Zápis
ze zasedání Krizového štábu MČ Praha 10, konaného dne 1. 4. 2020 od 13:00 hod. formou
videokonference
Přítomni:
Členové Bezpečnostní rady MČ Praha 10: Renata Chmelová (starostka MČ), Mgr. Michal Kočí
(uvolněný člen rady MČ), JUDr. Jana Hatalová MBA (pověřena výkonem činností tajemníka ÚMČ),
Ing. Michal Řidl (ředitel OŘ MP Praha 10), plk. Mgr. Renáta Havlíková (ředitelka OŘ PČR Praha IV), npor.
Mgr. Pavel Vojtík (velitel HS č. 5 - Strašnice, HZS hl. m. Prahy), Ing. Marek Šuran (tajemník krizového
štábu).

Členové stálé pracovní skupiny Krizového štábu MČ Praha 10: Ing. arch. Martin Valovič (místostarosta
MČ), Bc. Pavel Petřík (vedoucí odboru sociálního), Bc. Karolina Gótzová (pověřena zastupováním
vedoucí odboru hospodářské správy), Bc. Tomáš Kuběna (referent BOZP), Bc. Linda Zákorová
(odborová organizace), Bc. Miloš Jurča (vedoucí oddělení bezpečnostního managementu), Mgr. Martin
Bahenský (vedoucí oddělení sekretariátu starostky), Bc. Jan Hamrník (vedoucí oddělení tiskového), Ing.
Lucie Sedmihradská (uvolněný člen rady MČ), Mgr. Jaroslav Vrtiška (ředitel organizace Školní jídelna
Praha 10), Mgr. Bc. Jana Vinterová (vedoucí odboru školství), MgA. David Kašpar (místostarosta MČ),
Ing. Petr Beneš (místostarosta MČ).

plk. Mgr. Renáta Havlíková (PČR)
- Provádíme kontroly objektů a dodržování mimořádných opatření MZ a krizových opatření. A
dále zvýšený dohled na vybraných územích. Dnes byl prováděn zvýšený dohled v okolí ÚP.

Ing. Michal Řidl (MP)
- Taktéž provádíme kontrolu dodržování všech nařízení (nošení roušek, uzavření provozoven
-

aj.).
Rozdali jsme všechny roušky, které jsme měli k dispozici od MČ pro bezdomovce. Pokud
budete chtít rozdat další, budeme nápomocni.

npor. Mgr. Pavel Vojtík (HZS)
- Provádíme distribuci ochranných prostředků a chlornanu sodného na hasičské stanice po celé
Praze.
- Na stanici č. 5 (Strašnice) máme aktuálně pouze jednoho pozitivně testovaného hasiče.
- Pomáháme se stavěním odběrových míst (stanů), po celé Praze.

Informace paní starostky ze setkání starostů MČ s primátorem hl. m. Prahy
-

-

Byla pochválena činnost městské policie napřič celou Prahou.
MČ Praha 10 nedostala odpověď na otázku, zda budou ještě z MHMP distribuovány městským
částem ochranné pomůcky.
Byla prezentována odběrová místa na území hl. m. Prahy.
Ochranné pomůcky do domovů pro seniory budou dodány až v případě nákazy.
MHMP vytvořil metodiku pro pomoc osamělým osobám.
MHMP má k dispozici přístroj na ionizaci prostor, který je používán pouze v případě zjištěné
nákazy.

Je zrušena platnost modrých zón (jedná se o prodloužení již stanoveného zrušení).
Svatební obřady lze konat jen z vážných důvodů.
U budovy MHMP lze vyzvedávat látky pro šití roušek.
Na setkání zazněl apel na jednotlivé městské části, aby se nezavíraly nezbytné agendy
(občanské průkazy aj.).
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Skupina pomoci potřebným (MgA. David Kašpar)
- Byla zřízena krizová linka (v provozu od 8:00 do 20:00, od pondělí do neděle).
- Aktuálně je k dispozici cca 130 dobrovolníků (jsou prověření). Vznikly také letáky s potřebnými
informacemi (zatím distribuováno cca 6 500 ks).
Skupina provozu úřadu (Bc. Karolina Gótzová)
- V budově ÚMČ probíhá distribuce roušek, látkových, rukavic a dezinfekce. Dnes přišlo 300
látkových roušek, které budou dále distribuovány zaměstnancům.
- Štíty z plexiskla jsou nainstalovány do vybraných kanceláří.

