Pracovní skupina „Kvalita života a soudržnost jeho obyvatel“
Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2021-2030
V rámci zpracování nové Strategie rozvoje města 2021-2030 („dále jen Strategie 2030“) se
ve středu 2. 10. 2019 od 15.00 hodin v zasedací místnosti Rady města Ústí nad Labem
uskutečnilo jednání pracovní skupiny Kvalita života a soudržnost jeho obyvatel.
Tohoto setkání se zúčastnilo celkem 17 hostů z řad představitelů města, pracovníků
magistrátu, zástupců soukromých i veřejných institucí, odborníků z různých oblastí
a veřejnosti.
Harmonogram tohoto setkání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Úvodní slovo zástupce vedení města a přivítání členů
Diskuze k závěrům minulé pracovní skupiny
Úvod tématu a základní výsledky analýzy
Identifikace problémů
Závěr
Neformální diskuze

Členy pracovní skupiny Kvalita života a soudržnost jeho obyvatel přivítal radní města pan
Ing. Tomáš Kirbs a následně předal slovo zpracovateli Strategie 2030, který zahájil a po celou
dobu moderoval setkání pracovní skupiny. Partnerem města pro vytvoření Strategie 2030 se
na základě veřejné zakázky stala společnost KPMG Česká republika.
Ze začátku jednání byla možnost vznést připomínky a náměty k tematickým opatřením
návrhové části Strategie 2030 z minulého jednání, které proběhlo v červnu.
Primárním diskuzním tématem tohoto druhého jednání byla sociální soudržnost –
zdravotnictví, sociální politika a bydlení ve městě (bytová politika). Závěrečné jednání pracovní
skupiny se bude konat v listopadu tohoto roku a primárním diskuzním tématem bude zatížení
různých částí města sociálně-patologickými jevy a životní prostředí.
Během prezentace analýzy byla ukázána základní data o sociální politice, zdravotnictví města,
bytovém fondu města a počtu dokončených bytů v minulých letech. Tyto údaje jsou veřejně
přístupné v prezentaci na www.strategie-usti.cz.
V rámci moderované diskuze členové pracovní skupiny diskutovali o následujících problémech
města: Jaké problémy vnímáte v oblasti sociální a zdravotní péče, které by město mělo
primárně řešit? Existují některé sociální a zdravotnické služby, které ve městě chybí?
Účastníci se shodli na tom, že síť sociálních služeb je v zásadě dostatečná a není vhodné
z důvodu uzavření sítě kapacity zásadně navyšovat. Jedinou významnější oblastí, která bude
vyžadovat změnu je zvýšení dostupnosti nabídky v oblasti domácí péče. Dále je nutné se
zaměřit na zkvalitnění komunitní péče ve vyloučených lokalitách. Zdravotní péče
nepředstavuje pro Ústí nad Labem podstatný problém.
Druhým řešeným tématem bylo: Jaké problémy přináší stávající bytová politika ve městě?
Účastníci se shodli na tom, že město má zejména v důsledku široké privatizace nízký počet
bytů pro realizaci bytové politiky. Počet bytů ve vlastnictví města je nutné zvyšovat.
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Problémem je také dominantní postavení soukromé společnosti jako vlastníka bytů ve městě.
Městu chybí konkrétní nástroje bytové politiky, neboť stát v této oblasti příliš nepomáhá.
Účastníci se neshodli na přínosech opatření bezdoplatkových zón.
Po ukončení tohoto jednání probíhala neformální diskuze, kde členové mohli zpracovateli
předat další zkušenosti či poznatky a pobavit se s dalšími účastníky o dané problematice.
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