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Zápis
ze zasedání Krizového štábu MČ Praha 10, konaného dne 14. 3. 2020 od 17:00 hod formou
videokonference
Přítomni: Renata Chmelová, Ing. Jana Komrsková, Mgr. Michal Kočí, Ing. Petr Beneš, MgA. David
Kašpar, JUDr. Jana Hatalova MBA, Bc. Karolína Gotzová, Bc. Miloš Jurča, Ing. Marek Šuran, Mgr. Martin
Bahenský, Bc. Jan Hamrník, Jan Vojtěch Binder

Dopady nařízení vlády na MČ Praha 10
- Aktualizace nařízení pro nás nemá žádný konkrétní dopad. MČ neprovozuje žádná zařízení,
kterých se uzavření týká. Sportovní areál Gutovka byl již uzavřen.

Školství
- Pan místostarosta Kašpar doporučuje MŠ ponechat v provozu.

-

Paní starostka rozhodla, aby byla v pondělí na dveře a nástěnky mateřských škol umístěna
žádost, aby rodiče vodili děti do školek jen v nutných případech.
Paní místostarostka Komrsková navrhla slučování školek. Na to paní starostka uvedla, že

hygienická stanice nedoporučuje slučování, tak aby se eliminovalo tvořen větších skupin.
-

Paní tajemnice Hatalova pošle ještě dnes aktuální informace od tajemníků ostatních MČ

v Praze.

Parkování zaměstnanců ÚMČ Praha 10
- Slavia dá ÚMČ od pondělí k dispozici 50 parkovacích míst.
- Vedoucí OHS zajistí co nejvíce parkovacích míst v okolí budovy ÚMČ a KD Eden. Provede

-

potřebné záterasy těchto prostor.
Vedoucí oddělení bezpečnostního managementu zajistí přes PČR a Městskou policii možnosti
uvolnění parkovacích prostor v okolí ÚMČ a KD Eden.

Tajemnice ÚMČ obvolá vedoucí jednotlivých odborů, aby zjistili, kolik lidí může jezdit do práce
autem.
Pan Bahenský zjistí možnosti parkování v podzemním parkovišti OC Eden.

Budova ÚMČ Praha 10
- Paní starostka rozhodla o tom, že bude ÚMČ uzavřeno v pátek. Do odvolání.
-

-

Paní starostka rozhodla zrušit jednání komisí a výborů a změnit jednací řády komisí, aby se
mohlo online jednat a hlasovat per roliam.
Paní starostka rozhodla zavést v co největší míře interní jednání - podpora od IT. Pan Binder
má k dispozici sluchátka a mikrofony. Zaměstnanci se budou hlásit prostřednictvím Helpdesku.
V další vlně se pan Binder pokusí zajistit také videokonference pro občany.
V rámci zachování bezpečnosti a akceschopnosti krizového štábu budou další jednání probíhat
dálkově.
Pan Binder zjistí možnosti použití termokamery u vstupu do budovy ÚMČ. Neukazuje přesnou
teplotu.

Další opatření
- O zřízení linky pro seniory se rozhodne v pondělí. V případě zřízení by propagace probíhala
přes letáčky, kluby seniorů, radniční noviny.
- Pan Vrtiška zjistí možnost rozvážet obědy prostřednictvím pracovníků školní jídelny. Další
možností pro rozvážení jídel seniorům jsou skauti. Osoby, které by případně rozvážely jídlo
musí být opatřeny rouškami.
- TESCO se nabídlo, že může připravit potravinové balíčky. Rozvoz by musela zařídit MČ sama.
-

Další možností pomoci je šití roušek.
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Souhrn opatření přijatých Krizovým štábem MČ Praha 10

ÚMČ dovnitř
zesílen běžný úklid

ÚMČ personálně
zesílený dohled vedoucích
na zdr. stav podřízených

"desinfekční rota"

rozmístění desinfekčního mýdla

důkladnější kontrola doplňování
mýdla a ručníků
pojízdný úřad vybaven rouškami

podatelna vybavena plexisklem

termokamery u vchodů

vedení přehledu o PN,
OČR, HO, karanténách,
dovolených

ÚMČ k občanům
omezení úředních hodin
uzavření průchodů budov pro
veřejnost

uzavření jídelen pro veřejnost
(ÚMČ i Malešice)

možnost OČR/HO pro

rodiče dětí - až po
schválení JH

evidence cest do
rizikových oblastí od 15.2.

preventivní měření teplot členů KŠ

rozložení výdeje obědů

(online jednání)

(12-13 přepážky)

zasedání KŠ každý den v 8.00 h.

zúžení nabídky jídel

koordinace s nájemci objektu ÚMČ,
příspěvkovkami, akciovkami, EUC,
IZS, MHMP, HSHMP, okolními MČ, FT

PŘIPRAVUJEME:
omezena kolektivní
jednání

uzavřeno infocentrum BDM
posílena hygienická opatření v
BDM
uzavřena Gutovka

PŘIPRAVUJEME:
bezkontaktní platby

pomoc seniorům (infolinka,
balíčky)

v plánu: web www.prahalO.cz/koronavirus

omezena školení
Školství

ZŠ uzavřeny opatřením vlády
ZŠ vyzvány k součinnosti u stav. tech,
úprav
ZŠ zrušené pronájmy

Kultura
zrušeny všechny akce MČ
do konce 4/2020

Sociálno

úplný zákaz návštěv DS a LDN
uzavření všech Klubů seniorů

zrušen program KDB

rušeny svatby nad 30
osob

usn. RHMP doporučující
pražským seniorům zůstat
doma

MŠ zatím v provozu (omezeně)
ustavení krizového štábu CSOP

MŠ nařízeno zrušit všechny
hromadné akce
MŠ doporučeno omezit návštěvy
cizích osob

povinnost informovat o příp. výskytu
COVID-19 u dítěte či zaměstnance
nebo jejich kontaktu s osobou, u níž
byla nákaza laboratorně potvrzena
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Zasedání Stálé pracovní skupiny Krizového štábu MČ Praha 10 bylo ukončeno v 18:00.

V Praze dne 14. 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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