Úřad městské části Praha 10
Odbor kontroly a komunikace
Váš dopis zn.:
Naše značka: P10-043445/2020
Vyřizuje linka: Bc. Matoušová/743
V Praze dne: 5. 5. 2020
Poskytnutí informace na žádost podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Městská část Praha 10, Úřad městské části Praha 10, odbor kontroly a komunikace obdržel dne
12. 4. 2020 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,InfZ“), o poskytnutí informací, ve znění:
,,Dobrý den, s ohledem na koronavirus a dění okolo bych rád věděl odpovědi na následující otázky: MČ
získala několik desítek milionů korun od města. Kolik, jaký účel a bude se případně nevyužité prostředky
vracet? Jakým krizovým plánem se radnice řídí, prosím o jeho předložení, jasně stanovené kroky toku
financí, kroků, stanovené priority, jak budou finance uvolňovány (např.co se koupilo, dále koupí, co je
domluveno, zamluveno...). Desítka patří k nejstarším MČ. Jak občany informujete? Kolik tisíc občanů je
ve věku nad 70 a nad 80 let? Informujete je přednostně, když jde o nejohroženější skupinu? Jak máte
nastaveny info toky - maily, sociální sítě, pro tyto lidi pošta, tedy dopisem? Jak často jste v kontaktu se
soc.zařízeními, interval kolika dnů? Jaký jim poskytujete materiál, prostředky? Informuje paní starostka
všechny zastupitele s ohledem na pracovní skupiny? Myšleno i kriz.štáby? Odpovídáte na otázky a
využíváte všech zastupitelů? Jaká budoucí opatření MČ chystá a jak se toto dle úvah promítne do
rozpočtu? Dle informací na soc.sítích od paní Cabrnochové bylo uvedeno, že zapojujete pouze uvolněné
zastupitele do rad, skupin atp. Je tomu tak a proč? Myslíte si, že neuvolnění nezvládají nápor? Co
dodávky, které MČ vlastní. Dříve určeny k rozvozu občanů, zejména nemohoucích. Zapojuje je úřad na
rozvozy? Je pravda, že bylo desinfikováno druhé patro úřadu? Proč? A ostatní též? Děkuji za odpovědi
a přeji hodně sil v boji s koronavirem“.
Povinný subjekt konstatuje, že provedené vymezení požadovaných informací bylo příliš obecné a
nebylo zcela zřejmé, v jakém konkrétním rozsahu mají být informace poskytnuty. Konkrétně šlo o
požadavek: ,,Jakým krizovým plánem se radnice řídí, prosím o jeho předložení, jasně stanovené kroky
toku financí, kroků, stanovené priority, jak budou finance uvolňovány (např. co se koupilo, dále koupí,
co je domluveno, zamluveno…)“. Z tohoto požadavku nebylo zřejmé, zda požadavek směřuje na
poskytnutí krizového plánu městské části Praha 10, jehož existenci předpokládá zákon č. 240/2000 Sb.,
o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) a nařízení vlády č. 462/2000 Sb.,
k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých
zákonů (krizový zákon), popř. zda byl tento požadavek myšlen tak, že žadatel požaduje ,,plán“, který
by definoval konkrétní postupy povinného subjektu v době vyhlášeného nouzové stavu, který souvisí
s pandemií COVID-19.

