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je realizace rekonstrukce kašny 
a rozšíření dětského hřiště 
ve Vrchlického sadech na Klíši. 
Opravy chodníků byly realizovány 
v ul. SNP (z parkoviště do E. 
Krásnohorské), Hornické domy (čp. 
1 a 3), Londýnská dvůr (přístupový) 
a v ul. Kosmonautů byly osazeny 
odtokové kanálky. Zvýšení počtu 
parkovacích míst se zatím doku-
mentačně připravuje pro lokality: 
Spartakiádní – koordinace s harmo-
nogramem společnosti Dalkia, která 
v této oblasti připravuje rekonstruk-
ci parovodu. Hornická, Lisztova 
(další rozšíření) a Spartakiádní 
(bývalá točna MHD) – kde bude 
zrealizováno vodorovným znače-
ním parkovacích míst. Hotové je 
také i nasvícení budovy v ul. W. 
Churchilla č.4 a rekonstrukce pří-
jezdové komunikace a dvora, včet-
ně nutných bezbarierových úprav.

Na údržbě zeleně a čistotě má 
MO zatím vymezeny jen některé 
činnosti (okrajové části, dětská hřiš-
tě, psí exkrementy, dočišťování 
apod.). MO si ponechal na tyto 
činnosti 60 pracovníků veřejně pro-
spěšných prací (VPP) a nyní 
po dohodě s Úřadem práce zvyšu-
jeme stav o dalších 10. 

Veškeré dosud smluvně zajištěšné 
činnosti na čistotě a zeleni od MO 
převzal Magistrát a to do doby, než 
proběhne výběrové řízení na nové-
ho dodavatele, který se bude starat 

o čistotu a zeleň v celém městě. 
Proto většinu Vašich připomínek 
k čistotě a zeleni zatím přeposíláme 
k řešení na Magistrát. 

V této souvislosti je třeba uvést, 
že ne všechny pozemky na území 
našeho MO jsou ve vlastnictví 
města. Všechny ostatní vlastníky 
průběžně, písemně, upozorňujeme 
na povinnost udržovat svůj majetek 
a provést posekání či úklid.

Koncem dubna proběhlo již IX. 
zasedání Zastupitelstva MO, které 
projednávalo, mimo jiné, závěrečný 
účet za rok 2007 (viz uvnitř listu) 
a já jsem rád, že hospodaření bylo 
schváleno bez výhrad a že externí 
auditor při přezkoumání nezjistil 
chyby a nedostatky. 

Po minulém jednání Zastupitelstva 
MO jsem přijal rezignace jeho dvou 
členů, a sice pana ing. Leoše Nergla 
a paní Andrey Lescheové, v obou 
případech z pracovních důvodů. 
Podle Zápisu o výsledku voleb 
do ZMO ÚL – město z roku 2006 jsou 
náhradníky paní MUDr. Irena Jílková 
a pan ing. Milan Businský. Oba 
souhlasili s tím, že se stanou členy 
ZMO ÚL – město a složili na červ-
novém zasedání ZMO slib. Zároveň 
Zastupitelstvo MO Ústí nad Labem 
– město zvolilo, v souladu se záko-
nem o obcích, členem Rady MO 
Ústí nad Labem – město paní 
MUDr. Irenu Jílkovou.

Vážení spoluobčané, závěr dneš-
ního Slova bude stejný jako vždy 
v tom, že připomínám co stále platí 
- uvítáme každý Váš podnět a při-
pomínku a pokud mi je budete 
chtít sdělit osobně, dohodněte si 
s mým sekretariátem (tel.: 
475 220 693) termín Vaší návštěvy. 
Rád se s  Vámi setkám. 

Protože jsme na začátku prázdnin 
a období dovolených, přeji Vám 
hezké počasí, klidný odpočinek 
a šťastný návrat domů.

