Zápis
ze zasedání Krizového štábu MČ Praha 10, konaného dne 20. 4. 2020 od 13:00 hod. formou
videokonference

Přítomni:
Členové Bezpečnostní rady MČ Praha 10: Renata Chmelová (starostka MČ), Ing. Jana Komrsková (1.
místostarostka MČ), Mgr. Michal Kočí (uvolněný člen rady MČ), JUDr. Jana Hatalova MBA (tajemnice
ÚMČ), Ing. Michal Řidl (ředitel OŘ MP Praha 10), plk. Mgr. Renáta Havlíková (ředitelka OŘ PČR Praha
IV) zastoupená plk. Ing. Tomášem Koubou, 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: Bc. Karolina Gotzová (vedoucí oddělení
provozně - ekonomického OHS), Bc. Tomáš Kuběna (referent BOZP), Bc. Linda Zákorová (odborová
organizace), Bc. Miloš Jurča (vedoucí oddělení bezpečnostního managementu), Bc. Jan Hamrník
(vedoucí oddělení tiskového), Ing. Petr Beneš (místostarosta MČ), Mgr. Tomáš Urbánek (vedoucí
odboru hospodářské správy), Mgr. Martin Bahenský (vedoucí oddělení sekretariátu starostky), Bc.
Pavel Petřík (vedoucí odboru sociálního), Mgr. Bc. Jana Vinterová (vedoucí odboru školství), doc. Ing.
Lucie Sedmihradská, Ph.D. (uvolněná členka rady MČ), Ing. arch. Martin Valovič (místostarosta MČ),
MgA. David Kašpar (místostarosta MČ).

plk. Ing. Tomáš Kouba (PČR)
-

Aktuálně máme pouze jednoho pozitivně testovaného policistu, další dva jsou v karanténě.
Evidujeme nárůst agresivity občanů při kontrole dodržování mimořádných opatření.

Ing. Michal Řidl (MP)
-

Stále nemáme žádného strážníka pozitivně testovaného.
Stejně jako PČR evidujeme zvýšenou agresivitu občanů.

-

Stále kontrolujeme dodržování mimořádných opatření v restauračních podnicích s omezeným
provozem.
Stálá pochůzková služba je soustředěna na místa s předpokládaným zvýšeným počtem osob
(Metro Skalka, Tesco Eden, Hamerský rybník, Registr vozidel na Bohdalci).
Platí nabídka k distribuci roušek, paní starostka sdělila, že MP poskytneme další roušky
k distribuci lidem bez domova a při výkonu své služby.

-

npor. Mgr. Pavel Vojtík (HZS)
- Jsme předurčeni k výpomoci ZZS a provádíme jejich dekontaminaci.
- Hasiči, kteří byli nakaženi se postupně po uzdravení vrací do služby.
- Pokud bude potřeba poskytnout SÁVO, stále máme možnosti.
Budova ÚMČ
-

Od 20. dubna jsou na základě mimořádného opatření MZ zavedeny rozšířenější úřední hodiny
(pondělí a středa do 17:30 a úterý, čtvrtek a pátek jsou otevřeny pouze podatelna, Czech point
a ověřování).

-

Na vstupech je stále prováděn základní filtr osob. Osoby, které mohou odložit návštěvu úřadu,
jsou žádány, aby vyřešily svoji záležitost elektronicky nebo po telefonu.
Pan Jurča sdělil, že dnes zatím není evidován nápor občanů na vstupech do budovy ÚMČ.

-

Skupina finanční (Ing. Lucie Sedmihradská)
- Nastavili jsme postup čerpání dotace z MHMP na mimořádné výdaje (způsob vyúčtování aj.).
- Je zahájen proces úpravy rozpočtu na druhé pololetí roku 2020.
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Skupina péče o zaměstnance (JUDr. Jana Hatalová, MBA)
- Aktuálně bylo aplikováno mimořádné opatření MZ týkající se rozšíření úředních hodin. Musí
být dodržována vymezená hygienická opatření (rozmístění dezinfekce, početně posílena
ochranka na vstupech, vpouštění s rouškami aj.).
- U zaměstnanců, u kterých je styk s veřejností, tak ti jsou rozděleni na směny.
- Paní Zákorová sdělila, že odborová organizace nemá nic proti těmto opatřením ze strany
zaměstnavatele.

