hodnocení nabídkové ceny a závazku uchazeče
k zajištění co nejvyšší kvality plnění.

Ekonomická výhodnost nabídky

Nízká nabídková cena by měla být zajištěna
dostatečnou soutěží uchazečů, čímž dojde
také k naplnění smyslu a účelu ZVZ. Přitom
s ohledem na limitované ekonomické
možnosti Zadavatele a s ohledem na
respektování základního cíle a účelu ZVZ je
tomuto dílčímu kritériu přiřazena vyšší váha
odpovídající významu tohoto kritéria pro
Zadavatele.
V rámci ostatních dílčích hodnotících kritérií
bude Zadavatel hodnotit především kvalitu
plnění poskytovaného vybraným uchazečem, a
to jak z pohledu plnění poskytovaného nad
rámec minimálních požadavků Zadavatele, tak
i z pohledu kvality a odbornosti dodavatele,
kterou bude Zadavateli při plnění Veřejné
zakázky poskytovat, a to především při
poskytování analytických a optimalizačních
služeb, které jsou rovněž součástí předmětu
plnění Veřejné zakázky. Tím Zadavatel
zabezpečí dosažení nejvyšší míry kvality plnění
Veřejné zakázky při zachování nejnižší možné
ceny.

Celková nabídková cena

Nabídková cena je zákonem stanovené
hodnotící kritérium, kterému rovněž Zadavatel
přikládá zásadní význam při celkovém
hodnocení nabídek, a proto je váha tohoto
kritéria stanovena na 75 %.
Celková nabídková cena představuje cenu
nabídnutou uchazeči na plnění Veřejné
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zakázky za celé období plnění zakázky při
maximálním možném objemu objednaného
dopravního výkonu. Vychází z cen dopravního
výkonu daného typu vozidla za dané období
v úrovni ke dni podání nabídky.
Lépe bude hodnocena nabídka uchazeče,
která bude obsahovat nižší celkovou
nabídkovou cenu.
Zadavatel stanoví toto dílčí hodnotící
kritérium, v jehož rámci bude posuzovat
nabídky uchazečů z pohledu jimi nabízeného
plnění nad minimální rámec stanovený
Zadavatelem v oblasti komfortu a bezpečnosti
cestujících.
Tím by mělo být docíleno
především vyšší motivace dopravce na
zkvalitnění služeb cestujícím s přímým či
nepřímým dopadem na vyšší komfort pro
cestující, a jejich zvýšenou bezpečnost.
Uvedené dílčí hodnotící kritérium Zadavatel
zvolil ve snaze zajistit při zachování nejnižší
možné ceny co možná nejvyšší možnou kvalitu
poskytování plnění Veřejné zakázky.

Péče o komfort a bezpečnost cestujících

Lze předpokládat, že uchazeči budou nabízet
za účelem zajištění konkurenceschopnosti
nabídky co možná nejvyšší standardy kvality,
což Zadavateli zajistí zvýšení komfortu a
bezpečnosti pro cestující a občany Litoměřic
při současném minimálním dopadu na
nabídkovou cenu.
Závazek uchazeče k poskytování nabídnuté
kvality v oblasti péče o komfort a bezpečnost
cestujících bude zabezpečen smluvně,
s návazností na sankce při neplnění
stanovených povinností a neposkytování
stanovené kvality.
Dílčí hodnotící kriterium „Péče o komfort a
bezpečnost cestujících“ je minoritním dílčím
hodnotícím kritériem a bude mu přidělena
váha 10 %.

Kvalita analytických a optimalizačních
služeb

Zadavatel stanovil toto dílčí hodnotící
kritérium s ohledem na skutečnost, že součástí
plnění Veřejné zakázky je poskytování i
analytických a optimalizačních služeb.
Zadavatel v rámci tohoto dílčího hodnotícího
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kritéria sleduje především snahu dosáhnout co
nejvyšší kvality poskytování těchto služeb, při
zachování co nejmenšího dopadu na cenu za
plnění Veřejné zakázky.
Uvedené dílčí hodnotící kritérium Zadavatel
zvolil ve snaze zajistit při zachování nejnižší
možné ceny co možná nejvyšší možnou kvalitu
poskytování plnění Veřejné zakázky.
Toto dílčí hodnotící kritérium je
do dvou pomocných kritérií,
metodika; a (ii) návrh nové
pomocná mají v rámci dílčího
kritéria shodnou váhu 50 %.

dále děleno
a sice (i)
linky. Obě
hodnotícího

V rámci prvního pomocného kritéria bude
Zadavatelem
hodnocena
metodika
poskytování analytických a optimalizačních
služeb. Tato metodika se následně stane
závaznou součástí smlouvy na plnění Veřejné
zakázky.
Zadavatel tímto způsob zajišťuje stanovení
vysoké kvality a odbornosti postupu
vybraného uchazeče při plnění příslušné části
Veřejné zakázky, přičemž tato míra kvality a
odbornosti bude jednoznačně vymezena od
samého počátku plnění Veřejné zakázky.
Druhé pomocné hodnotící kritérium – návrh
nové linky Zadavatel stanovil ve snaze
porovnat a ohodnotit praktickou ukázku
schopností uchazečů při řešení problematiky
zajištění dopravní obslužnosti, která je
nedílnou součástí povinností vybraného
uchazeče při plnění Veřejné zakázky.
Dílčí hodnotící kriterium „Kvalita analytických
a optimalizačních služeb“ je minoritním dílčím
hodnotícím kritériem a bude mu přidělena
váha 15 %.

b) odůvodnění přiměřenosti stanovení vah dílčích hodnotících kritérií
Vzhledem k tomu, že Zadavatel stanovil váhu dílčího hodnotícího kritéria - nabídková cena ve
výši 75 %, neodůvodňuje v souladu s ustanovením § 6 Vyhlášky přiměřenost stanovených vah
jednotlivých dílčích kritérií.
7. Odůvodnění stanovení předpokládané hodnoty Veřejné zakázky ve smyslu § 7 Vyhlášky
Zadavatel uvádí, že není veřejným zadavatelem ve smyslu § 2 odst. 2 písm. a) nebo b) ZVZ, a proto
není povinen odůvodňovat stanovení předpokládané hodnoty Veřejné zakázky.
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I přes to Zadavatel v obecné rovině uvádí, že předpokládanou hodnotu Veřejné zakázky stanovil
na základě násobku maximálního možného požadovaného výkonu (v km) a Zadavatelem
předpokládané ceny za jeden kilometr.
Předpokládaná cena za jeden kilometr byla přitom stanovena na základě informací dostupných na
trhu, zkušeností Zadavatele v rámci předcházejícího provozu MHD a zohlednění požadavku na
vyšší technické požadavky a kvalitu poptávaného plnění i širší rozsah poptávaných služeb.
Toto odůvodnění Veřejné zakázky bylo schváleno Zastupitelstvem Města Litoměřice na [●]. zasedání,
konaném dne 31.1.2013, usnesením č. [●].