Z výše uvedeného povinný subjekt svým přípisem ze dne 20. 4. 2020, č. j. P10-039788/2020, vyzval
žadatele k upřesnění žádosti podle § 14 odst. 5 písm. b) InfZ. Žadatel upřesnil žádost tentýž den ve
znění: „Dobrý den, děkuji a upřesňuji - jde mi o upřesnění kroků, všeobecně, zákon je znám. Myslím tím
kupříkladu takto: 1) distribuce desinfekce - k dispozici X litrů, 2) informovanost občanů pomocí...Tedy
kroky, které činíte. Děkuji.“
Na adresu Vašeho trvalého pobytu zaslal povinný subjekt dnešního dne rozhodnutí o odmítnutí části
Vaší žádosti, č.j. SZ P10-043435/2020, neboť některé Vámi požadované informace povinný subjekt
nemá a v souladu s § 2 odst. 4 InfZ se povinnost poskytovat informace netýká vytváření nových
informací.
Ostatní Vámi požadované informace Vám tímto poskytujeme v souladu s ustanovením § 14 InfZ
v následující formě: elektronicky na Vaši e-mailovou adresu ve formě textu tohoto přípisu a jeho
příloh:
1) „MČ získala několik desítek milionů korun od města. Kolik, jaký účel a bude se případně nevyužité
prostředky vracet?“
V souladu s usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 15/24 ze dne 19. 3. 2020 obdržela
městská část Praha 10 v souvislosti s řešením situace spojené s pandemií COVID-19 dotaci v částce
32 986,5 tis. Kč.
Od Magistrátu hlavního města Prahy obdržela městská část Praha 10 dílčí informaci, že přidělené
finanční prostředky z dotace na řešení krizové situace spojené šířením nového typu koronaviru může
využít dle následujících podmínek:
- nákup veškerých dezinfekčních prostředků včetně lahviček na dezinfekci pro občany;
- nákup ochranných roušek a dalších ochranných pomůcek včetně materiálu na ochranné roušky;
- nákup tonerů a papíru do tiskáren na tisk informačních letáků pro občany;
- na DPP s lidmi, kteří pomáhají roznášet letáky, šít roušky, rozdávat dezinfekci apod.;
- nákup mobilních skládacích stanů pro výdej dezinfekce a roušek;
- refundace mezd zaměstnavatelům hasičů, kteří byli na základě usnesení vlády o nouzovém stavu a
v souladu se Směrnicí náměstka ředitele HZS HMP povoláni k plnění povinností v souvislosti
s koronavirem;
- výdaje za potraviny na zajištění stravování dětí rodičů ze záchranných složek v otevřených základních
a mateřských školách;
- výjimečně notebooky pro potřeby zaměstnanců zřízených příspěvkových organizací (adresný přístup
se zvážením a odůvodněním nezbytnosti každého konkrétního požadavku např. u MŠ jen pro zajištění
povinného předškolního vzdělávání);
- odměny jak zaměstnanců úřadu a zřízených příspěvkových organizací za mimořádnou aktivitu
spojenou s řešením situace kolem COVID-19 (pro případnou kontrolu zdokumentovat jako při
povodních např. přehled zaměstnanců, ve kterých dnech, jaké činnosti vykonávali nad rámec, výkaz
přesčasů apod.);
- vybavení v rámci přípravy na nucený 14 denní pobyt zaměstnanců v sociálních zařízeních, domovech
pro seniory apod. z důvodu karantény.
Přidělené finanční prostředky z dotace na řešení krizové situace spojené šířením nového typu
koronaviru nelze použít na:
- nákup výpočetní techniky (např. notebooky) pro zaměstnance úřadů městských částí;
- osobní náklady na pedagogy v MŠ a ZŠ, které jsou otevřeny pro děti rodičů ze záchranných složek
(tyto jsou hrazeny standardně z MŠMT);
- náhrady finančních prostředků, pokud činnosti na základě uzavřených dohod mezi městskou části
Praha 10 a Hlavním městem Praha nemohly být vykonávány z důvodu nouzového stavu a jejichž
zdrojem krytí je obvykle kurzovné (např. lektoři z důvodu uzavření klubů a sportovišť).