Ing. Václav Verner
starosta Městského obvodu 

Ústí nad Labem – město 

Vážení spoluobčané,

zase nám uplynulo několik měsíců 
a já jsem rád, že Vás mohu opět 
pozdravit a předat Vám prostřed-
nictvím Radničního hlasatele aktu-
ální informace z našeho městského 
obvodu Ústí n.L. – město. 

Rozpočet na rok 2008 schválilo 
Zastupitelstvo 18. 2. 2008 a postup-
ně se realizují všechna opatření, 
která vyplynula ze změn, které při-
nesl začátek roku 2008. 

V minulém vydání Radničního 
hlasatele jsem Vás informoval, že 
i přes silně omezené finanční zdroje 
bude činnost Úřadu MO zajištěna 
v  potřebném rozsahu a že také 
v investiční části rozpočtu budeme 
pokračovat v  rekonstrukcích 
a opravách chodníků, které máme 
ve správě. Dnes Vám již mohu 
oznámit, že je hotová rekonstrukce 
povrchu Lidického náměstí včetně 
obslužné komunikace, hotové jsou 
i rekonstrukce chodníků Pražská ul. 
Vaňov II. etapa, Habrovice II. etapa, 
Klíšská II. etapa (ke Kauflandu), 
Návětrná (část u křižovatky s ul. 
Masarykovou), Vinařská (u MHD 
podél schodiště), V Kutišti (před 
objektem knihovny) a spojka 
Sládkova – Bezručova. Nový chod-
ník je v Mezidomí (k zadním vcho-
dům), na spojce ulic Za Vozovnou 
a Vinařská (za ZS). Zrekonstruováno 
je schodiště v ul. Malátova. Zahájena 
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Dětská hřiště
Městský obvod Ústí nad Labem – 
město provedl po zimních měsících 
pravidelnou kontrolu dětských hřišť 
a sportovišť se zaměřením na jejich 
technický stav. 
U dětského hřiště ve Spartakiádní 
ul. došlo ke kompletní rekonstrukci 
a stávající vybavení bylo nahrazeno 
novými herními prvky. Zcela 
opraveno bylo také dětské hřiště 
Opávia v ul. Zahradní, a to včetně 
výměny skluzavek. 
V letošním roce Městský obvod Ústí 
nad Labem – město plánuje 
vybudovat nové dětské hřiště 
v Parku Míru v ul. Malátova 
a  rekonstrukci dětského hřiště 
ve Vrchlického sadech, která by 
měla být dokončena v červnu. Nové 

herní prvky budou zakoupeny 
a umístěny i na další dětská hřiště 
v ul. SNP, Návětrná, Vaňov.  
Na vybudování nového hřiště 
a rozšíření stávajících hřišť byly 
vyčleněny finanční prostředky 
z rozpočtu centrálního obvodu.

V současné době se ještě dokončují 
drobné opravy na dětských hřištích, 
které provádějí pracovníci veřejně 
prospěšných prací. Ti také budou 
dětská hřiště pravidelně uklízet a sekat. 
Miloslava Bohuslavová
OSOM-odd. čistoty a zeleně 

Dětské hřiště ve Spartakiádní ulici po kompletní rekonstrukci.

Projekt Zdravé město (PZM)
V roce 1988 iniciovala Světová zdra-
votnická organizace (WHO) mezi-
národní Projekt Zdravé město 
(PZM), ke kterému přizvala nejvý-
znamnější evropské metropole. 
Postupně se zapojilo více než 30 
evropských zemí. V České republice 
se začaly myšlenky PZM objevovat 
po roce 1989. V roce 1994 vytvořilo 
prvních jedenáct aktivních českých 
měst asociaci s názvem Národní síť 
Zdravých měst České republiky. 
Zdravé město představuje moderní 
vizi, cílevědomou snahu radnice 
a místních organizací, postupovat 
směrem k městu, které bude dob-
rým místem pro život! 
Zdravé město má organizační záze-
mí úřadu, je ale především projek-
tem komunitním, na základě vzniku 
a rozvoje místního partnerství. Proto 
jsou prioritami projektu systematic-
ký zájem o zdraví, kvalitu života 
a udržitelný rozvoj. Důležitou sou-
částí je vnímání názorů obyvatel 
a práce s nimi stejně tak jako snaha 
získávat finanční zdroje pro realizaci 
projektů a aktivit.