V Litoměřicích dne [●]

__________________________________
Město Litoměřice
Mgr. Ladislav Chlupáč, starosta města
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Městský

úřad

v

Litoměřicích

N Á V R H D O ZM
pro jednání ZM, dne: 31.1.2013
předkládá: odbor územního plánování
Návrh předložit před jednáním ZM, nejpozději do čtvrtka (7 dní před jednáním) do 12.00 hod.
sekretariátu města.. Po zařazení do programu předkládá navrhovatel osobně s řádným odůvodněním.
Má-li návrh souvislost s činností jiného odvětvového odboru MěÚ, je nutno uvést vyjádření
tohoto odboru. Předkládající odbor předloží ZM návrh ve 2 vyhotoveních - 1x k zápisu a 1x
navrhovateli.
Návrh:
na sejmutí předkupního práva pro Město Litoměřice ve smyslu ustanovení § 101 zákona č.
183/2006 Sb., ve znění pozdějších přepisů (stavebního zákona) u pozemku parc. č. 1345/200 v
k. ú. Pokratice.

Odůvodnění:
Předkupní právo bylo u zmíněného pozemku, jehož vlastníky jsou Ing. J. C. a Mgr. L. C., zapsáno v
rámci vydání platného Územního plánu Litoměřice a to při vymezení ploch a koridorů výhradně s
možností uplatnění předkupního práva pro vybranou veřejnou infrastrukturu, v daném případě pro
plochu veřejného prostranství – městský park Miřejovická stráň a to vzhledem k tomu, že předmětný
pozemek tvořil nedílnou součást stávající oplocené zahrady u objektu RD a to již při vydání zmíněné
územně plánovací dokumentace.
Návrh na usnesení:
ZM schvaluje sejmutí předkupního práva pro Město Litoměřice u pozemku parc. č. 1345/200 v k. ú.
Pokratice.

Podpis navrhovatele: __________________

Přijaté usnesení ZM č.: ___________________

Legenda

1:1 000

Plocha parcely č. 1345/200
městský park Miřejovická stráň

Městský úřad v Litoměřicích

N Á V R H D O ZM
pro jednání ZM, dne: 31.1.2013
žadatelka: L.K.
předkládá:právní oddělení
Návrh:

prominutí poplatku z prodlení

Odůvodnění:
Žadatelka dlužila na nájemném a zálohách na služby spojených s užíváním bytu č. XXXXX
v domě č.p. XXXXX v XXXXX ulici v Litoměřicích, za období od února 2010 do února 2012
částku v celkové výši 49.807,-Kč, kterou uhradila dne 21.12.2012. Poplatek z prodlení
k tomuto dni činí 89.900,-Kč. Uhradila rovněž soudní poplatek za žalobu ve výši 2.490,-Kč.
Žadatelka nemá v současné době žádné dluhy na nájemném a poskytovaných službách.
Nyní žádá o prominutí poplatku z prodlení v celé výši. Uvádí, že dluh splácela formou
splátkového kalendáře; XXXXX.
Žadatelka pobírá XXXXX. Žadatelka uvádí, že XXXXX.
Dopad do rozpočtu města:
c) nemá dopad do rozpočtu města.
Návrh na usnesení:
ZM schvaluje prominutí poplatku z prodlení ve výši 89.900,-Kč, pro L.K., bytem XXXXX,
Litoměřice.

Podpis navrhovatele:

Přijaté usnesení ZM č.:

Dohoda o prominutí dluhu (pohledávky)
Město Litoměřice
Sídlo: Mírové náměstí 15/7, Litoměřice
IČ: 00263958
zastoupené místostarostou Mgr. Karlem Krejzou
(dále jen „věřitel“)
a
Paní
L.K.
XXXXX, 412 01 Litoměřice
(dále jen „dlužník“)
uzavírají tuto dohodu
Čl. 1
Dlužník na nájemném a službách spojených s užíváním bytu č. XXXXX na adrese XXXXX, Litoměřice
dlužil věřiteli částku 49.807,-Kč, a to za měsíc únor 2010 kdy uhradil pouze 930,-Kč, za měsíce
březen, duben, květen, červen, červenec, srpen, září, říjen, listopad a prosinec 2010 kdy měl uhradit
částku 3.360,-Kč měsíčně a neuhradil ničeho. Dále měl dlužník uhradit částku 3.741,-Kč měsíčně, ale
za měsíc říjen 2011 uhradil pouze 1.965,-Kč a za měsíc listopad 2011 neuhradil ničeho. Rovněž
neuhradil za měsíce leden a únor 2012 částku 4.130,-Kč měsíčně. Celkový dluh tedy činil 49.807,-Kč.
Dluh byl dlužníkem uhrazen v plné výši dne 21.12.2012.
Čl.2
Účastníci této dohody berou na vědomí, že dlužník je v souladu s § 697 obč.zák., povinen zaplatit
věřiteli jako pronajímateli poplatek z prodlení, jestliže nezaplatí nájemné nebo úhradu za plnění
poskytována s užíváním bytu do pěti dnů po její splatnosti Dle nařízení vlády č.142/1994Sb poplatek
z prodlení činí za každý den prodlení 2,5 promile dlužné částky, nejméně však 25Kč za každý i
započatý měsíc prodlení.
Ke dni úplného uhrazení dluhu na nájemném uvedeném v čl.I této smlouvy činí poplatek z prodlení
částku 89.900,-Kč.
Čl. 3
Věřitel promíjí dlužníkovi uhrazení poplatku z prodlení v plné výši, tedy částku 89.900,-Kč. Prominutí
poplatku z prodlení schválilo Zastupitelstvo Města na svém zasedání dne 31.1.2013.
Dlužník prohlašuje, že jeho příjmy nedosahují takové výše, aby bylo možno uspokojit pohledávku
věřitele najednou. Dlužník nemá žádný nemovitý ani cennější movitý majetek, z kterého by bylo
možno uhrazení pohledávky dosáhnout. Dlužník činí čestné prohlášení, že nemá žádnou jinou
pohledávku vůči věřiteli.

