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Zápis
ze zasedání Krizového štábu MČ Praha 10, konaného dne 13. 3. 2020 od 8:00 hod.
Přítomni: Dle prezenční listiny.
BD Malešice
- Ředitel EUC

Klienti jsou upozorňováni, aby nenavštěvovali ordinace fyzicky, pokud to není
nezbytně nutné.
o Na patrech, kde jsou ordinace, je instalována dezinfekce. Pan ředitel zajistí dezinfekci
rovnou u vchodu do BD Malešice.
o Pokusí se vyčlenit jeden výtah pro klienty polikliniky a druhý výtah pro ubytované
(později bylo zjištěno, že to aktuálně nejde technicky provést, bude kontaktována
dodavatelská firma výtahů).
o V karanténě mají po celé ČR z cca 3 000 zaměstnanců cca 30.
o Paní starostka požádala o informování, v případě, že dojde ke zjištění nákazy na BD
Malešice.
Paní starostka rozhodla o uzavření jídelny na BD Malešice, a to od pondělí 16. 3. 2020.
o

-

Policie ČR
- Ředitelka PČR Praha IV. sdělila, že na Hostivařské služebně se objevil hluchoněmý občan, který

-

kašlal a jevil známky nákazy. Ke kontaktu došlo pouze ve vstupní hale a byla provedena všechna
nezbytná opatření.
Vypadá to, že budou policisté kontrolovat osoby v karanténě. Zatím se dolaďuje způsob
provádění.

Městská policie
- Strážníci mají všechny potřebné ochranné prostředky a dezinfekce. Nějaké zásoby jsou, ale
nevystačí na dlouhou dobu.
- Na Praze 10 je aktuálně 6 strážníků mimo službu, což aktuálně není problémem pro výkon
služby.
Hasičský záchranný sbor
- Strašnická stanice je předurčena k dekontaminaci, ale aktuálně se dekontaminace přesunuje
na Kundratku.
- Aktuálně pro hasiče platí zákaz dovolených, v tuto chvíli je dostatek hasičů pro zásah.
Školství

-

Z 3 000 dětí dochází do mateřských škol cca 900 (necelých 30 %).
Zvyšuje se panika učitelek.
Paní starostka uvedla, že zatím nebudeme mateřské školy uzavírat. Většina městských částí je
nechává otevřené, tak aby mohly zdravotní sestry a ostatní nezbytný personál chodit do práce.
Vedoucí OŠK zařídila zrušení všech pronájmů v tělocvičnách u základních škol.

-

Pan Vrtiška v úterý uvidí, kolik učitelů základních škol se zapojilo do stravování.
Paní starostka rozhodla o uzavření sportovního areálu Gutovka (naplnění usnesení vlády).

-

Sportovní a kulturní akce
- Paní starostka rozhodla o zrušení všech kulturních a sportovních akcí do konce dubna.
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Na zasedáních krizového štábu bude každému měřena teplota a každý si určí svého zástupce,
kdyby musel být sám v karanténě.
Vedoucí IT pan Binder zajistí možnost videokonferencí.
Pan Vrtiška navrhl zaměstnance, pro které aktuálně nemá práci, k výkonu jiných činností, které
jsou na ÚMČ zapotřebí.
Paní starostka pověřila referenta BOZP Bc. Tomáše Kuběnu, aby zajistil na další zasedání
krizového štábu rozbor právních norem s ohledem na práci z domova.
Pověřená vedoucí OHS
o Fungují dvě paní na úklid, které po celý den uklízí budovy ÚMČ.
o Zaměřuje se sklo a maximálně do pondělí bude instalováno do podatelny.
o Teploměry bohužel nejsou na trhu k dispozici.
o Zjišťuje se možnost umístění telefonu u dveří do 5. patra budovy B.
o Paní starostka pověřila vedoucí OHS aby zjistila vytíženost infocentra a call centra
(kolik lidí chodí a kolik jich volá).
Tajemnice ÚMČ
o Aktuálně je na úřadě 24 e-neschopenek.
o Nad 60 let se na úřadě nachází 71 osob.

Zasedání Krizového štábu MČ Praha 10 bylo ukončeno v 10:00.

V Praze dne 13. 3. 2020

Zapsal:

Ing. Marek Šuran
tajemník Krizového štábu MČ Praha 10

Schválila:

Renata Chmelová
starostka MČ Praha 10
předsedkyně Krizového štábu MČ Praha 10
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PRESENČNÍ

LISTINA

Krizového štábu MČ Praha 10, ze dne 13. 3. 2020 v 8:00
jméno, příjmení

podpis

Renata Chmelová
starostka MČ Praha 10
předsedkyně KŠ
Mgr. Michal Kočí
člen rady MČ Praha 10

F -

JUDr. Jana Hatalová MBA
pověřena výkonem činností tajemníka ÚMČ P10

Bc. Miloš Jurča
vedoucí oddělení bezpečnostního
managementu, OKK
Mgr. Martin Bahenský
vedoucí oddělení sekretariátu starostky, KS
Bc. Jan Hamrník
vedoucí tiskového oddělení, KS
Bc. Karolína Gôtzová
pověřena zastupováním vedoucí odboru
hospodářské správy
Bc. Tomáš Kuběna
referent BOZP, OHS
Mgr. Bc. Jana Vinterová
vedoucí odboru školství
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Bc. Linda Zákorová
předsedkyně Základní organizace Odborového
svazu státních orgánů a organizací při Městské
části Praha 10
Bc. Pavel Petřík
vedoucí odboru sociálního

Ing. Marek Šuran
tajemník KŠ

plk. Mgr. Renáta Havlíková
ředitelka Obvodního ředitelství PČR Praha IV

---------------------

Mgr. Michal Ridl
ředitel Obvodního ředitelství MP Praha 10
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npor. Mgr. Pavel Vojtik
velitel HS - 5, HZS hl. m. Prahy
Mgr. Jaroslav Vrtiška
ředitel organizace Školní jídelny Praha 10

faICM c

z

,