Město Ústí nad Labem  je řádným 
členem Národní sítě Zdravých měst 

ČR od 18. 5. 2005 a účastní se pra-
videlně v kampaních: 
Den Země
Dny bez úrazů
Evropský týden mobility 
a Evropský den bez aut
Dny zdraví    

Součástí projektu Zdravé město je 
i realizace mezinárodního progra-
mu Místní Agenda 21 (MA21).
Označuje mezinárodní program pro 
zavádění udržitelného rozvoje 
na místní úrovni (města, obce, regi-
ony). Udržitelný rozvoj je jedním 
z cílů EU a OSN. K naplňování pro-
gramu místní Agenda 21 se 
na Summitu Země v roce 1992 
zavázaly desítky států, včetně České  
Republiky.  Cílem je rozvoj procesů, 
které příznivě ovlivní kvalitu života 
obyvatel města, ale také život  gene-
rací jejich dětí, za aktivní účasti 
veřejnosti. 

Vize Zdravého města
• udržitelné město
• město pro děti
• zdravý život
• město jako domov
• město informací a technologií

• prosperující město
• naše město stojí za to vidět

Vznik manažerského týmu pro 
místní Agendu 21
Na základě schůzek, které proběhly 
za účasti zástupců jednotlivých měst-
ských obvodů a koordinátorky 
Projektu Zdravé město a místní 
Agenda 21 Ústí nad Labem, byl usta-
noven manažerský tým pro imple-
mentaci místní Agendy 21. Zástupci 
městských obvodů se shodli na nut-
nosti přibližovat se občanům 
a na vytváření zdravého a udržitel-
ného města. Hlavním úkolem mana-
žerského týmu je zvyšování žalostně 
nízkého patriotismu ústeckých obča-
nů. Manažerský tým bude koordino-
vat a připravovat aktivity vedoucí 
ke zdokonalování a rozvoji MA21. 
Do manažerského týmu jsou zapoje-
ni: koordinátorka PZM a MA21, sta-
rostka městského obvodu Neštěmice, 
Liana Wagnerová, místostarosta 
obvodu Ústí nad Labem – město, 
Mgr. Jan Tvrdík, místostarosta 
Severní Terasy Josef Macík, za obvod 
Střekov projektový manažer, 
Ing. Libor Teplan a za podnikatelský 
sektor Jana Blažková.  
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Výsledky hospodaření za rok 2007
Zastupitelstvo Městského obvodu 
Ústí nad Labem – město na svém IX. 
zasedání dne 29. dubna 2008 pro-
jednalo a schválilo, ve smyslu § 17 
zákona 250/2000 Sb., o rozpočto-
vých pravidlech územních rozpočtů 
v platném zněmí a § 102, odst. (1) 
zákona 128/2000 Sb., o obcích 
v platném znění, Závěrečný účet 
hospodaření MO Ústí nad Labem – 
město za rok 2007.

Před projednáním v ZMO byl 
Závěrečný účet ve smyslu uvedené-
ho zákona zveřejněn po dobu 15 
dnů na úřední desce ÚMO ÚL – 
město, na veřejných tabulích 
(ve zkrácené formě) a kompletní, 
včetně všech příloh, na webových 
stránkách MO ÚL – město.

Dosažený výsledek hospodaření 
v hlavní činnosti dokládá přiložená 
tabulka. Charakterizují ho tyto údaje 
(v tis. Kč):
celkové příjmy 133 823,22
celkové výdaje 130 217,00
saldo příjmů a výdajů 3 606,22
 
což znamená, že MO Ústí nad 
Labem – město hospodařil v roce 
2007 s přebytkem rozpočtu v hlavní 
činnosti ve výši 3 606,22 tis. Kč. 
Tato částka navyšuje vlastní zdroje 
MO Ústí nad Labem – město v oblas-
ti financování pro rok 2008.