Čl.4
Účastníci této dohody prohlašují, že si obsah této dohody před podpisem přečetli, že byla uzavřena
po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli
v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost této smlouvy potvrzují svým podpisem.
Tato dohoda je sepsána ve třech stejnopisech, z nichž po jednom obdrží dlužník a po dvou věřitel.
V Litoměřicích dne ...2013

Město Litoměřice
zastoupené místostarostou
Mgr. Karlem Krejzou

L.K.

M Ě S T O

L I T O M Ě Ř I C E

N Á V R H

D O

ZM

pro jednání ZM, dne: 31.1.2013
žadatel : P.J.
předkládá: KSaT - právní úsek
Návrh:

žádost o splátkový kalendář

Odůvodnění: Rozhodnutím o přidělení bytu ze dne 3.1.1989 byl žadateli přidělen byt XXXXX
v XXXXX ulici, Litoměřice. Uzavřením manželství vzniklo dle § 703 obč.zák. právo společného nájmu
bytu manželů. V roce 1997 XXXXX XXXXX. Do té doby bylo nájemné řádně hrazeno. V roce 2000
bylo XXXXX žadatele XXXXX, avšak ke zrušení práva společného nájmu bytu nedošlo. Předmětný byt
od roku 1997 do ledna 2006 manželka žadatele neužívala. Byt v té době nebyl užíván ani žadatelem,
neboť ten jej přenechával do podnájmu třetím osobám bez souhlasu Města, přitom nebylo hrazeno
nájemné a služby spojené s užíváním bytu. Od února 2006 je byt opět užíván XXXXX XXXXX žadatele.
Nájemné je od 1.11.2006 hrazeno řádně a včas.
Z důvodu nehrazení nájemného bylo vyhověno žalobě města, když rozsudkem Okresního soudu
v Litoměřicích ve spojení s rozsudkem Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 12.5.2006, č.j.
XXXXX bylo přivoleno k výpovědi z nájmu bytu z důvodu XXXXX XXXXX. Rozsudek nabyl právní
moci dne 7.7.2006. Dne 31.10.2006 uběhla výpovědní doba, tudíž od 1.11.2006 je byt žadatele užíván
na základě tzv. práva bydlení dle § 712a obč.zák.. Dne 2.8.2006 si bývalá manželka žadatele podala
prostřednictvím svého právního zástupce dovolání k Nejvyššímu soudu, což bylo důvodem toho, že
nebyla okamžitě nařízena exekuce na vyklizení bytu, neboť se vyčkávalo na verdikt Nejvyššího soudu.
Rozsudky Okresního soudu v Litoměřicích z roku 2003 a 2005 byl žadatel spolu s bývalou manželkou
zavázán společně a nerozdílně k úhradě XXXXX ve výši 139.992,70 a 50.472,-Kč s příslušenstvím.
Usnesením Okresního soudu v Litoměřicích ze dne 6.3.2007 byla proti žadateli XXXXX XXXXX.
Aktuální XXXXX je 210.132,-Kč, poplatky z prodlení činí částku 1.183.715,-Kč. V minulosti bývalá
manželka žadatele požadovala uzavření nájemní smlouvy k předmětnému bytu, čemuž nebylo vyhověno,
neboť nebyla naplněna podmínka úhrady dluhu.
Právní úsek: Podle zásad přijatých Radou města musí být pro uzavření splátkového kalendáře
minimální splátka ve výši 1.000,-Kč a lhůta splatnosti nemá být delší než 24 měsíců. S ohledem na
výši dluhu a přijaté zásady RM je žadatelem navrhovaná částka ve výši 150,-Kč nepřijatelná. Za
těchto podmínek právní úsek nedoporučuje splátkový kalendář schválit.
Dopad do rozpočtu města:
Nemá dopad do rozpočtu města.
Návrh na usnesení:
ZM schvaluje:
uzavření dohody o splátkách mezi Městem Litoměřice a P.J., bytem XXXXX, Litoměřice na částku
210.132,-Kč. Výše splátky činí 150,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek, počínaje měsícem únor
2013 se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

Podpis navrhovatele:

Přijaté usnesení ZM č.:

Městský

úřad

v

Litoměřicích

N Á V R H D O ZM
pro jednání ZM, dne: 31.1.2013
žadatel: A.P.
předkládá: právní oddělení
Návrh:

schválení dohody o splátkách

Odůvodnění:
Žadatel dluží na nájemném a službách spojených s užíváním nebytových prostor v budově
č. 040 na parcele č. 4008/102 v KDH v Litoměřicích za období od dubna 2010 do října 2012
a na vyúčtování služeb za roky 2009, 2010 a 2011 částku v celkové výši 86.772,-Kč.
Nezaplatí-li ve lhůtě splatnosti, je podle § 517 odst. 2 obč. zák. věřitel oprávněn požadovat
vedle plnění i úroky z prodlení. Úrok z prodlení k 15.1.2013 činí 8.989,-Kč.
Žadatel žádá o povolení splátek ve výši 3.000,-Kč měsíčně počínaje únorem 2013.
Za žadatele podává žádost jeho matka (zmocněná dle plné moci), která uvádí, že XXXXX.
Žadatel nemá žádné další neuhrazené pohledávky vůči Městu.
Dopad do rozpočtu města:
c) nemá dopad do rozpočtu města.
Návrh na usnesení:
ZM schvaluje uzavření dohody o splátkách pro A.P., bytem XXXXX, Litoměřice, na částku
86.772,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 3.000,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody
splátek počínaje měsícem únor 2013, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

Podpis navrhovatele:

Přijaté usnesení ZM č.:

Dohoda o splátkách splatného dluhu
Město Litoměřice
Sídlo: Mírové náměstí 15/7, Litoměřice, IČ: 00263958
zastoupené místostarostou Mgr. Karlem Krejzou
(dále jen „věřitel“)
a
A.P.
XXXXX, 412 01 Litoměřice
zastoupený na základě plné moci Z.P.
(dále jen „dlužník“)
uzavírají tuto dohodu
Čl. 1
Dlužník je na základě nájemní smlouvy uzavřené s věřitelem nájemcem nebytových prostor v budově
č. 040 na parcele č. 4008/102 v kasárnách Dukelských hrdinů v Litoměřicích. Dlužník na nájemném
a službách spojených s užíváním těchto prostor dluží věřiteli za druhé čtvrtletí roku 2010 částku
4.255,-Kč, za třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2010 částku 5.844,-Kč za každé čtvrtletí. Dále dluží
za všechna čtvrtletí roku 2011 a roku 2012 částku 5.844,-Kč za každé čtvrtletí. Rovněž neuhradil
nedoplatky na vyúčtování služeb poskytovaných s užíváním nebytových prostor, a to za rok 2009
ve výši 7.832,-Kč, za rok 2010 ve výši 7.924,-Kč a za rok 2011 ve výši 8.321,-Kč. Celkem dluží věřiteli
částku 86.772,-Kč. Dlužník tuto pohledávku uznává co do důvodu a výše.
Dlužník bere na vědomí, že podle § 517 odst. 2 obč.zák., je povinen při nedodržení lhůty splatnosti
zaplatit věřiteli úrok z prodlení dle nařízení vlády č.142/1994 Sb. Úrok z prodlení k 15.1.2013 činí
8.989,-Kč. Tuto pohledávku uznává dlužník co do důvodu a výše.
Čl. 2
Pohledávka ve výši 86.772,-Kč s příslušenstvím, uvedená v Čl. 1 této dohody bude uhrazována
dlužníkem jako jeho splatný dluh v pravidelných měsíčních splátkách ve výši 3.000,-Kč pod ztrátou
výhody splátek (jestliže dlužník nesplní některou z měsíčních splátek, stává se splatnou celá zbývající
část dluhu), počínaje měsícem únor 2013, až do úplného zaplacení.
Jednotlivé splátky budou hrazeny na účet věřitele č. 943410460257/0100 vedeného u KB,a.s. pod
VS: 9430000248 nebo v hotovosti na pokladně MěÚ v Pekařské ulici v Litoměřicích nejpozději
k poslednímu dni příslušného měsíce.
Tato dohoda byla schválena na zasedání Zastupitelstva města dne 31.1.2013.
Čl. 3
Účastníci této dohody vycházejí ze stavu, podle něhož dlužník nemá žádný nemovitý ani cennější
movitý majetek, z kterého by bylo možno uspokojení pohledávky věřitele dosáhnout najednou a ani
současné příjmy dlužníka nedosahují takové výše, aby bylo možno dluh uhradit v plné výši. Dlužník
činí čestné prohlášení, že nemá žádnou jinou pohledávku vůči věřiteli.
Čl. 4
Účastníci této dohody prohlašují, že si obsah této dohody před podpisem přečetli, že byla uzavřena
po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli
v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost této smlouvy potvrzují svým podpisem.
Tato dohoda je sepsána ve třech stejnopisech,z nichž po jednom obdrží dlužník a po dvou věřitel
této dohody.
V Litoměřicích dne ...2013
Město Litoměřice
zastoupené místostarostou
Mgr. Karlem Krejzou

A.P.

Městský

úřad

v

Litoměřicích

N Á V R H D O ZM
pro jednání ZM, dne: 31.1.2013
žadatel: V.T., IČ: XXXXX
předkládá: právní oddělení
Návrh:

schválení dohody o splátkách

Odůvodnění:
Žadatel dluží na nájemném a službách spojených s užíváním nebytových prostor v budově
č. 017 na parcele č. 4008/22 a v budově č. 018 na parcele č. 4008/18 v kasárnách Jiřího
z Poděbrad v Litoměřicích za období od ledna 2011 do prosince 2012 a na vyúčtování
služeb za roky 2009 a 2010 částku v celkové výši 86.380,-Kč.
Nezaplatí-li ve lhůtě splatnosti, je podle § 517 odst. 2 obč. zák. věřitel oprávněn požadovat
vedle plnění i úroky z prodlení. Úrok z prodlení k 2.1.2013 činí 6.320,-Kč.
Žadatel žádá o povolení splátek ve výši 3.500,-Kč měsíčně počínaje lednem 2013.
Žadatel uvádí, že dluh vznikl z důvodu XXXXX. Uvádí, že jeho měsíční příjem je XXXXX.
Byla mu zaslána výzva k doplnění údajů na e-mailovou adresu, kterou uvedl v žádosti, ale
nijak nereagoval.
Právní oddělení zjistilo k žadateli toto:
Po žadateli je vymáhána pokuta za XXXXX, usnesením Okresního soudu v Litoměřicích byla
na žadatele nařízena XXXXX, v XXXXX 2012 podal žadatel insolvenční návrh, který byl
krajským soudem odmítnut pro XXXXX. Celkovou dlužnou částku vyčíslil na XXXXX,-Kč.
Město Litoměřice jako věřitele v tomto návrhu neuvedl.
Rada města doporučila schválení dohody o splátkách a zároveň podání výpovědi z nájmu
nebytových prostor.
Dopad do rozpočtu města:
c) nemá dopad do rozpočtu města.
Návrh na usnesení:
ZM schvaluje uzavření dohody o splátkách pro V.T., IČ: XXXXX, XXXXX, Litoměřice, na
částku 86.380,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 3.500,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody
splátek počínaje měsícem leden 2013, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

Podpis navrhovatele:

Přijaté usnesení ZM č.:

Dohoda o splátkách splatného dluhu
Město Litoměřice
Sídlo: Mírové náměstí 15/7, Litoměřice, IČ: 00263958
zastoupené místostarostou Mgr. Karlem Krejzou
(dále jen „věřitel“)
a
V.T., IČ: XXXXX
XXXXX, 412 01 Litoměřice
(dále jen „dlužník“)
uzavírají tuto dohodu
Čl. 1
Dlužník je na základě nájemní smlouvy uzavřené s věřitelem nájemcem nebytových prostor v budově
č. 017 na parcele č. 4008/22 a v budově č. 018 na parcele č. 4008/18 v kasárnách Jiřího z Poděbrad
v Litoměřicích. Dlužník na nájemném a službách spojených s užíváním těchto prostor dluží věřiteli
za měsíce leden, únor, březen, duben, květen, září, říjen, listopad a prosinec 2011 a za měsíce leden,
únor, březen, duben, květen, červen, červenec, srpen, září, říjen, listopad a prosinec 2012 částku
3.799,-Kč měsíčně. Za měsíce červen, červenec a srpen 2011 měl uhradit rovněž 3.799,-Kč měsíčně,
ale uhradil pouze 2.057,-Kč za každý měsíc. Rovněž nehradil nedoplatky na vyúčtování služeb
poskytovaných s užíváním nebytových prostor, a to za rok 2009 ve výši 682,-Kč a za rok 2010 ve výši
828,-Kč. Celkem dluží věřiteli částku ve výši 86.380,-Kč. Dlužník tuto pohledávku uznává co do
důvodu a výše.
Dlužník bere na vědomí, že podle § 517 odst. 2 obč.zák., je povinen při nedodržení lhůty splatnosti
zaplatit věřiteli úrok z prodlení dle nařízení vlády č.142/1994 Sb. Úrok z prodlení k 2.1.2013 činí
6.320,-Kč. Tuto pohledávku uznává dlužník co do důvodu a výše.
Čl. 2
Pohledávka ve výši 86.380,-Kč s příslušenstvím, uvedená v Čl. 1 této dohody bude uhrazována
dlužníkem jako jeho splatný dluh v pravidelných měsíčních splátkách ve výši 3.500,-Kč pod ztrátou
výhody splátek (jestliže dlužník nesplní některou z měsíčních splátek, stává se splatnou celá zbývající
část dluhu), počínaje měsícem leden 2013, až do úplného zaplacení.
Jednotlivé splátky budou hrazeny na účet věřitele č. 943410460257/0100 vedeného u KB,a.s. pod
VS: 9430000227 nebo v hotovosti na pokladně MěÚ v Pekařské ulici v Litoměřicích nejpozději
k poslednímu dni příslušného měsíce.
Tato dohoda byla schválena na zasedání Zastupitelstva města dne 31.1.2013.
Čl. 3
Účastníci této dohody vycházejí ze stavu, podle něhož dlužník nemá žádný nemovitý ani cennější
movitý majetek, z kterého by bylo možno uspokojení pohledávky věřitele dosáhnout najednou a ani
současné příjmy dlužníka nedosahují takové výše, aby bylo možno dluh uhradit v plné výši. Dlužník
činí čestné prohlášení, že nemá žádnou jinou pohledávku vůči věřiteli.
Čl. 4
Účastníci této dohody prohlašují, že si obsah této dohody před podpisem přečetli, že byla uzavřena
po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli
v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost této smlouvy potvrzují svým podpisem.
Tato dohoda je sepsána ve třech stejnopisech,z nichž po jednom obdrží dlužník a po dvou věřitel
této dohody.
V Litoměřicích dne ...2013
Město Litoměřice
zastoupené místostarostou
Mgr. Karlem Krejzou