Přidělená dotace bude podléhat standardnímu režimu, což znamená vyúčtování vratky nevyčerpaných
prostředků v rámci finančního vypořádání s Hlavním městem Praha za rok 2020.
2) „Jakým krizovým plánem se radnice řídí, prosím o jeho předložení, jasně stanovené kroky toku
financí, kroků, stanovené priority, jak budou finance uvolňovány (např.co se koupilo, dále koupí, co
je domluveno, zamluveno...), jde mi o upřesnění kroků, všeobecně, zákon je znám. Myslím tím
kupříkladu takto: 1) distribuce desinfekce - k dispozici X litrů, 2) informovanost občanů pomocí...Tedy
kroky, které činíte.“
Finanční prostředky nutné na krytí mimořádných výdajů k řešení současné krizové situace jsou do
rozpočtu městské části Praha 10 zapojovány průběžně prostřednictvím rozpočtových opatření, o nichž
rozhoduje Rada městské části Praha 10, ev. Zastupitelstvo městské části Praha 10 v závislosti na
platném zmocnění Rady městské části Praha 10 k provádění rozpočtových opatření. Rozpočtová
opatření reagují na aktuální situaci a potřeby. Finanční prostředky byly zatím využity na nákup
ochranných pomůcek, k instalaci plexiskel na pracovištích Úřadu městské části Praha 10 využívaných k
osobním návštěvám občanů/klientů nebo k instalaci termokamery na vrátnici budovy „A“ Úřadu
městské části Praha 10 či k posílení provozního příspěvku organizacím LDN a CSOP a dezinfekci
veřejných prostor. Každý konkrétní mimořádný výdaj při řešení krizové situace v souvislosti s pandemií
COVID-19 bude označen zvláštním účelovým znakem (ÚZ) 127. Kompletní informace o výdajích při
řešení současné krizové situace bude součástí závěrečného účtu městské části Praha 10 za rok 2020.
Městská část Praha 10 aktuálně disponuje 940 litry lihové dezinfekce na ruce (tzv. Anti-COVID), dále
150 litry prostředku SAVO na dezinfekce povrchů a 5 litrů klasického desinfekčního prostředku SAVO.
Vzhledem k tomu, že stav zásob se neustále mění, uvedené počty skladových zásob se tak vztahují ke
dni 27. 4. 2020. Co se týká informovanosti občanů, tito jsou informováni prostřednictvím všech
dostupných kanálů, která má městská část Praha 10 k dispozici. Konkrétně jde o webové stránky, kde
byla zřízena speciální podstránka www.praha10.cz/koronavirus, facebook Praha 10, letáky, panely v
ulicích, SMS zprávy.
3) „Desítka patří k nejstarším MČ. Jak občany informujete? Kolik tisíc občanů je ve věku nad 70 a nad
80 let? Informujete je přednostně, když jde o nejohroženější skupinu? Jak máte nastaveny info toky
- maily, sociální sítě, pro tyto lidi pošta, tedy dopisem?“
Městská část Praha 10 své občany, přednostně jejich nejohroženější skupinu, nejen informuje, ale
zároveň jim rozdává potřebné ochranné prostředky, zejména roušky a dezinfekci. Síť dobrovolníků
městské části Praha 10 pak lidem v nouzi zajistí doručení nákupu či léků nebo třeba vyvenčení
domácího mazlíčka. K tomu stačí zavolat na speciální linku zřízenou městskou částí Praha 10 (tel: 267
093 800), která zároveň funguje jako „poradní místo“. Pracovníci městské části Praha 10 lidem
v aktuální nelehké situaci buď sami poradí, zejména s úředními záležitostmi, nebo jim zprostředkují
kontakt na psychology, duchovní pomoc, právníky či pomáhající organizace v sociálních službách.
O zřízení této linky, stejně jako o dalších důležitých kontaktech, jsou občané informováni
prostřednictvím nejen webu a facebooku, ale také skrze distribuované tištěné letáky či informační
panely umístěné v ulicích ve všech čtvrtích MČ Praha 10. Zároveň byly vytištěny jako letáky (viz příloha
č. 1) a distribuovány potřebným, ať už na pravidelných osvětových akcích pro seniory před
supermarkety (každý pátek v časech 8:00 – 10:00, kdy je nakupování vyhrazeno pro lidi ve věku nad 65
let), nebo dobrovolníky. Kromě konkrétních lidí, kterým za jejich aktivní přístup velmi děkujeme,
městská část Praha 10 intenzivně spolupracuje i s organizacemi a spolky, jež na území městské části
Praha 10 působí. Zejména jejich prostřednictvím a prostřednictvím dobrovolníků se dají zprávy velmi
efektivně distribuovat ohroženým skupinám, pokud nevycházejí z domu. Nejen o lince v nouzi
informovala městská část Praha 10 rovněž službou mobilního rozhlasu, pomocí níž lze registrovaným
uživatelům posílat informační SMS a maily.