Celkové příjmy byly sice vzhledem 
k upravenému rozpočtu splněny jen 
na 97,19 %, ale vynaložené výdaje 
byly, provedenými rozpočtovými 
opatřeními i uplatněním úsporného 
výdajového režimu v činnostech 

MO, sníženy na úroveň 94,58 % 
upraveného rozpočtu. Kladný rozdíl 
mezi příjmy a výdaji proto zname-
ná, že rozpočtovaný úbytek pro-
středků na účtech v oblasti financo-
vání nenastal.

Hospodaření ve vedlejší hospodář-
ské činnosti je charakterizováno 
těmito údaji (v tis. Kč):
celkové výnosy 23 700,85 
celkové náklady 12 442,24 
hospodářský výsledek 11 258,61

Jedná se zejména o oblast proná-
jmů obecních bytů, nebytových 
prostor a pozemků a oblast prodeje 
obecních nemovitostí (v současné 
době jde většinou o pozemky). 
V této činnosti byl dosažen také 
kladný hospodářský výsledek (+ 
11 258,61 tis. Kč) a to zejména 
zásluhou prodeje obecního majet-
ku. Naproti tomu oblast prodeje 
služeb (pronájmy bytů a nebyto-
vých prostoj) je ztrátová.

Získané prostředky se používají 
zejména:
-  k vyrovnání s MMÚ za prodeje 
nemovitostí v roce 2007 (80 % 
z čistého výnosu a 3 % daň z pře-
vodu nemovitostí),

-  k převodu 20 % z čistého výnosu 
z prodejů do FOR MO ÚL – město 
(určeno na investice do obecního 
majetku a infrastruktury).

Kompletní materiál Závěrečný 
účet hospodaření MO ÚL – město 
za rok 2007 je zpracován v obvyklé 

formě (komentáře + sumární tabul-
ky) a to, jak pro rozpočet hlavní 
činnosti, tak pro plán vedlejší hos-
podářské činnosti. Obsahuje údaje 
o plnění rozpočtu příjmů a výdajů 
v hlavní hospodářské činnosti, 
ve vedlejší hospodářské činnosti pak 
údaje o výnosech a nákladech dle 
rozpočtové skladby, včetně tvorby 
a použití fondů i finančního vypořá-
dání poskytnutých účelových dotací 
z MmÚ. V tabulkové části jsou pře-
hledně uvedena i všechna rozpočto-
vá opatření přijatá ZMO a RMO Ústí 
nad Labem – město v průběhu roku 
2007.

Jeho součástí je také zpráva 
o výsledku přezkoumání hospodaře-
ní za rok 2007. Prověření hospoda-
ření MO ÚL – město bylo provedeno 
firmou BUSINESS VM SERVICE, s.r.o. 
Závěr prověření konstatuje, že hos-
podaření územního celku Městský 
obvod Ústí nad Labem – město je 
v roce 2007 ve všech významných 
ohledech v souladu s platnými před-
pisy České republiky, zejména 
s předpisy o finančním hospodaření 
územních celků, jejich hospodaření 
s majetkem, rozpočtové kázni 
a o účetnictví. Při přezkoumání 
nebyly zjištěny chyby ani nedostat-
ky.

Celý materiál je doposud zveřej-
něn na webových stránkách MO ÚL 
– město na adrese www.ul-mesto.cz 
(-> úřední deska -> rozpočet MO 
Ústí n. L -> Závěrečný účet na rok) 

Bc. Eva Zelenková
vedoucí ekonomického odboru 

Zlaté svatby
V sobotu dne 19.04.2008 se 
do obřadní síně v ulici Winstona 
Churchilla dostavili manželé 
Miloslav a Dagmara Valachovi, kteří 
oslavili 50. výročí svatby v kruhu své 
rodiny a svých blízkých. 
Další zlatí manželé, kteří oslavili 
v kruhu svých nejbližších dne 
26.04.2008 své 50. výročí svatby, 

jsou  Emil a  Danuška Kysilkovi.
Manželům Valachovým a Kysilkovým 
tímto přejeme ještě jednou k jejich 
zlaté svatbě mnoho zdraví, štěstí 
a spokojenosti do dalších společ-
ných let.