V.T.

M Ě S T O

L I T O M Ě Ř I C E

N Á V R H

D O

Z M

pro jednání ZM dne: 31.01.2013
předkládá: Ing. Karel Chovanec, tajemník
Návrh předložit před jednáním ZM, nejpozději do čtvrtka (7 dní před jednáním) do 12.00 hod. sekretariátu města..
Po zařazení do programu předkládá navrhovatel osobně s řádným odůvodněním.
Má-li návrh souvislost s činností jiného odvětvového odboru MěÚ, je nutno uvést vyjádření tohoto odboru.
Předkládající odbor předloží ZM návrh ve 2 vyhotoveních - 1x k zápisu a 1x navrhovateli.
Návrh:

Kontrolní zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva města v roce 2012

Odůvodnění:
Předkládáno na základě ustanovení §13, čl. 5 Jednacího řádu Zastupitelstva města Litoměřice.
V roce 2012 proběhlo 10 řádných jednání ZM. Celkem bylo při těchto jednáních ZM přijato 255 usnesení.
S výjimkou 13 bodů (červeně označených) jsou všechna usnesení splněna.
Postupně plněna usnesení jsou (červeně označené v příloze):
č. 22-(usnes.č.24/1/2012), 24-(usnes.č.26/1/2012) ze dne 26.1.2012
č. 20-(usnes.č.83/4/2012) ze dne 19.4.2012
č. 5-(usnes.č.205/9/2012), 25-(usnes.č.225/9/2012), 26-(usnes.č.226/9/2012), 28-(usnes.č.227/9/2012) ze dne
15.11.2012
č. 13-(usnes.č. 242/10/2012), 14-(243/10/2012), 16-(usnes.č.245/10/2012), 18-(usnes.č.247/10/2012), 20(usnes.č.249/10/2012), 26-(usnes.č.255/10/2012) ze dne 13.12.2012
Podrobný přehled plnění - viz příloha orig. zápisu.
Dopad do rozpočtu města:
Nemá dopad do rozpočtu města.
Návrh na usnesení:
ZM bere na vědomí kontrolní zprávu o plnění usnesení z veřejných zasedání Zastupitelstva města Litoměřic
konaných v roce 2012 (viz příloha orig.zápisu).

Podpis navrhovatele:

Přijaté usnesení ZM č.:

Městský

úřad

v

Litoměřicích

N Á V R H D O ZM

pro jednání ZM, dne: 31.1.2013
předkládá: Mgr. Václav Červín, místostarosta

Návrh předložit před jednáním ZM, nejpozději 7 dní před jednáním do 12.00 hod. sekretariátu města.
Po zařazení do programu předkládá navrhovatel osobně s řádným odůvodněním.
Má-li návrh souvislost s činností jiného odvětvového odboru MěÚ, je nutno uvést vyjádření tohoto
odboru. Předkládající odbor či PO předloží ZM návrh ve 2 vyhotoveních - 1x k zápisu a 1x
navrhovateli.

Návrh:
Informace o stavu nemovitostí, jejich vybavenosti a stavu celého areálu výstaviště ZČ

Odůvodnění:

Návrh na usnesení:
ZM bere na vědomí informaci od společnosti Zahrada Čech s.r.o. Litoměřice o stavu nemovitostí,
jejich vybavenosti a o stavu celého areálu výstaviště Zahrada Čech.

Podpis navrhovatele:

Přijaté usnesení ZM č.:

Návrhy k projednání v ZM dne 31.01.2013

Předkládá: OSMMa BH
majetkové záležitosti:
Záměry:
19. Podání žádosti o bezúplatný převod pozemků dle přiloženého seznamu v k.ú. Litoměřice
na Ústecký kraj, Ústí nad Labem
Žadatel: OSMM
Odůvodnění: Na základě požadavku odboru dopravy a silničního hospodářství žádáme o bezúplatný
převod pozemků ( viz. tabulka žádaných pozemků) pod vyznačenými parkovacími místy v ul. Na
Valech, Komenského a Masarykova z důvodu budoucí možné regulace, využití parkovacích míst.
Parkovací místa nejsou součástí průjezdního úseku silnic II/261 a III/2611 a na parkovacích pruzích
město vykonává pravidelnou údržbu.Jedná se o části pozemků:
číslo parcely
827/17
1267/21
1267/2
1268/9
1268/1

cca výměra m2 druh pozemku využití
231
148
127
33
284

ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha

silnice
silnice
silnice
silnice
silnice

Projednáno v MK dne 14.01.2013 Hlasováním pro:6
MK doporučuje převod výše uvedených pozemků

ulice
Na Valech
Masarykova
Masarykova
Komenského
Komenského
proti:0

zdržel se :0

ZM schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod části pozemků parc.č. 827/17, 1267/21,
1267/2, 1268/9 a 1268/1 v k.ú. Litoměřice na Ústecký kraj, Ústí nad Labem (nutný
odděl.geomet.plán)