Statistické údaje o počtu obyvatel, příp. jeho věkovém složení, zpracovává Český statistický úřad.
Nicméně zdejší ohlašovna při své činnosti využívá agendový informační systém evidence obyvatel,
jehož správcem je Ministerstvo vnitra ČR. Prostřednictvím tohoto informačního systému bylo zjištěno,
že v městské části Praha 10 je trvale hlášených 19 157 občanů starších 70ti let a 7 775 občanů starších
80ti let.
4) „Jak často jste v kontaktu se soc.zařízeními, interval kolika dnů? Jaký jim poskytujete materiál,
prostředky?“
Kontakt se sociálními zařízeními je pro úspěšné zvládnutí současné pandemie nutné udržovat
průběžně. Pravidelně každý týden se také koná jednání starostky městské části Praha 10, radního pro
sociální oblast, předsedy sociálního výboru a vedoucího sociálního odboru se zástupci LDN a všech
domovů seniorů na Praze 10. Městská část Praha 10 poskytla sociálním zařízením roušky (látkové i
jednorázové), desinfekci, desinfekční krémy a ochranné rukavice.
5) „Informuje paní starostka všechny zastupitele s ohledem na pracovní skupiny? Myšleno i
kriz.štáby? Odpovídáte na otázky a využíváte všech zastupitelů?“
Starostka městské části Praha 10 pravidelně informuje všechny zastupitele o činnosti pracovních
skupin Krizového štábu i činnosti Krizového štábu samotného. Taktéž odpovídá na všechny otázky.
Zapojováni do řešení nastalé krizové situace jsou všichni zastupitelé městské části Praha 10, kteří
nabídli svou pomoc nebo kladně reagovali na výzvu starostky městské části Praha 10 k zapojení se do
spolupráce.
6) „Jaká budoucí opatření MČ chystá a jak se toto dle úvah promítne do rozpočtu?
K této části žádosti bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí části žádosti (§ 15 odst. 1 InfZ ve spojení s § 2
odst. 4 InfZ), které Vám bylo zasláno na adresu Vašeho trvalého pobytu.
7) „Dle informací na soc.sítích od paní Cabrnochové bylo uvedeno, že zapojujete pouze uvolněné
zastupitele do rad, skupin atp. Je tomu tak a proč? Myslíte si, že neuvolnění nezvládají nápor?“
Do dílčích pracovních skupin Krizového štábu městské části Praha 10 jsou zapojovány všechny osoby,
které se každý den aktivně podílí na řešení nastalé situace. Zapojováni jsou primárně uvolnění
zastupitelé městské části Praha 10 z důvodu, že tyto orgány pracují velmi operativně a vyžadují časovou
flexibilitu.
K části žádosti „Myslíte si, že neuvolnění nezvládají nápor?“ bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí části
žádosti (§ 15 odst. 1 InfZ ve spojení s § 2 odst. 4 InfZ), které Vám bylo zasláno na adresu Vašeho trvalého
pobytu.
8) „Co dodávky, které MČ vlastní. Dříve určeny k rozvozu občanů, zejména nemohoucích. Zapojuje je
úřad na rozvozy?“
Užitková vozidla městské části Praha 10 jsou využívána operativně dle potřeby na závoz dezinfekčního
materiálu a ochranných pomůcek (roušky, dezinfekce, rukavice apod.) získaných od Magistrátu
hlavního města Prahy či od třetích osob do skladu městské části Praha 10. Dále jsou vozidla nad rámec
výše uvedeného k dispozici pro program „4 PILÍŘE POMOCI NA PRAZE 10“, a to konkrétně pro rozvoz

dezinfekčního materiálu a ochranných pomůcek na jednotlivá kontrolní stanoviště v rámci 2. pilíře
programu a dále pro nabízenou pomoc lidem v nouzi v rámci 1. pilíře programu.
9) „Je pravda, že bylo desinfikováno druhé patro úřadu? Proč? A ostatní též? Děkuji za odpovědi a
přeji hodně sil v boji s koronavirem.“
Druhé patro Úřadu městské části Praha 10 je pronajaté, kdy nájemcem je Úřad práce Praha 10. Od
nájemce dne 31. 3. 2020 obdržela městská část Praha 10 žádost o souhlas s provedením celoplošné
dezinfekce pronajatých prostor. Tato žádost byla kladně vyřízena, kdy pro úplnost uvádíme, že tato
uvedená celoplošná dezinfekce na bázi polymeru-nanotechnologie probíhala dle informací z Úřadu
práce Praha 10 preventivně na všech Úřadech práce v rámci celé Prahy.
Ode dne 12. 3. 2020 probíhá na Úřadu městské části Praha 10, na adrese Vršovická 1429/68, Praha 10,
průběžně dezinfekce celé budovy dvěma zaměstnanci městské části Praha 10. Dezinfekce dotčených
prostor probíhá pravidelně cca každé 2 hodiny, a to v rozsahu:
- dezinfekce klik u dveří;
- dezinfekce sociálních zařízení pro zaměstnance i veřejnost;
- dezinfekce vypínačů osvětlení, vodovodních baterií, dávkovačů mýdla, toaletních míst a jejich
splachovadel;
- dezinfekce židlí a lavic pro veřejnost určených k čekání včetně stolů.
Po pracovní době probíhá rovněž v rámci pravidelného úklidu vytírání všech prostor mokrou cestou za
použití dezinfekčních prostředků včetně otírání všech předmětů, které jsou vystaveny možné
kontaminaci.

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 10.

S pozdravem

Mgr. Tomáš Kosmel
vedoucí odboru kontroly a komunikace

,,otisk razítka“

,,podepsáno elektronicky“
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