Naďa Wallerová
matrikářka 
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rozpočet  
schválený ZMO 

27. 2. 2007

upravený  
rozpočet

skutečnost  
k 31. 12. 

2007
% plnění

Příjmová část

Daňové příjmy celkem 22 160,00 22 610,00 25 701,92 113,68

Z toho: a) správní poplatky 1 000,00 1 000,00 1 467,09 146,71

 b) správní poplatky za VHP 6 300,00 6 300,00 7 629,33 121,1

 c) poplatky za psy 800,00 800,00 816,72 102,09

 d) popl.za zábor veřej. prostr. 1 060,00 1 510,00 1 841,62 121,96

 e)  poplatek za provozovaný VHP 6 500,00 6 500,00 7 047,67 108,43

 f)  výtěžek z loterií a jiných podobných her 6 500,00 6 500,00 6 881,49 105,87

 g) poplatky ze vstupného 0,00 0,00 18,00 0,00

Nedaňové příjmy celkem 498,00 528,00 520,01 98,49

Z toho: a) příjmy z úroků 35,00 35,00 41,27 117,91

 b) ostatní nedaňové příjmy 50,00 80,00 12,08 15,10

 c) pokuty za přestupky 100,00 100,00 108,41 107,41

 d)  finanční vypořádání s MmÚ za rok 2006 313,00 313,00 312,88 99,96

 e) ostatní 0,00 0,00 45,37 0,00

Kapitálové příjmy 4 230,00 4 230,00 4 230,00 100,00

Příjaté dotace celkem: 38 953,00 110 317,35 103 371,29 93,70

PŘÍJMY CELKEM 65 841,00 137685,35 133823,22 97,19

Výdajová část

NEINVESTIČNÍ VÝDAJE celkem 57 941,00 110 385,83 103 100,01 93,40

Z toho:  výdaje na sbor dobrovolných hasičů 70,00 76,40 78,99 103,39

  provozní výdaje na chod úřadu 6 837,00 6 981,00 6 141,36 87,97

 sociální odbor 330,00 47 223,00 45 871,87 97,13

 kultura 0,00 94,00 71,77 76,35

  členové zastupitelstva - výdaje dle zákona 2815,00 2 815,00 2 831,87 100,24

 správa celkem 27 126,00 28 447,00 25 821,58 90,77

Z toho: mzdy úředníků 14 109,00 14 109,00 12 923,44 91,60

  příspěvky neziskovým organizacím 150,00 150,00 150,00 100,00

 výdaje sociálního fondu 615,00 615,00 558,23 90,77

  výdaje na udržování čistoty MO 8 030,00 8 089,00 7 919,88 97,91

  výdaje na údržbu a obnovování zeleně 10 098,00 13 994,88 12 084,65 86,35

  výdaje ostatní (vánoční výzdoba a trhy) 370,00 370,00 343,84 92,93
  údržba a opravy chodníků, stav. práce 

v zeleni 1 500,00 1 527,55 1 235,97 80,91

INVESTIČNÍ VÝDAJE celkem 23 480,00 27 299,52 27 116,99 99,33

Z toho:   projektová dokumentace a posudky 200,00 200,00 142,93 71,47

  rekonstrukce - W. Churhilla č. 4 6 500,00 6 500,00 6 431,31 98,95

 parkovací místa 5 000,00 5 000,00 4 998,78 99,98

 rekonstrukce chodníků 11 400,00 14 819,52 14 789,95 99,81

 provozní investice - dětská hřiště 380,00 380,00 354,04 101,16

 klimatizace obřadní síně W. Churchilla 0,00 400,00 399,98 100,00

VÝDAJE CELKEM 81 421,00 137 685,35 130 217,00 94,58

ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ -15 580,00 0,00 3 606,22 0,00