1

20. Nákup části pozemku par.č. 2721 (ost.plocha) v k.ú. Litoměřice (nutný odděl.geomet.plán)
Žadatel: ČD a.s., Nábřeží Ludvíka Svobody 1222, Praha
Odůvodnění: Regionální správa majetku nabízí k odkoupení část pozemku, kde se nachází stavba
komunikace.
Stanovisko OÚRM : Z hlediska ÚP není připomínek, jedná se o část přístupové komunikace.
Vzhledem k nedostatku kapacity parkovacích míst v dané lokalitě by bylo vhodné odkoupit i část
pozemku, na kterém se v současné době nachází zahrádka
Stanovisko OSMM: Tato možnost o odkoupení i sousední části byla předjednaná
Projednáno v MK dne 14.01.2013 Hlasováním pro:6
MK doporučuje nákup pozemku dle situace

proti:0

zdržel se :0

ZM schvaluje záměr nákupu části pozemku par.č. 2721 v k.ú. Litoměřice (nutný odděl.
geomet.plán)

2

21. Nákup pozemku dle přiloženého seznamu (ost.plocha-komunikace) v k.ú. Litoměřice
Žadatel: Správa železniční dopravní cesty, st.org., Dlážděná 1003/7, Praha
Odůvodnění: Jedná se o nepotřebný majetek, pozemky ostatní plocha – komunikace
Par.číslo
279/2
293/4
293/18
303/1
303/2
2115/2
3209/1
3209/2
3209/13
3209/14
3209/15
3209/16
3407/1
3672/3

Druhu poz.
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha

Číslo LV
parcely
Využití poz.
Výměra Lokalita
ostat.komunikace
7566
428 ul. Wintrova
ostat.komunikace
7566
11 ul. Vodní
ostat.komunikace
7566
28 ul. Vodní chodník
ostat.komunikace
7566
451 ul. Wintrova
ostat.komunikace
7566
141 zelený pruh ul. Wintrova
ostat.komunikace
7566 u
ul. Štursova
ostat.komunikace
7566
6886 ul. Teplická
ostat.komunikace
7566
163 ul. Teplická chodník
ostat.komunikace
7566
18 ul. Teplická
ostat.komunikace
7566
17 ul. Teplická
ostat.komunikace
7566
20 ul. Teplická
ostat.komunikace
7566
8 ul. Teplická
ostat.komunikace
7566
2342 ul. Nerudova
ostat.komunikace
7566
158 ul. Kozinova

Projednáno v MK dne 14.01.2013 Hlasováním pro:6
proti:0
MK doporučuje nákupu z důvodu dořešení majetkoprávního vztahu

zdržel se :0

ZM schvaluje záměr nákupu pozemků parc.č. 279/2, 293/4,293/18, 303/1, 303/2,2115/2, 3209/1,
3209/2, 3209/13, 3209/14, 3209/15, 3209/16, 3407/1 a 3672/3 v k.ú. Litoměřice

3

2

22. Prodej pozemku parc.č. 3219 o výměře 93 m (zahrada) v k.ú. Litoměřice
Žadatel: OSMM
Odůvodnění: Město Litoměřice v roce 2003 prodalo dům č.p. 812 ul. Křižíkova bez zahrady, která
však tvoří s domem funkční celek. Mezi zahradou parc.č. 3219 a parc.č. 3220 byla cihlová dělící zeď,
která se samovolně sesula.
Předběžný rozpočet na odstranění poškozené zdi činí 13.874,- Kč
Stanovisko OÚRM: Z územního hlediska souhlasí s prodejem pozemku
2

Stanovisko OSMM: Doporučuje prodej pozemku za smluvní cenu ve výši 500,- Kč/m s odpočtem
6.937,- Kč (1/2 ceny z kalkulace rozpočtu za odstranění zdi )
Projednáno v MK dne 14.01.2013 Hlasováním pro:6
MK doporučuje prodej pozemku za cenu smluvní

proti:0

2

zdržel se :0

ZM schvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 3219 o výměře 93 m v k.ú. Litoměřice

4

2

23. Prodej pozemku parc.č. 3220 o výměře 117 m (zahrada) v k.ú. Litoměřice
Žadatel: OSMM
Odůvodnění: Město Litoměřice v roce 2003 prodalo dům č.p. 837 ul. Křižíkova bez zahrady, která
tvoří s domem funkční celek. Mezi zahradou parc.č. 3219 a parc.č. 3220 byla cihlová dělící zeď, která
se samovolně sesula.
Předběžný rozpočet na odstranění poškozené zdi činí 13.874,- Kč
Stanovisko OÚRM: Z územního hlediska souhlasí s prodejem pozemku
2

Stanovisko OSMM: Doporučuje prodej pozemku za smluvní cenu ve výši 500,- Kč/m s odpočtem
6.937,- Kč (1/2 z kalkulace rozpočtu za odstranění zdi)
Projednáno v MK dne 14.01.2013 Hlasováním pro:6
MK doporučuje prodej pozemku za cenu smluvní

proti:0

zdržel se :0
2

ZM schvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 3220 o výměře 117 m v k.ú. Litoměřice
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24. Dořešení majetkoprávního vztahu k části pozemku parc.č. 2355/3 o výměře cca 5256 m 2
v k.ú. Litoměřice (bezúplatný převod cca 186 m2 a nákup cca 5070 m2 Miřejovická stráň – pod
budoucími komunikacemi) - nutný odděl.geomet.plán
Žadatel: H.J.,Bohušovice nad Ohří ( vlastník 1/3)
H.M.,Litoměřice ( vlastník 1/3)
T.E., Praha( vlastník 1/3)
2