Skupina provozu úřadu (Mgr. Tomáš Urbánek)
- Zvýšily se požadavky na dezinfekci a taktéž rozmisťujeme dezinfekci na budově ÚMČ.
-

Taktéž jsou zřízeny odpadkové koše na biologický odpad (roušky).
Pan Kuběna nemá k řečeným informacím žádné další připomínky.

Skupina školská (Mgr. Bc. Jana Vinterová)
- Žádná z MŠ a ZŠ nejsou aktuálně v provozu k zajištění nezbytné péče o děti ve věku od 3 do 10
-

-

let.
Aktuálně probíhají elektronické zápisy do ZŠ a jsou připravovány elektronické zápisy do MŠ.
Předpokládá se, že se 25. května otevřou školy (dobrovolná docházka). Zatím se neví, v jakých
podmínkách. Přibližně polovina učitelského sboru jsou osoby starší a také osoby po
onkologických onemocněních či s oslabenou imunitou (ohrožená skupina).
Proběhla diskuse o otevření MŠ.
Paní starostka požádala, aby podrobnosti byly probrány ve skupině školské a výsledek byl
předložen SPS KŠ.

Skupina sociální a zdravotní (Mgr. Michal Kočí)
- V sociálních zařízeních probíhá testování zaměstnanců. Od MHMP jsme dostali 160 kusů
rychlotestů. Žádný z testovaných pracovníků nebyl pozitivní.

-

Paní starostka se zeptala, kdy budou dodány námi objednané rychlotesty v objemu 500 ks. Pan
Urbánek informoval, že byla přislíbena dodací lhůta 14 dnů.

Skupina ochranných pomůcek (MgA. David Kašpar)
- Zaznamenán zvýšený zájem o dezinfekci (senioři, organizace, doktoři, občané).
- Zásoba ochranných prostředků je dostatečná. Je potřeba mít rezervu pro případné otevření ZŠ
a MŠ.
- Paní starostka zmínila rouškomaty, které jsou instalovány v některých městech. Paní
místostarostka Komrsková řekla, že jako doplněk při distribuci ochranných prostředků
navrhuje toto zařízení instalovat. Pod diskusi byla paní místostarostka Komrsková pověřená
vytipovat vhodné lokality a dojednat jejich instalaci.
Skupina bydlení (Ing. Petr Beneš)
- Byly rozeslány dopisy nájemníkům v bytech i nebytových prostorech (splátkové kalendáře,
sleva na nájemném v případě uzavření provozovny).
- Bytová komise a kontaktní centrum bydlení fungují.

Skupina podpory podnikatelů (Ing. arch. Martin Valovič)
- Zastupitelstvo MHMP schválilo odpuštění poplatků za zábor veřejného prostranství (zahrádky
restaurací, výdejní okénka aj.).
- Jsme ve spojení s Hospodářskou komorou.
- Pracujeme s databází podnikatelů, kteří mají pronajatý prostor od MČ.
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Skupina pomoci potřebným (MgA. David Kašpar)
- Prostřednictvím telefonní linky pomoci potřebným je pomáháno občanům.
- Z důvodu sníženého zájmu bude linka fungovat ve všední dny 8-18h.
Skupina krizového řízení (Ing. Marek Šuran)

Informoval o nových mimořádných opatřeních MZ.

-

Skupina komunikace (Bc. Jan Hamrník)
- Veškerá aktuální témata jsou zveřejňována.
- Otázky k otevření dětských hřišť se množí.

Ostatní
- Paní starostka sdělila, že jsou od minulého týdne zveřejňovány na webu MČ Praha 10 zápisy
-

z krizového štábu i ze stálé pracovní skupiny krizového štábu.
Paní místostarostka Komrsková přednesla téma otevření dětských hřišť. Aktuálně jsou dětská
hřiště uzavřená. Mimořádné opatření MZ udává potřebu vzdálenosti mezi osobami v délce 2
m. O otevření dětských hřišť bude rozhodnuto později.

Zasedání Krizového štábu MČ Praha 10 bylo ukončeno ve 14:00.
Přílohy:
- Výstup ze zasedání Krizového štábu MČ Praha 10.

V Praze dne 20. 4. 2020

Zapsal:

Ing. Marek Šuran
tajemník Krizového štábu MČ Praha 10

Schválila:

starostka MČ Praha 10
předsedkyně Krizového štábu MČ Praha 10
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