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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

těší mě, že Vám opět mohu předat prostřed-
nictvím Radničního hlasatele aktuální informace
o našem městském obvodu Ústí n.L.-město. 

Koncem února proběhlo již III. zasedání
Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad
Labem – město, které projednávalo, mimo
jiné, nejdůležitější materiál pro hospodaření
městského obvodu v roce 2007, tj. návrh 
rozpočtu MO na rok 2007. Jistě jste zaznamenali,
že jsme první měsíce roku absolvovali v pod-
mínkách rozpočtového provizoria vzhledem 
k tomu, že při schvalování rozpočtu města 
v prosinci roku 2006 byly výrazně sníženy 
provozní dotace na jednotlivé městské obvody. 
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V našem rozpočtu se jednalo, proti
roku 2006, o částku cca 18 mil. Kč
a bylo proto nutné přijmout řadu
organizačních opatření a přehod-
notit jednotlivé provozní výdaje.
Také u dotací na investice nám byla
určena nižší částka, než jsme
původně předpokládali. Předložený
návrh rozpočtu byl proto přizpůso-
ben daným možnostem tak, aby
jeho aplikace zajistila občanům
požadované služby a standard života
v našem MO. Zastupitelstvo měst-
ského obvodu rozpočet schválilo
(viz uvnitř listu) s tím, že pokud MO
obdrží další finanční prostředky,
budou tyto směrovány zejména na
čistotu a zeleň. Dnes již víme, že
nám byla provozní dotace zvýšena
o další 4 mil. Kč. 

Zima už je snad za námi, podle
údajů meteorologů byla letošní
zima jednou z nejteplejších za
posledních 236 let. To platilo i pro
Ústí nad Labem. Zajištění schůd-
nosti chodníků a odklízení sněhu
bylo pro městský obvod snadnější
než v minulých letech. Firmy pro-
vádějící smluvní údržbu zeleně 
a úklid veřejných prostranství 
v našem MO zasahovaly na odstra-
ňování sněhu snad jen dvakrát 
třikrát za zimu. Měly proto více
času na vyhrabání listí ze zeleně 
či na potřebné úpravy keřů a živých
plotů. Doufám, že jste to zazname-
nali.

V zimním období a tedy v době
vegetačního klidu probíhalo v cent-
rálním obvodě, již tradičně, povolené
kácení stromů. Za toto období bylo
pokáceno na 160 stromů, většinou
zdravotně a stářím dožilých a tím 

i ohrožujících zdraví či majetek
občanů. Na tuto činnost bylo vyna-
loženo cca 700 tis. Kč. Jednou z vel-
kých akcí je kácení zdravotně
poškozené aleje podél Městských
sadů v ulicích Šaldova, Palachova 
a Sadová. Náhradní výsadba
nových lip za pokácené bude reali-
zována vzhledem k náročnosti pří-
pravy terénu (zbylé pařezy se musí
z prostorových možností ručně
vykopat) na podzim letošního roku,
s dokončením na jaře 2008. V letoš-
ním jarním období se plánuje vysá-
zet zatím cca 40 nových stromků 
v jiných lokalitách našeho obvodu.
V této souvislosti bych Vás chtěl
požádat o typy lokalit, kde by bylo
vhodné další nové stromy vysadit.

S firmou AVE a.s., která zajišťuje
svoz komunálního odpadu, průběž-
ně jednáme, jak lépe organizovat
svoz, aby byl kolem kontejnerů
větší pořádek, jak přesvědčit Vás
občany, aby se zvýšil podíl separo-
vaného odpadu, atd. Zároveň 
na zkoušku vybudujeme jedno 
kontejnerové stání oplocené a uza-
mykatelné pro získání zkušeností,
zda by toto nebylo řešení ke zlep-
šení pořádku. Na pořadu je i otázka
vymístění popelnic a kontejnerů 
z chodníků. Ke všem těmto opatře-
ním, ale budeme potřebovat Vaši
pomoc a spolupráci.

Společně s Magistrátem a ostatní-
mi MO jednáme s firmou EURO
AWK o vybudování nových krytých
zastávek MHD, které by celkově při-
spěly ke zlepšení vzhledu našeho
města. V našem MO jsme zatím v I.
etapě vytypovali 15 zastávek, které
mají být postupně od letošního
roku realizovány. Celkem by jich
mělo být v našem MO kolem 30,
podle dostupnosti elektrického
zdroje a požehnání příslušnými
orgány.