Skupina péče o zaměstnance (JUDr. Jana Hatalová MBA)
- Práce z domova (tzv. home office) bude implementován do docházkového systému.
Skupina krizového řízení (Ing. Marek Šuran)
- Je vytvořena informační databáze (tabulka), ve které jsou k dispozici všechna nařízení a
opatření, včetně právních rozborů a stanovisek. Dále jsou všechna potřebná nařízení a
mimořádná opatření konzultována s oddělením právním.
Skupina sociální a zdravotní (Mgr. Michal Kočí)
-

Pravidelně je sledován a konzultován stav v sociálních zařízeních zřizovaných městskou částí.

-

Byly obeslány organizace v sociální oblasti, aby sdělili své požadavky na ochranné prostředky.

Skupina školská (Mgr. Bc. Jana Vinterová)
- Zatím nebyla MHMP požádána žádná z vytipovaných ZŠ a MŠ, které by se měly starat o
pracovníky složek IZS, zdravotníky a personál sociálních zařízení.
- ZŠ Jakutská byla ze seznamu prozatím vyškrtnuta, z důvodu zjištění nákazy jednoho ze
zaměstnanců. Paní starostka uvedla, že v této věci konzultovala situaci s hygienickou stanicí a
nebyla z jejich strany přijatá žádná opatření.
- Pan místostarosta Beneš připomněl, že od dnešního dne probíhají elektronické zápisy.
Skupina komunikace (Bc. Jan Hamrník)
- Jsou vytvářena desatera. Informujeme obyvatele o důležitých věcech. Snažíme se komunikovat
i ostatní témata (Čapek, dominanta prahy 10) aby nebyly informace jen o koronaviru.
Skupina finanční (Ing. Lucie Sedmihradská)
- Soustředíme se na to, jak vykazovat výdaje spojené s krizovou situací.
- Požádala, aby veškeré informace a dotazy s ohledem na ekonomiku byly směřovány na
odbornou skupinu finance.
Skupina bydlení (Ing. Petr Beneš)
- Aktuálně je moratorium na vystěhovávání.

Skupina ochranných pomůcek (MgA. David Kašpar)
- Pan Kašpar se stal novým vedoucím této odborné skupiny.
- Vytváříme koncepci distribuce ochranných pomůcek.
- U paní Gótzové se budou soustředit nabídky od firem na koupě ochranných prostředků.
Skupina podpory podnikatelů (Ing. arch. Martin Valovič)
- Na nejbližším jednání rady MČ budou předložena opatření, jak pomoci podnikatelům.
-

Zkoušíme vymyslet, zda by mohly být na webu informace o restauracích, které mají otevřené
okénko a další opatření, která by pomohla podnikatelům.
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Školní jídelna Praha 10 (Mgr. Jaroslav Vrtiška)
- Vaříme cca 600 obědů denně.
- Zaměstnanci pracují ve směnách, tak aby případný výpadek některé směny neohrozil chod.
- Snažíme se vymyslet další opatření a věci, které by mohly pomoci (vitamínové nápoje pro
zaměstnance ÚMČaj.).
Referent BOZP Bc. Tomáš Kuběna
- Nemá žádné potřebné informace.
Bc. Linda Zákorová (odborová organizace)
- Od zaměstnanců nemá žádné připomínky.
- Na všech odborech ÚMČ se úředníci střídají po směnách.

Zasedání Krizového štábu MČ Praha 10 bylo ukončeno ve 14:00.

Přílohy:
- Výstup ze zasedání Krizového štábu MČ Praha 10.

V Praze dne 1. 4. 2020

Zapsal:

Ing. Marek Šuran
tajemník Krizového štábu MČ Praha 10

starostka MČ Praha 10
předsedkyně Krizového štábu MČ Praha 10
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