Odůvodnění: Žadatelé jsou spoluvlastníci pozemku parc.č. 2355/3(orná) o celkové výměře 9739m
v k.ú. Litoměřice.
Na části pozemku, více jak 50% v jejich vlastnictví jsou plánovány komunikace.
2
Na části pozemku parc.č. 2355/3 o výměře cca 5070 m je plánována místní komunikace ( veřejně
prospěšná stavba) . Žadatelé nabízejí odkoupení pozemku za cenu danou znaleckým posudkem
v souladu pravidly danými usnesením ZM usn. č. I/13 ze dne 10.9.2009.
2
Zbylou část pozemku pro účelovou komunikaci ( pěší) na části parc.č. 2355/3 o výměře 186 m
převedou její vlastníci bezúplatně, formou daru.
U odkoupení pozemků pro veřejně prospěšné stavby – daň hradí prodávající;ostatní poplatky
spojené znaleckým posudkem a vkladem do KN bude hradit Město Litoměřice.
OÚRM stanovisko: Souhlasí s převodem obou částí pozemku
Podle posledního znaleckého posudku z 11/2012 byla cena pozemků, určených na komunikaci dle
2
stanovena na částku. 271,- Kč/m . Celková cena za odkoupení části pozemku 2355/3 v k.ú.
Litoměřice pro páteřní komunikaci bude cca 1.374.000,- Kč.
Dopad na rozpočet 2013: v rozpočtu UZ 4202/4000
Projednáno v MK dne 14.01.2013 Hlasováním pro:6
MK doporučuje dořešení majetkoprávního vztahu
Dopad na rozpočet 2013 : výdaje 4201/6121

proti:0

zdržel se :0

Návrh na usnesení:
2

ZM schvaluje záměr nákupu části pozemku parc.č. 2355/3 o výměře cca 5070 m2 a bezúplatný
2
převod cca 186 m v k.ú. Litoměřice (Miřejovická stráň – pod budoucími komunikacemi) nutný
odděl.geomet.plán
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25. Nákup části pozemku parc..č. 2355/4, orná o výměře 310 m 2 v k.ú. Litoměřice (pozemek
Miřejovická stráň – pod budoucí komunikacemi)- nutný odděl.geomet.plán
Žadatel: manželé L.a D.P., Litoměřice
2

Odůvodnění: Žadatelé jsou vlastníci pozemku parc.č. 2355/4 (orná) o celkové výměře 982 m v k.ú.
Litoměřice.Nabízejí odkoupení pozemku za cenu danou znaleckým posudkem v souladu pravidly
danými usnesením ZM usn. č. I/13 ze dne 10.9.2009.
U odkoupení pozemků pro veřejně prospěšné stavby – daň hradí prodávající; ostatní poplatky
spojené znaleckým posudkem a vkladem do KN bude hradit Město Litoměřice.
OÚRM stanovisko: Souhlasí s nákupem části pozemku
Podle posledního známého znaleckého posudku z 11/2012 byla cena pozemků, určených na
2
komunikaci stanovena na částku 271,- Kč/m . Celková cena za odkoupení části pozemku bude cca
84.010,- Kč.
Dopad na rozpočet 2013: v rozpočtu UZ 4202/4000
Projednáno v MK dne 14.01.2013 Hlasováním pro:6
MK doporučuje dořešení majetkoprávního vztahu
Dopad na rozpočet 2013: výdaje 4201/6121

proti:0

zdržel se :0

Návrh na usnesení:
2

ZM schvaluje záměr nákupu části pozemku parc.č.2355/4 o výměře cca 310 m v k.ú.
Litoměřice (nutný odděl.geomet.plán)
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Prodeje:
26. Bezúplatný převod pozemku v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 6576/12 od ČR ÚZSVM,
Rašínovo nábřeží 390, Praha
Žadatel: OSMM
Odůvodnění: Jedná se o pozemek ostatní plocha – jiná plocha v ul. Spojovací, tento pozemek obec
udržuje. Dle zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997Sb.,údržbu a správu provádí obec.
Převody pozemků pod komunikacemi a veřejné prostranství jsou dle zákona č. 219/2000 Sb., o
majetku ČR, převáděny na obce bezúplatně.
Záměr převodu pozemků byl schválen v ZM dne 28.12.2006
Par.číslo

Název druhu pozemku

1591/3

ost.plocha

Využití pozemku LV
60000

Výměra m2
57

Návrh na usnesení:
ZM schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu pozemku parc.č. 1591/3 v k.ú. Litoměřice, č.j.
6576/12 od ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha
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27. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 6118/12 od ČR ÚZSVM,
Rašínovo nábřeží 390, Praha
Žadatel: OSMM
Odůvodnění: Jedná se o pozemky ostatní plocha , komunikace – chodníky v ul. Mostecká,
Daliborova, České armády a Teplická , tyto pozemky obec udržuje. Dle zákona o pozemních
komunikacích č. 13/1997Sb.,údržbu a správu provádí obec.
Převody pozemků pod komunikacemi a veřejné prostranství jsou dle zákona č. 219/2000 Sb., o
majetku ČR, převáděny na obce bezúplatně.
Záměr převodu pozemků byl schválen v ZM dne 8.03.2012
Parc.číslo
449/6
841/2
1321/12
1321/16
1321/17
1321/20
1321/22
1321/23
1321/24
1321/25
3068/5
3258/8
3258/9
3258/10
3258/11

Druhu pozemku
trvalý travní porost
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha

Výměra
m2
316
zeleň
332
ostat.komunikace 263
zeleň
249
zeleň
764
zeleň
78
zeleň
117
zeleň
1018
zeleň
230
zeleň
292
zeleň
95
zeleň
327
zeleň
36
zeleň
51
zeleň
209

Využití

Lokalita
ul. Mostecká
ul. Daliborova
ul.České armády

ul.České armády
ul.Teplická

ul. Teplická

Návrh na usnesení:
ZM schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu pozemků parc.č. 449/6, 841/2, 1321/12, 1321/16,
1321/17, 1321/20, 1321/22, 1321/23, 1321/24, 1321/25, 3068/5, 3258/8, 3258/9, 3258/10 a 3258/11
v k.ú. Litoměřice, č.j. 6118/12 od ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha
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28. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 6396/12 od ČR ÚZSVM,
Rašínovo nábřeží 390, Praha
Žadatel: OSMM
Odůvodnění: Jedná se o pozemky ostatní plocha , komunikace – chodník v ul. Kamýcká, Masarykova
a Teplická tyto pozemky obec udržuje. Dle zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997Sb.,údržbu
a správu provádí obec.
Převody pozemků pod komunikacemi a veřejné prostranství jsou dle zákona č. 219/2000 Sb., o
majetku ČR, převáděny na obce bezúplatně.
Záměr převodu pozemků byl schválen v ZM dne 28.06.2012, 23.08.2012

Parc.číslo
1267/27
1267/29
1267/30
2188/1
2188/10
3209/20

Druhu pozemku
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha

Výměra
Využití
m2
Lokalita
ostat.komunikace
210 ul. Masarykova
ostat.komunikace
66
ostat.komunikace
509
ostat.komunikace
3992 ul. Kamýcká
ostat.komunikace
12
ostat.komunikace
9 ul. Teplická

