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Severočeské statutární město Děčín je nejníže položené město na Labi, leží
v těsném sousedství národního parku České Švýcarsko a má přibližně
48 500 obyvatel. Jako mnoho dalších subjektů se snaží chovat hospodárně
nejen ke své pokladně, ale i k životnímu prostředí.

Širší společenské zájmy:
Požadavek zadavatele na
udržitelný přístup při organizování akcí s cílem minimalizace
odpadů, podpora lokálnosti
a sezónnosti, zapojení lokálních
podniků. Město systematicky
hledá odpovědná a udržitelná
řešení spočívající v efektivním
vynakládání svěřených veřejných prostředků.

Využití obecných udržitelných aspektů
Při pořádání akcí, ať již městem či akcí pořádaných na území města, jsou
jednorázové předměty nahrazovány kelímky a lžičkami, s možností opakovaného použití, propagační igelitové tašky jsou nahrazovány látkovými.
Při zajišťování pořádaných akcí ať již jsou to semináře, konference, větší
jednání a soutěže o návrh jsou využívány převážně objekty ve vlastnictví
města. Mezi reprezentativní objekty patří nejen děčínský zámek, zámeček
na Pastýřské stěně, městské divadlo, ale i nové moderní objekty jako je
například městská knihovna, která je usazena na břehu řeky Labe a její
fasáda je zvýrazněna hřbety knih.

Požadavky na catering
V rámci organizace občerstvení jsou využívány jednak netradiční druhy
občerstvení z řad místních soukromých podnikatelů, aby účastníci jednání
či setkání byli nalákáni i na soukromé navštívení města za jeho krásami, ale
i gastronomií. Výběr zázemí je zvažován i ze stran jaký druh pokrmů či
potravin bude využíván a opět jsou zde preferovány české, potažmo děčínské výrobky.
Dobrou praxí se stalo využívání i služeb střední odborné školy služeb
a řemesel, zejména v oborech cukrář, kuchař a studenti této školy společně
se svými patrony pak zajišťují nejen přípravu pohoštění, ale i obsluhu na
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akcích města – např. typu vernisáže. Nezpochybnitelnou výhodou
této školy je kromě poctivých surovin a receptur, i to že je v místě
hlavní budovy úřadu.
Co se týká častých jednání, která jsou pro úřad v rámci jednotlivých
odborů nezbytná, bylo odstoupeno od nakupování vod v plastových
lahvích či aquabaru s plastovými kelímky a tyto byly nahrazeny
kohoutkovou pitnou vodou ve džbáncích a karafách. Stejně tak
kapslová káva byla vytlačena kávou z kávovaru, který namele
kávu při její přípravě. Původně nakupovaná jednotlivá mlíčka do
kávy jsou nahrazována větším balením a balený cukr cukrem
v cukřenkách. Tím je snižován i objem nežádoucího zejména plastového odpadu. Používáno je výhradně porcelánové či skleněné
nádobí, kovové lžičky a příbory, případně bambusová napichovátka.

Třídění odpadu
Úřad podporuje i třídění odpadu, kdy na každé chodbě jsou postaveny kartonové koše s označením plast a papír. Na některých odborech jdou ještě dál a mají zde i své místo na shromáždění skleněných nádob a tetrapaků.
Je pravdou, že ne vždy jsou jednotlivé kroky veřejností kladně hodnoceny. O tom se mohla přesvědčit příspěvková organizace města
– Městská knihovna Děčín, která v rámci pořízení propagačních
látkových případně papírových tašek, či vaků sklidila i záporné reakce po zveřejnění svého počinu na své facebookovém proﬁlu.
Nicméně zaměstnance tato reakce neodradila a pracují na dalším
vylepšení zejména v rámci barevnosti graﬁky látkových tašek.

Směrování města v roce 2020
Město Děčín plánuje zavést preferenci dodávek na lokální, ekologicky pěstované suroviny; redukovat množství odpadů/obalů;
a tisky brožur s využitím papíru nezatěžujícím životní prostředí
(nechlorovaný, z udržitelných zdrojů apod.).
Zajímavou inspirací bude navázání bližší spolupráce se zřízenými
organizacemi (školy, zapojení aktivních seniorů prostřednictvím
odboru sociálních věcí) a v rámci veřejných zakázek umožnit přístup k řemeslu. Plánuje se i implementace aspektů odpovědného
zadávání do vnitřní směrnice na zadávání zakázek.
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