Ke zlepšení života v našem MO 
by mělo přispět i zvýšení počtu 
laviček. Zatím jich máme objednáno
57 a jednáme s dodavatelem 
o jejich rozmístění. 

Zabývali jsme se také zlepšením 
a aktuálností našich webových strá-
nek (www.ul-mesto.cz). Chceme,

aby informovanost občanů jejich
prostřednictvím byla co nejlepší.
Zajistili jsme jejich nepřetržitou
správu, neomezenou dodávku 
grafických úprav a především co
nejrychlejší aktuálnost jednotlivých
rubrik. 

Vážení spoluobčané, v úvodu
jsem Vás informoval o tom, že
máme k dispozici méně peněz než
např. v letech 2005 a 2006. Přesto
chceme udělat všechno pro to, aby
to život v našem MO neovlivnilo. K
tomu bude ale třeba i Vaší spolu-
práce, protože všechna naše snaha
se může minout účinkem, když
budeme muset zbytečně vynaklá-
dat peníze jen proto, že někteří
občané se nechovají tak, aby
svému městu neškodili. Stále jsou
poničené odpadkové koše, rozsy-
pané odpadky, černé skládky, poni-
čené nebo zcizené lavičky, rozjež-
děné trávníky, poničená nebo zci-
zená okrasná zeleň, atd. I když spo-
lupracujeme s městskou policií stále
se nám nedaří stav trvale zlepšit. 

Radniční hlasatel bude vycházet
jako čtvrtletník a budete tedy pravi-
delně informováni o tom, jak hos-
podaříme a jak se nám naše práce
daří. Uvítáme proto také každý Váš
podnět a připomínku. Pokud mi je
budete chtít sdělit osobně, dohod-
něte si s mým sekretariátem (tel.:
475220693) termín Vaší návštěvy.
Rád se s Vámi setkám. 

Vážení spoluobčané, zdravím Vás,
a věřím, že každý z nás podle svých
možností přispěje k tomu, aby se
nám v našem MO ÚL-město i
celém městě dobře žilo.

Ing. Václav Verner
starosta Městského obvodu 

Ústí nad Labem - město
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Rozpočet Městského obvodu Ústí n. L.
– město na rok 2007, který je
základním materiálem pro hospo-
daření městského obvodu v rozpočto-
vém roce 2007, byl projednán 
a schválen na zasedání Zastupitel-
stva MO dne 27. února 2007. 
Rozpočet se před uvedeným datem
projednával, jak ve Finanční komisi
Rady MO, tak ve Finančním výboru
Zastupitelstva MO.
Je zpracován v souladu se zákonem 
č. 128/2000 Sb., o obcích, záko-
nem 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů 
a rozpočtem města Ústí nad Labem
pro rok 2007.
Rozpočet je schválen jako schodkový
vzhledem k tomu, že schodek můžeme
uhradit vlastními finančními 
prostředky z minulých let (zákon 
č. 250/2000 Sb., § 4, odst. (5), 
bod a)).

Celkové objemy jsou:
příjmy 65 841,00 tis. Kč
výdaje 81 421,00 tis. Kč
saldo -15 580,00 tis. Kč
financování 15 580,00 tis. Kč

Záporné saldo příjmů a výdajů
vyrovnává oblast financování
(zůstatky na účtech k 31. 12. 2006).

Rozpočet je zpracován v obvyklé
formě a tvoří jej 11 tabulek a 18
stran textu. Materiál obsahuje, jak
návrh příjmové části, tak návrh výda-
jové části rozpočtu, vždy komentář 
a příslušná tabulka. V příjmové a ve
výdajových tabulkách jsou uvedeny
pro srovnání údaje roku 2006 a dále
pak návrh rozpočtu na rok 2007 
a jeho porovnání s upraveným 
rozpočtem roku 2006.

Aby souhlasily součty za rok 2006,
obsahuje tabulková část i údaje 
o akcích, které proběhly v roce

2006 a v roce 2007 se neopakují. 
Příjmová část rozpočtu shrnuje

možné zdroje financování hospoda-
ření MO v roce 2007. Jedná se 
o vlastní příjmy (daňové, nedaňové 
a kapitálové) a dále o přijaté dotace
(z rozpočtu města, ze státního 
rozpočtu a státních fondů), dále
pak finanční prostředky z výsledku
hospodaření ve VHČ v roce 2007.