Financování celkem  15 580,00 0,00 -3 606,22 0,00

Vysvětlivka: VHP - výherní hrací přístroje;  - zůstatky na účtech z minulých let 
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Stavba „Průjezd železničním 
uzlem Ústí nad Labem“

Aktuální informace – květen 2008
Stavba „Průjezd železničním uzlem Ústí nad Labem“ pokra-

čuje v roce 2008. V závěru roku 2007 byla uvedena do provo-

zu většina důležitých objektů stavby.

Stavba „Průjezd železničním uzlem 
Ústí nad Labem“ pokračuje v roce 
2008.

V závěru roku 2007 byla uvedena 
do provozu většina důležitých 
objektů stavby. Všechny dopravní 
koleje jsou provedeny v definitivní 
poloze a uvedeny do provozu v celé 
délce, od začátku stavby u zdyma-
del ve Vaňově, přes osobní nádraží, 
železniční stanici Sever až po výjezd 
z Ústí nad Labem směr Povrly. 
Zprovozněny obousměrně byly 
všechny mosty. Jsou to most v ulici 
Čajkovského, most přes Bílinu, 
nájezd na most Ed. Beneše, most 
u ZOO v ul. Drážďanské, mosty 
v ulicích U Podjezdu a U Cukrovaru. 
Zrekonstruovány byly původní pod-
chody pro pěší v blízkosti centra 
města. 

V prostoru hlavního nádraží byl 
uveden do provozu nový podchod 
pro cestující. Podchod je vybaven 
osobními a nákladními výtahy 
a pohyblivými schody na nástupiš-
tě. Podchod a výpravní budova jsou 
vybaveny moderním informačním 
systémem pro cestující. Všechna tři 
nástupiště jsou dokončena v projek-
tovaných délkách. Nejdelší měří 
400 metrů a některé názory o nedo-
statečné délce nejsou opodstatněné. 

V železniční stanici Ústí nad 
Labem-Sever byl zrekonstruován, 
dostavěn a uveden do provozu nový 
podchod s výstupem na nové nástu-
piště. Součástí stavby je také nová 
budova ústředního stavědla. V ní je 
umístěna moderní technologie pro 
centralizované řízení provozu. 
Postupný přechod na nové řízení 
a zabezpečení železničního provozu 
byl prováděn od začátku letošního 
roku a je již dokončen.

V  roce 2008 se na stavbě provádí 
převážně dokončovací práce. V celé 
délce se dokončují úpravy trakčního 
vedení a napájení a dokončují se 
trasy sdělovacího a zabezpečovací-
ho zařízení. V obvodu Jih, podél 
ulice Čajkovského se dokončuje 
poslední protihluková stěna. Ve sta-
nici Sever se budují tři nové pro-
tihlukové stěny. Po jejich dokončení 
budou zastřešeny výstupy z pod-
chodu, proveden nový chodník 
od ulice 1. máje a opravena ulice 
Nový Svět. 

Pod novým mostem, podél řeky 
Bíliny bude provedena v červnu 
rekonstrukce komunikace v ulici 
Přístaviště. V současné době se 
dokončuje úprava konstrukce mostu 
ul.Hrnčířská, s dopravním omeze-
ním v sobotu a neděli. Součástí 

stavby je také úprava a zajištění 
svahu nad tratí u železničního tune-
lu. V červnu budou provedena závě-
rečná měření hluku a případná 
opatření na základě výsledků toho-
to měření.

Dopravní opatření na komunika-
cích ve městě z důvodů naší stavby 
jsou v letošním roce již minimální, 
uzavřena je pouze ulice Přístaviště 
do konce června. Omezení železnič-
ní dopravy pro dokončovací práce 
je řešeno průběžně s pracovníky 
ČD, a.s. a nemá vliv na cestující 
veřejnost. 