Návrh na usnesení:
ZM schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu pozemků parc.č. 1267/27, 1267/29, 1267/30,
2188/1, 2188/10 a 3209/20 v k.ú. Litoměřice, č.j. 6396/12 od ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390,
Praha
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29. Bezúplatný převod pozemku v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 6772/12 od ČR ÚZSVM,
Rašínovo nábřeží 390, Praha
Žadatel: OSMM
Odůvodnění: Jedná se o pozemek ostatní plocha – jiná plocha v ul. Jiřího z Poděbrad, tento
pozemek obec udržuje. Dle zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997Sb.,údržbu a správu
provádí obec.
Převody pozemků pod komunikacemi a veřejné prostranství jsou dle zákona č. 219/2000 Sb., o
majetku ČR, převáděny na obce bezúplatně.
Záměr převodu pozemků byl schválen v ZM dne 22.10.2009
Par.číslo

Název druhu pozemku

Využití pozemku

2980/2

ost.plocha

Ul. Jiřího z Poděbrad

LV
60000

Výměra m2
762

Návrh na usnesení:
ZM schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu pozemku parc.č. 2980/2 v k.ú. Litoměřice, č.j.
6772/12 od ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha
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30. Prodej pozemku parc.č. 363/3 o výměře 42 m (zahrada) v k.ú. Pokratice
Žadatel: B.P.,Litoměřice
Odůvodnění: Žadatel je vlastník sousedních nemovitostí zahrady a domu č.p. 187. Z důvodu dořešení
majetkoprávního vztahu žádá o odkoupení.
Stanovisko OÚRM: Z hlediska záměrů rozvoje města a s ohledem na koncepci platné ÚPD není
k prodeji pozemku námitek. Pozemek tvoří součást oplocených zahrad u objektů RD a jako takový je
v ÚP zahrnutý do ploch s funkčním využitím smíšeného území městského typu.
proti:0
zdržel se :0
Projednáno v MK dne 26.11.2012. Hlasováním pro:5
MK doporučuje prodej
Záměr prodeje projednán a schválen na ZM dne 13.12.2012 pod bodem 242/10/12
Zveřejněno na úřední desce od 3.01.2013 do 21.01.2013 (není připomínek ani námitek)
Doporučená cena pozemku smluvní odvozená od ceny schválené v ZM dne 23.08.2012 usnesení
2
169/7/12 a 4.10.2012 usnesení 192/8/12, kdy město prodalo sousední pozemky za 200,-Kč/m
Návrh na usnesení :
2
ZM schvaluje prodej pozemku par.č. 363/3 o výměře 42 m v k.ú. Pokratice za cenu smluvní ve
výši 8.400,- Kč panu P.B., Litoměřice
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31. Prodej pozemku parc.č. 2660/16 o výměře 157 m (ost.plocha) v k.ú. Litoměřice
Žadatel: Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689, Teplice
Odůvodnění: Kontrolou bylo zjištěno, že výše uvedený pozemek se nachází v uzavřeném areálu
čistírny odpadních vod
Stanovisko OÚRM: Předmětný pozemek je zahrnutý dle platného ÚP do ploch s funkčním využitím pro
technickou infrastrukturu v záplavovém území a jako takový představuje součást stávajícího areálu
ČOV proto k prodeji není připomínek ani námitek
proti:0
zdržel se :0
Projednáno v MK dne 26.11.2012.Hlasováním pro:6
MK doporučuje prodej
Záměr prodeje projednán a schválen na ZM dne 13.12.2012 pod bodem 243/10/12
Zveřejněno na úřední desce od 3.01.2013 do 21.01.2013 (není připomínek ani námitek)
2
Cena pozemku dle znaleckého posudku č. 1/343/13 – 59.160,- Kč tj. 377,- Kč/m
Návrh na usnesení :
2

ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 2660/16 o výměře 157 m v k.ú. Litoměřice za cenu dle
znaleckého posudku 59.160,- Kč a náklady za vypracování znal.posudku 3.872,- Kč
Severočeské vodárenské společnosti a.s., Přítkovská 1689, Teplice, IČ 49099469

13

32. Prodej bytových jednotek – výměna bytů ul. Mládežnická 1752/6 a ul. Družstevní 1756/25
v k.ú. Litoměřice
Žadatel: OSMM

adresa

kupující

kupní
cena

výměra

velikost

byt.č.

Odůvodnění: Projednáno v RM dne 20.12.2012 a 6.11.2012, výměny bytů

19 1+1

41,37 152.908,00 Kč M.a M.P.

Mládežnická 1752/6

29 3+1

66,16 381.140,00 Kč L.Š.

Družstevní 1756/25

Návrh na usnesení:
ZM schvaluje prodej dle podmínek „Zásad prodeje bytů a nebytových prostor z majetku Města
Litoměřice“ ,byt č.19 ul. Mládežnická 1752/6 a byt č. 29 Družstevní 1756/25 v k.ú. Litoměřice
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33. Zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční
soustavy k části pozemku parc.č. 4138/1 v k.ú. Litoměřice
Žadatel: ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín
Odůvodnění: V rámci stavební akce „„IP-12-4002770, LT, Ltm, Fillova kNN přip..p.p.č. 4155/123 byla
žadatelem vybudována nová elektrizační distribuční soustava.
Před stavební akcí byla uzavřena smlouva o budoucí smlouvě pro zřízení věcného břemene č.
9810000320 dne 17.2.2012. Objednavatelem geom. plánu a jeho plátcem byl žadatel. Poplatky za
vklad smlouvy do KN hradí žadatel.
Parcelní
číslo
4138/1

Název druhu Způsob využití
pozemku
Skutečné využití

zahrada
cena celkem bez DPH

Výměra
148

Druh
zařízení
(přípojka)
NN

Délka
náhrada za
vedení bm
bm / Kč
23
23

cena celkem s DPH

51

DPH 21%

výpočet
(bez DPH)

246,33

1173,00

246,33Kč

1173,00 Kč
1419,33Kč

Cena za BM je určena dle platných zásad, schválených Zastup. města Litoměřice dne 23.6.2005 pod č. jed. I/20
Celé platné znění „Zásad o zřizování věcných břemen, omezujících vlastnické právo Města Litoměřice k věcem
nemovitým“, je uveřejněno na internetových stránkách Města Litoměřic; internetová adresa:
http://radnice.litomerice.cz/dokument-568549.html

Návrh na usnesení
ZM schvaluje zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační
distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 4138/1 v k.ú. Litoměřice dle GP 3856-58/2012 ve
prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, za jednorázovou
úhradu ve smluvní výši 1.173,-Kč + 21% DPH a poplatky za vklad smlouvy do KN.
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