Výdajová část rozpočtu uvádí, jak
pravidelné provozní (neinvestiční)
výdaje MO, tak předpokládané
výdaje investiční.

Jedná se o výdaje na vlastní 
činnost MO v samostatné působnosti,
zejména výdaje spojené s péčí 
o životní prostředí, o majetek obce 
a jeho rozvoj, výdaje spojené 
s výkonem státní správy, ke které je
MO pověřen zákonem, resp. Statutem
města, dále pak výdaje vyplývající
pro MO z uzavřených smluvních
vztahů a další výdaje na činnosti,
které MO vyplývají z obecně závaz-
ných právních předpisů. 
V investičních výdajích se předpo-
kládají úhrady za:
- inženýrskou činnost, studie, 

přípravné a projektové práce
- realizované investiční akce (rekon-

strukce objektu W. Churchilla č. 4,
nová parkovací místa a rekon-
strukce chodníků, dětská hřiště).
Zpracovatelé se domnívají, že 

předložený rozpočet je zpracován
tak, aby byl srozumitelný nejen
zastupitelům MO Ústí n. L. – město,
ale i občanům městského obvodu.

Vzhledem k rozsahu materiálu jej
nelze na tomto místě uvést celý, 
a proto jsou v přiložené tabulce
uvedeny pouze základní údaje.
Zájemci ze strany občanů, kteří by
se chtěli s celým návrhem rozpočtu
seznámit, jsou vítáni na ÚMO 
ÚL-město, kde obdrží veškeré infor-
mace, a to v sekretariátu starosty

nebo v sekretariátu tajemnice. Celý
materiál je také zveřejněn na WEB
stránkách MO ÚL-město na adrese:
www.ul-mesto.cz
(kliknout na Úřední tabule). 

Doplnění informace k rozpočtu:
po schválení rozpočtu dne 27. 2. 2007,
byla Zastupitelstvem města dne 
1. 3. 2007 schválena rezerva ve výši
10 mil. Kč na posílení rozpočtů
městských obvodů. Její rozdělení
projednala a schválila Rada města
dne 8. 3. 2007. Do rozpočtu MO 
ÚL-město byla určena částka 4 mil. Kč.
Znamená to, že výše uvedené objemy,
jak u příjmů, tak výdajů se zvyšují 
o 4 mil. Kč. Ve výdajích pak bude
prakticky celá částka směrována 
do oblasti čistoty a zeleně.

Ing. Václav Verner
starosta MO ÚL-město

Ing. Iva Urbanová
vedoucí EO ÚMO ÚL-město

Rozpočet Městského obvodu
Ústí n. L. - město na rok 2007

Pohled na Mírové náměstí z Revoluční ulice.
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Stavba průjezd železničním 
uzlem Ústí nad Labemv roce 2007

Vážení spoluobčané, jak se již stalo pravidlem, na stránkách

našeho „Radničního hlasatele“ Vás pravidelně informujeme 

i o postupu prací na této stavbě, která nám Všem přinese,

jednak rekonstruované a modernější hlavní nádraží, a dále

pak i modernější traťový úsek od Vaňova po Neštěmice.

Ukončí se tím modernizace I. tranzit-
ního železničního koridoru Děčín-
Praha-Česká Třebová-Brno-Břeclav,
na severním rameni Praha-Děčín.
Účelem této stavby je dosáhnout vyš-
ších rychlostí, zkrácení jízdní doby
vlakových spojů a zároveň provést
modernizaci stávajících staveb a zaří-
zení. Současně s tím i zvýšení bez-
pečnosti železničního provozu výstav-
bou nového zabezpečovacího zaříze-
ní i přípravu pro dálkové řízení provo-
zu. Od ředitele stavby Ing. Vladimíra
Mikeše jsem si pro Vás nechal vypra-

covat konkrétní informaci o tom, jak
budou práce pokračovat, a co nás
čeká v roce 2007. Tuto informaci
Vám dále přetiskuji a věřím, že i
nadále naleznou realizátoři stavby
Vaše pochopení a potřebnou míru
tolerance ke všem potřebným omeze-
ním Vašeho cestovního komfortu.
Ing. Václav Verner
starosta MO ÚL-město

„V roce 2007 budou zahájeny
další stavební objekty po celé trase,
bude zahájena přestavba železniční

stanice Ústí nad Labem – sever 
a zrekonstruovány traťové koleje až
do konce stavby ve směru na Děčín.