Vedení stavby si váží vstřícného 
přístupu pracovníků Magistrátu 
města Ústí nad Labem i pracovníků 
ČD, a.s. Zajištění dopravních opat-
ření na komunikacích i na dráze při-
spělo významně ke splnění termínů 
výstavby. Stavba „Průjezd železnič-
ním uzlem Ústí nad Labem“ se blíží 
k závěru a bude v roce 2008 dokon-
čena.

Ing.Vladimír Mikeš
ředitel stavby 

Vážení spoluobčané,
na stránkách našeho Radničního 
hlasatele jsme Vás pravidelně infor-
movali o tom, jak postupují práce 
na několikaleté významné stavbě 
„Průjezd železničním uzlem Ústí 
nad Labem“ a jak se to dotkne živo-
ta v našem MO a v celém městě. 
Objednatelem této investiční akce 
byla Správa železniční dopravní 

cesty, s.o. a České dráhy, a.s.
Stavba jde do závěrečné etapy a vše 
nasvědčuje tomu, že bude ve schvá-
leném termínu, tj. III. čtvrtletí 2008, 
dokončena. 
Dodatečně se ještě jedná o zařazení 
do plánu prací stavby „Ústí nad 
Labem – Větruše, zajištění stability 
svahu“. Pokud bude vše potřebné 
zajištěno (geotechnické posouzení 

stability svahu, přípravná dokumen-
tace, projekt stavby a hlavně poskyt-
nuty finanční prostředky) měla by 
být stavba realizována do konce 
letošního roku.
Dnes Vám předkládáme jednu 
z posledních informací, která nám 
byla vedením stavby poskytnuta. 
Ing. Václav Verner
starosta MO ÚL – město  
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Pomoc v hmotné nouzi
Systém pomoci v hmotné nouzi
•  Upravuje zákon č. 111/2006 Sb., 

o pomoci v hmotné nouzi, 
ve znění pozdějších předpisů. 

•  Je moderní formou pomoci oso-
bám s nedostatečnými příjmy, 
motivující tyto osoby k aktivní 
snaze zajistit si prostředky k uspo-
kojení životních potřeb. Je jedním 
z opatření, kterými Česká republi-
ka bojuje proti sociálnímu vylou-
čení. 

•  Vychází z principu, že každá 
osoba, která pracuje, se musí mít 
lépe než ta, která nepracuje, 
popřípadě se práci vyhýbá. 

Zákon o pomoci v hmotné nouzi
•  Vymezuje sedm situací spojených 

s nedostatečným zabezpečením 
základní obživy, bydlení a mimo-
řádnými událostmi. 

•  Napomáhá řešení některých nára-
zových životních situací. 
Stanovuje, že každá osoba má 
nárok na poskytnutí základních 
informací, které vedou nejenom 
k řešení její současné situace, ale 
i k předcházení vzniku hmotné 
nouze. Nedílnou součástí pomoci 
v hmotné nouzi je sociální práce 
s klienty. 

Osoba v hmotné nouzi
•  Jde v zásadě o stav, kdy osoba či 

rodina nemá dostatečné příjmy 
a její celkové sociální a majetkové 
poměry neumožňují uspokojení 
základních životních potřeb 
na úrovni ještě přijatelné pro spo-
lečnost. Současně si tyto příjmy 

nemůže z objektivních důvodů 
zvýšit (vlastní prací, uplatněním 
nároků a pohledávek, prodejem 
nebo využitím majetku) a vyřešit 
tak svoji nelehkou situaci vlastním 
přičiněním. 

Dávky a jejich výplata
•  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. 

Řízení o přiznání dávky
•  Řízení o přiznání dávek je zaháje-

no na základě podání žádosti 
na předepsaném tiskopisu, který 
je k dispozici na pověřených obec-
ních úřadech nebo ho lze nalézt 
na internetových stránkách  
http://portal.mpsv.cz/. 

