PlO-032730/2020
Zápis
ze zasedání stálé pracovní skupiny Krizového štábu MČ Praha 10, konané dne 19. 3. 2020
od 13:00 hod. formou videokonference
Přítomni: Renata Chmelová, Bc. Miloš Jurča, JUDr. Jana Hatalová MBA, Mgr. Jaroslav Vrtiška, Bc. Tomáš
Kuběna, Bc. Karolina Gótzová, Bc. Linda Zákorová, Bc. Jan Hamrník, MgA. David Kašpar, Ing. Jana
Komrsková, Mgr. Michal Kočí, Ing. Petr Beneš, Ing. arch. Martin Valovič, Ing. Marek Šuran, Mgr. Martin
Bahenský.
Budova ÚMČ Praha 10
- pan Jurča zhodnotil včerejší stav u vchodů do ÚMČ. Osoby se nehromadily. Menší množství lidí
než v pondělí. Chodili pouze jednotlivci. Problém může nastat, pokud ÚP v pondělí bude mít
-

-

-

-

-

zavřeno.
Tajemnice ÚMČ Praha 10 sdělila, že včera bylo v práci cca 200 úředníků, dnes cca 120. Ty, kteří
jsou doma z důvodu snižování počtu osob v budově, mají placené volno.
Vedoucí školní jídelny pan Vrtiška zaslal tajemnici ÚMČ doporučení z hygienické stanice k
provozu jídelny. Paní tajemnice vyřeší s panem Vrtiškou naplnění doporučení z hygienické
stanice. Paní starostka požádala referenta BOZP pana Kuběnu, aby organizoval v době výdeje
obědů rozestupy mezi úředníky. Pan Kuběna uvedl, že toto provede.
Pan Kuběna navrhl, aby úředníci neodevzdávali klíče a měli je neustále u sebe. Paní starostka
pověřila pana Kuběnu, aby vypracoval pokyn k tomuto způsobu vydávání klíčů.
Paní starostka požádala vedoucí pracovních skupin, aby napsali, kolik roušek potřebují
jednotlivá pracoviště denně. Toto bylo provedeno vytvořením excelovského souboru
s konkrétními potřebami ochranných prostředků.
Každý zaměstnanec příští týden dostane jednu textilní roušku. Zařizuje vedoucí OHS.
Vedoucí OHS připraví balíčky pro jednotlivé úředníky, které budou distribuovány do kanceláří.
Včera byl kontrolován úklid, bez připomínek.
Paní starostka sdělila, že OHS bylo posíleno o jednoho vedoucího výboru. Všichni vedoucí
výborů byly osloveni a pouze vedoucí kontrolního výboru se do dnešního dne neozval.
Pan Kuběna sdělil, že v případě potřeby mohou být použity megafony, které jsou v budově
ÚMČ. Paní starostka požádala pana Kuběnu, aby napsal vyjádření, že použití megafonů vně
budovy neohrozí bezpečnost osob a zdraví při práci úředníku ÚMČ Praha 10.

Paní Zákorová (odborová organizace) sdělila, že nálada na úřadě se zlepšila, zaměstnanci se cítí
bezpečněji a tímto děkuje vedení za provedená opatření.
Paní starostka sdělila, že rada hlasuje videokonferenčně. Je uvolněno 2x5 mil. Kč (OHS a OSO).
Z MHMP bude uvolněno 33 mil. Kč na krizová opatření.
Tiskový mluvčí - z údajů, které mu přišli poklesl počet příchozích občanů o 80 %.

Ochranné prostředky a služby
- Paní tajemnice ÚMČ uvedla, že se množí dotazy občanů, jestli bude MČ rozdávat roušky. Paní

-

starostka pověřila paní tajemnici a vedoucí OHS, aby promyslely případnou distribuci roušek
(pokud bychom je dostali přidělené od MHMP).
Místostarosta MČ Praha 10 pan Kašpar sdělil, že je spuštěn systém pomoci občanům. Ten, kdo
potřebuje pomoc, může zavolat od pondělí do neděle od 8 do 20:00. Dodávání obědů, venčení
psů, promluvení s farářem. Tiskový mluvčí zařídí propagaci. Budou distribuovány také letáčky
do schránek prostřednictvím české pošty.

Školství
- Vedoucí OŠK sleduje stav ohledně hlídání dětí složek IZS, lékařů aj. Prozatím není požadavek
o hlídání takovýchto dětí na území MČ Praha 10.
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Zasedání stálé pracovní skupiny Krizového štábu MČ Praha 10 bylo ukončeno v 13:50.

V Praze dne 19. 3. 2020

Zapsal:

Ing. Marek Šuran
tajemník Krizového štábu MČ Praha 10

Schválila:

předsedkyně Krizového štábu MČ Praha 10
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