V hlavním nádraží pokračuje
výstavba v závislosti na letošní
mírné zimě. Je připravena pravá
polovina nového mostu přes Bílinu
a opěrné zdi. Do poloviny května
bude zprovozněn třetí díl osobního
podchodu, nástupiště č. 3 a k němu
přilehlé staniční koleje. 

Rozpočet byl projednán a schválen na zasedání ZMO
ÚL - město dne 27. 2. 2007
Výdajová část (v tis. Kč)

NEINVESTČNÍ VÝDAJE celkem 57 941,00

Z toho: výdaje na sbor dobrovolných hasičů 70,00

provozní výdaje na chod úřadu 6 837,00

sociální odbor (poštovné) 330,00

členové zastupitelstva - výdaje dle zákona 2 815,00

správa celkem 27 126,00

v tom: mzdy úředníků 14 109,00

příspěvky neziskovým organizacím 150,00

výdaje sociálního fondu 615,00

výdaje na udržování čistoty MO 8 030,00

výdaje na údržbu a obnovování zeleně 10 098,00

výdaje ostatní (vánoční výzdoba a trhy) 370,00

údržba a opravy chodníků, stav. práce v zeleni 1 500,00

INVESTČNÍ VÝDAJE celkem 23 480,00

Z toho: projektová dokumentace a posudky 200,00

rekonstrukce - W. Churchilla č. 4 6 500,00

parkovací místa 5 000,00

rekonstrukce chodníků 11 400,00

provozní investice - dětská hřiště 380,00 

VÝDAJE CELKEM 81 421,00

ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ -15 580,00

Financování celkem � 15 580,00

ROZPOČET MO ÚL - MĚSTO NA ROK 2007 
(základní údaje)

Příjmová část (v tis. Kč)

Daňové příjmy celkem 22 160,00

Z toho: a) správní poplatky 1 000,00

b) správní poplatky za VHP 6 300,00

c) poplatky za psy 800,00

d) popl.za zábor veřej.prostr. 1 060,00

e) poplatek za provozovaný VHP 6 500,00

f) výtěžek z loterií 

a jiných podobných her 6 500,00

Nedaňové příjmy celkem 498,00

Z toho: a) příjmy z úroků 35,00

b) ostatní nedaňové příjmy 50,00

c) pokuty za přestupky 100,00

d) finanční vypořádání 

s MmÚ za rok 2004 313,00

Kapitálové příjmy 4 230,00

Příjaté dotace celkem: 38 953,00

Z toho: na sociální dávky 0,00

PŘÍJMY CELKEM 65 841,00

Vysvětlivka:

VHP - výherní hrací přístroje 

� - zůstatky na účtech z minulých let
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Další stavební postup začne 
v osobním nádraží 14. 5. 2007 
a bude trvat do konce roku. Bude se
provádět prostřední díl podchodu 
a nástupiště č. 2. Současně se
budou od května stavět levé poloviny
rozestavěných mostů Bílina, Edvarda
Beneše a Hrnčířská. V nádraží
budou v provozu nástupiště č. 1 
a 3, trasa pro cestující bude organi-
zována podobně jako v loňském
roce, včetně informačních tabulí.

V železniční stanici Ústí n/L –
sever budou práce zahájeny v březnu
tohoto roku. Bude se zde provádět
rekonstrukce a výstavba nového
podchodu, nového ostrovního
nástupiště se vstupem do podchodu,
dále protihlukové stěny, nový želez-
niční svršek, trakční vedení, zabez-
pečovací zařízení, kabelové trasy.
Stavba si vyžádá omezení 
v ulicích Matiční, Nový svět, 
Svádovská, Plavecká, 1. máje 
a přilehlých ulicích. 

První etapa potrvá od 12. 3. do
11. 6. 2007. Vyloučí se z provozu
sudé staniční koleje. Příchod k vla-
kům bude do 15. 5. 2007 tak jako
doposud, cestující budou informo-
váni. V této etapě se bude se také
rekonstruovat opěrná zeď vpravo
trati, která si vyžádá úplnou uzavírku
ulice Veslařské.

Druhá etapa potrvá od 11. 6. do
16. 11. 2007. Vyloučí se z provozu

liché staniční koleje. V této etapě
bude podchod v žel. stanici Ústí n/L-
sever uzavřen a postaven nový pod-
chod s výstupem na nové nástupiště.
Po tuto dobu bude příchod 
k vlakům umožněn provizorním
přechodem koleje za staniční 
budovou, směr Děčín, cestující
budou informováni.