•  Žádosti o dávky pomoci v hmot-
né nouzi se podávají na sociálních 
odborech pověřených obecních 
úřadů podle místa trvalého pobytu 
občana. 

•  V rámci řízení se posuzuje, zda je 
osoba či rodina skutečně v hmot-
né nouzi a zda splňuje podmínky 
nároku na příslušnou dávku. 
V konečné fázi se pak stanovuje 
výše dávky. Jednotný postup 
na celém území České republiky 
zabezpečuje jednotný informační 
systém a aplikační program. 

Příspěvek na živobytí
•  Je základní dávkou pomoci 

v hmotné nouzi, která pomáhá 
osobě či rodině při nedostateč-
ném příjmu. 

•  Nárok na příspěvek na živobytí 
vzniká osobě či rodině, pokud 
po odečtení přiměřených nákladů 
na bydlení nedosahuje příjem této 
osoby či rodiny částky živobytí. 

•  Částka živobytí je stanovena pro 
každou osobu individuálně, a to 
na základě hodnocení její snahy 
a možností. Pro stanovení živoby-
tí rodiny se jednotlivé částky živo-
bytí osob sčítají. Částka živobytí 
se odvíjí od částek životního 
a existenčního minima. Částka 
živobytí u osoby, která není 
zaměstnána nebo jinak výdělečně 
činná po dobu delší než 12 měsí-
ců, činí částku existenčního mini-
ma. Toto neplatí u osoby, která 
dosáhla věku 55 let nebo je poži-
vatelem částečného invalidního 
důchodu nebo je rodičem osobně 
pečujícím o dítě ve věku 
do 12 let. 

•  Výše příspěvku na živobytí se sta-
novuje jako rozdíl mezi živobytím 
osoby či rodiny a jejich příjmem, 
od kterého se odečtou přiměřené 
náklady na bydlení. (Přiměřené 
náklady na bydlení jsou náklady 
na bydlení, maximálně však 
do výše 30 %, v Praze 35 %, pří-
jmu osoby či rodiny). 

Pokračování příště

Mgr. Jiřina Bobková 
vedoucí SOC 

Mladá dechovka
Vážení čtenáři,
jako účastník cesty dechového 
orchestru mladých muzikantů v Ústí 
nad Labem, musím začít v roce 
1946, kdy byla postavena z 36 mla-
dých hudebníků Skautská dechovka 
a v roce 1948 Svazácká dechovka. 
V roce 1950, odchodem většiny 
muzikantů na vojnu, bylo vše ukon-
čeno. Tehdy bylo v Ústí nad Labem 
registrováno u SLH (svaz lidových 

hudebníků) přes 600 muzikantů. 
Dechové orchestry byly tahouny 
kultury nejen v Ústí nad Labem, ale 
v celé republice. Poslední dechový 
orchestr zanikl v roce 1990 – 
Hornická PKAZ-Užín. 
Tomu však byl učiněn konec v letoš-
ním roce. Byla založena „Mladá 
dechovka“, která se již podílí na kul-
turní hudební vzdělanosti občanů 
Ústí nad Labem. 

Stanislav Šimek
Zakladetel OS Mladá dechovka  

Ústí nad Labem   
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NOVINKA – Zlatopramen nealko

11.–15. 8. 2008
Lidické náměstí, Ústí nad Labem

21.00 hod. Zábavný program – soutěže o ceny a pivo Zlatopramen 11°
21.50 hod. Prezentace projektu Zdravé město
22.00 hod. Začátek filmového představení

Přehlídku filmů pořádá Město Ústí nad Labem pod záštitou  
pana Mgr. J. Kubaty, primátora Města Ústí nad Labem  
a pana Ing. V. Vernera, starosty MO Ústí nad Labem – město.

11. 8. Chyťte doktora
12. 8. Pusinky
13. 8. Václav
14. 8. Gympl
15. 8. Bobule DOBROVOLNÉ

VSTUPNÉ