V této etapě se bude provádět
také výstavba mostu u ZOO 
a mostu v ulici U Podjezdu. Provoz
v ul. Drážďanské bude zachován 
ve stejném rozsahu jako v loňském
roce – jen pro MHD do 30. 11.
2007.

Od března do konce listopadu
2007 bude v důsledku stavební 
činnosti upraven zvláštním užíváním
komunikace průjezd ulicí Nový Svět
v úseku od ul. Matiční po ul. Pla-
veckou jen jednosměrně v jednom
jízdním pruhu.

V obvodu jih je již většina staveb-
ních objektů dokončena. V roce
2007 se bude provádět protihluková
stěna u železničního přejezdu 
a druhá polovina mostu v ulici 
Čajkovského a dále nová zárubní
zeď u tunelu pod Větruší. 
Pro realizaci stavby v roce 2007 
jsou projednané tyto požadavky 
na uzavírky komunikací v těchto
termínech:
10. 3. 2007 (23:15 hod.)–12. 3.
2007 (5:00 hod.) uzavření žel. 

přejezdu ulice Veslařská,
12. 3.–11. 6. 2007 ulice Veslařská
(Nový svět), stavba opěrné zdi,
5. 5.–30. 11. 2007 Most u ZOO, 
ul. Drážďanská,
5.–8. 5. 2007 úplná uzavírka pro
veškerý provoz - stavba rámu na TV, 
12.–13. 5. 2007 demontáž mostovky
č. 1,
11.–12. 6. 2007 demontáž mostovky
č. 2, 
26-–30. 11. 2007 úplná uzavírka
pro veškerý provoz,
15. 5.–30. 11. 2007 úplná uzavírka
podchodu pod tratí (ul. Svádovská-
ul. 1. máje).
Doporučujeme po tuto dobu použí-
vat chodník pod silničním nadjez-
dem s nedalekým průchodem pod
tratí (směr Neštěmice) 
7. 5.–31. 10. 2007 Nájezd na Most
E. Beneše, pro stavbu mostu 
a investice Viamont + SUS,
25. 5.–31. 8. 2007 ulice Čajkovského
pro stavbu mostu,
Do 30. 11. 2007 ulice Přístaviště
pro stavbu Mostu Bílina
Speciální požadavek na dopravní
opatření pro výstavbu v prostoru
hlavního nádraží:
Od 14. 5. 2007–19. 10. 2007 -
povolení vjezdu do obvodu hlavního
nádraží z přilehlého parkoviště
nebo z komunikace Malá Hradební
dočasně zřízeným nájezdem 
u viaduktu od západu, z pozemku
4260/2 nebo 4260/1 a dále povolení
vjezdu do hlavního nádraží z ulice 
U Nádraží, s příjezdem od mostu
Edvarda Beneše.

Ing. Vladimír Mikeš
ředitel stavby

Most přes řeku Bílinu - I. etapa
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Co je nového?
• Systém pomoci v hmotné nouzi je

moderním systémem pomoci oso-
bám s nedostatečnými příjmy,
motivující tyto osoby k aktivní
snaze zajistit si prostředky k uspo-
kojení životních potřeb. 

• Zabraňuje jejich sociálnímu vyloučení. 
• Je jednotný na celém území České

republiky. 
• Vychází z principu, že každá osoba,

která pracuje se musí mít lépe než
ta, která nepracuje, popřípadě se
práci vyhýbá. 

• Nedílnou součástí pomoci v hmot-
né nouzi je sociální práce s klienty.

Kdo je v hmotné nouzi?
• Zákon stanovuje sedm situací spo-

jených s nedostatečným zabezpe-
čením základní obživy, bydlení 
a mimořádnými událostmi. Nasta-
nou-li, je osoba či rodina v hmotné
nouzi a má nárok na pomoc. 

• Jde v zásadě o situace, kdy osoba či
rodina nemá dostatečné příjmy 
a její celkové sociální a majetkové
poměry neumožňují uspokojení
základních životních potřeb.

• Zákon zároveň napomáhá řešení
některých nárazových životních
situací, které nelze vyřešit jinak, než
okamžitou peněžní pomocí. 

• Důležité je, že každá osoba má
nárok na poskytnutí základních
informací které vedou nejenom 
k řešení její situace hmotné nouze,
ale i k předcházení jejího vzniku. 

Jaké jsou nové dávky a kdo je
vyplácí?
• Dávkami, kterými se řeší pomoc 

v hmotné nouzi, jsou:
1. příspěvek na živobytí
2. doplatek na bydlení

3. mimořádná okamžitá pomoc
• O dávkách pomoci v hmotné

nouzi rozhodují a vyplácejí je
pověřené obecní úřady, tj. stejné
úřady, které poskytují dosavadní
dávky sociální péče. Tyto úřady
jsou povinny poskytnout informace
o pomoci v hmotné nouzi 
v jednotlivých případech.

Co je příspěvek na živobytí?
• Základní dávka pomoci v hmotné

nouzi řeší nedostatečný příjem
osoby či rodiny.

• V praxi to znamená, že pokud po
odečtení přiměřených nákladů 
na bydlení nedosahuje příjem
osoby či rodiny částky živobytí,
vzniká této osobě či rodině nárok
na příspěvek na živobytí.

• Živobytí osoby či rodiny je stanoveno
na základě posouzení, jaký má
osoba či rodina příjem a zda si jej
může zvýšit, na posouzení majetko-
vých poměrů a na zhodnocení 
dalších okolností, které výši částky
živobytí mohou navýšit (aktivní
snaha najít si zaměstnání, dlouho-
dobé setrvávání ve stavu hmotné
nouze, potřeba dietního stravování).

• Částka živobytí se odvíjí od částek
životního a existenčního minima.
Pokud osoba prokazatelně projevuje
snahu o zvýšení příjmu vlastním
přičiněním, bude úroveň jejího
živobytí (před dalším možným
navýšením) shodná s jejím život-
ním minimem.

• Částka živobytí je stanovena pro
každou osobu individuálně, a to 
na základě hodnocení její snahy 
a možností. Pro stanovení živobytí
rodiny se jednotlivé částky živobytí
osob sčítají.

• Výše příspěvku na živobytí se sta-
novuje jako rozdíl mezi živobytím
osoby či rodiny a jejich příjmem,
který je snížený o přiměřené nákla-
dy na bydlení. 

• Přiměřené náklady na bydlení jsou
odůvodněné náklady na bydlení,
maximálně však do výše 30 % příjmu
osoby či rodiny. V hlavním městě
Praze do výše 35 % příjmu osoby 
či rodiny. 

Co je doplatek na bydlení?
• Druhá dávka pomoci v hmotné

nouzi řeší situaci nedostatku příjmu
k uhrazení odůvodněných nákladů
na bydlení.

• Podmínkou pro nárok na tuto
dávku je být nájemcem nebo vlast-
níkem bytu a splňovat podmínky
pro nárok na příspěvek na živobytí
a na příspěvek na bydlení ze systému
státní sociální podpory. 

• Zákon umožňuje poskytnout
doplatek na bydlení i ve výjimeč-
ných případech, kdy žadatel nemá
nárok na příspěvek na živobytí
nebo příspěvek na bydlení, případně
i žadateli využívajícímu jinou než
nájemní formu bydlení. 

• Doplatek na bydlení lze poskyt-
nout, jestliže osoba užívá byt 
v obci, v níž je hlášena k trvalému
pobytu. Zákon stanoví výjimky,
kdy se tato podmínka nemusí 
sledovat. Přesto je vhodné tyto
bytové vztahy napravit. 

• Výše doplatku na bydlení je stano-
vena tak, aby po zaplacení 
odůvodněných nákladů na bydlení 
(tj. nájmu, služeb s bydlením 
spojených a nákladů za dodávky
energií) zůstala osobě či rodině
částka na živobytí.

Sociální odbor 
informuje!

Parlament České republiky schválil v březnu 2006 zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi,
který začal platit od 1. ledna 2007. Tento zákon nově stanovuje podmínky pro pomoc osobám v hmotné
nouzi a zároveň ruší zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů. 



7duben > 2007

Co je mimořádná okamžitá
pomoc?
Osobám, které se ocitnou v takových
situacích, které je nutno bezodkladně
řešit, je poskytována mimořádná
okamžitá pomoc. Zákon vytipoval
pět takových situací.

1. První situace může nastat 
v momentě, kdy osoby sice neplní
podmínky hmotné nouze, ale hrozí
jim vážná újma na zdraví v případě
neposkytnutí pomoci okamžitě. 
V případech, kdy hrozí osobě vážná
újma na zdraví a tato osoba neplní
žádné podmínky pro poskytnutí 
příspěvku na živobytí nebo doplatku
na bydlení, náleží částka, doplňující
příjem této osoby do výše existenčního
minima. 

2. Druhá situace řeší pomoc osobám,
postiženým vážnou mimořádnou
událostí (živelní pohromy, vyšší stupně
větrné pohromy, zemětřesení, požár
nebo jiná destruktivní událost, ekolo-
gická nebo průmyslová havárie). 
V případě mimořádných událostí lze
poskytnout mimořádnou okamžitou
pomoc až do výše patnácti násobku
částky životního minima jednotlivce,
tj. pro rok 2007 až do výše 46.890 Kč. 

3. Třetí situace napomáhá osobám,
které nemají dostatečné prostředky,
k úhradě jednorázového výdaje spo-
jeného např. s úhradou poplatku 
za vystavení duplikátů osobních
dokladů nebo v případě ztráty
peněžních prostředků. V případě
úhrady nezbytného jednorázového
výdaje se stanovuje výše mimořádné
okamžité pomoci až do výše tohoto
jednorázového výdaje.

4. Čtvrtá situace pomáhá řešit 
osobám v hmotné nouzi potřebu
nákupu předmětů dlouhodobé
potřeby, např. rozbité pračky, ledničky,
nebo uhradit odůvodněné náklady,
vznikající v souvislosti se vzděláním
nebo se zájmovou činností nezaopat-
řených dětí. V případě výdajů 
s pořízením nezbytných základních
předmětů dlouhodobé potřeby 
a odůvodněných nákladů spojených

se vzděláním nebo zájmovou činností
dítěte náleží částka do výše těchto
výdajů, maximálně však v průběhu
kalendářního roku do výše desetiná-
sobku částky životního minima 
jednotlivce, tj. pro rok 2007 až 
do částky 31.260 Kč. 

5. Poslední pátá situace pomáhá
řešení situace osob, ohrožených soci-
álním vyloučením. Jde např. o osoby
vracející se z vězení, z dětského
domova a z pěstounské péče po
dosažení zletilosti nebo po ukončení
léčky chorobných závislostí. V případě
mimořádné pomoci osobám ohro-
ženým sociálním vyloučením, lze
poskytnout mimořádnou okamžitou
pomoc ve výši 1000 Kč. V průběhu
roku může být tato pomoc 
poskytnuta opakovaně, celková výše
však nesmí překročit čtyřnásobek
částky životního minima jednotlivce,
tj. pro rok 2007 maximálně částku
12.504 Kč.

Životní a existenční minimum 
od 1. ledna 2007

Definice životního a existenčního
minima
• Životní minimum je minimální
společensky uznaná hranice peněž-
ních příjmů k zajištění výživy 
a ostatních základních osobních
potřeb.
• Existenční minimum je minimální
hranicí peněžních příjmů, která se
považuje za nezbytnou k zajištění
výživy a ostatních základních osob-
ních potřeb na úrovni umožňující
přežití. Existenční minimum nelze
použít u nezaopatřeného dítěte, 
u poživatele starobního důchodu, 
u osoby plně invalidní a u osoby 
starší 65 let.

Právní úprava a hlavní využití
• Životní a existenční minimum je
stanoveno v zákoně č. 110/2006
Sb., o životním a existenčním minimu.
• Hlavní využití životního a existenční-
ho minima je v zákoně č. 111/2006
Sb., o pomoci v hmotné nouzi.
Životní minimum plní rozhodující
úlohu při posuzování hmotné nouze

i jako sociálně ochranná veličina.
Vedle životního minima je z důvodu
větší motivace zaveden pro dospělé
osoby v hmotné nouzi institut exi-
stenčního minima. 

Náklady na bydlení
• Životní minimum ani existenční

minimum nezahrnují nezbytné
náklady na bydlení.

• Ochrana v oblasti bydlení je řeše-
na v rámci systému státní sociální 
podpory poskytováním příspěvku
na bydlení a v systému pomoci 
v hmotné nouzi doplatkem 
na bydlení.

Částky životního minima v Kč 
za měsíc
- pro jednotlivce 3126
- pro první dospělou osobu 

v domácnosti 2880
- pro druhou a další dospělou 

osobu v domácnosti 2600
- pro nezaopatřené dítě ve věku
• do 6 let 1600
• 6 až 15 let 1960
• 15 až 26 let (nezaopatřené) 2250

Životní minimum je součtem všech
částek životního minima jednotlivých
členů domácnosti.

Částka existenčního minima 
v Kč za měsíc
- existenční minimum 2020

Společně posuzované osoby
- rodiče a nezletilé nezaopatřené

děti,
- manželé,
- rodiče a děti nezletilé zaopatřené

nebo zletilé, pokud tyto děti s rodiči
užívají byt a nejsou posuzovány 
s jinými osobami,

- jiné osoby společně užívající byt,
pokud písemně neprohlásí, že spolu
trvale nežijí a společně neuhrazují
náklady na své potřeby.

Společně posuzovanými osobami
jsou i osoby, které se přechodně, 
z důvodů soustavné přípravy 
na budoucí povolání, zdravotních
nebo pracovních (včetně dobrovol-
nické služby), zdržují mimo byt.
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Dodávka a montáž přehledové kamery na Větruši
V průběhu měsíce září loňského
roku bylo vyhlášeno výběrové řízení
na dodávku a montáž přehledové
kamery na Větruši. Vybraným doda-
vatelem po ukončení výběrového
řízení a podepsání smlouvy o dílo,
se stala firma AEC NOVÁK, s. r. o.,
Ústí nad Labem. 

Realizační cena zakázky činila 648
000 Kč včetně DPH. Ve spolupráci 
s koordinátorem prevence krimina-
lity Magistrátu města Ústí nad

Labem, Bc. Jaroslavem Koubou,
byla Ministerstvem vnitra ČR na
realizaci poskytnuta dotace ve výši
499 tis. Kč pro Město Ústí nad
Labem. Ostatní prostředky byly
uhrazeny z investičního rozpočtu
Městského obvodu Ústí nad Labem
– město. Dne 15. listopadu 2006
bylo předáno zhotoviteli ,,staveniš-
tě.“ Realizace byla dokončena 
do 15. prosince 2006. Akce byla
vedena pod patronací místostarosty

Městského obvodu Ústí nad Labem
– město, Mgr. Jana Tvrdíka. 

Otočná kamera moniformuje 
prostor od Spolchemie po část 
střekovského nábřeží. Výstupy jsou
napojeny na pult centrální ochrany
Městské policie a přispějí ke zvýšení
bezpečnosti všech občanů města. 

Ing. D. Papežová
Odbor SOM

Kontakty Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem - město

Občané se mohou v případě
dotazů, připomínek, stížností 
a dalších podání obracet na níže
uvedené kontakty

Elektronická podatelna - email.
epodatelna@ul-mesto.cz

Spojovatelka 
tel.: 475 241 111

Sekretariát starosty
tel.: 475 241 277
fax: 475 241 350

Sekretariát místostarosty
tel.: 475 241 224

Sekretariát tajemníka
tel.: 475 241 377
fax: 475 211 240

Vedoucí odboru čistoty a zeleně
Ing. Jiří Dubina
tel.: 475 241 423

Vedoucí správy obecního majetku
Mária Zajíčková
tel.: 475 241 371

Vedoucí sociálního odboru
Mgr. Jiřina Bobková
tel.: 475 241 241

Vedoucí správního odboru
Jitka Parýzková
tel.: 475 241 263

Vedoucí ekonomického odboru
Ing. Iva Urbanová
tel.: 475 241 337

Městská policie města 
Ústí nad Labem
tísňová linka: 156

Jubilejní svatby
V měsíci únoru měl Úřad městské-
ho obvodu Ústí nad Labem – město
tu čest, přivítat v obřadní síni v ulici
Winstona Churchilla č.p. 1368
manželé Bohumila a Františku
Zumrovi, kteří si zde připomněli,
společně se svými blízkými, 
60. výročí uzavření manželství, tedy
diamantovou svatbu a tutéž 
slavnou událost si v měsíci březnu
připomněli také manželé Františka
a Jaroslav Miltrovi.

Oběma manželským párům tímto
přejeme ještě jednou mnoho zdraví
a spokojenosti v kruhu svých 
blízkých. Ing. V. Verner gratuluje manželům Zumrovým k jejich diamantové svatbě.

Krátce z Úřadu
městského obvodu ÚL-město


