Zápis
ze zasedání stálé pracovní skupiny Krizového štábu MČ Praha 10, konané dne 23. 3. 2020

od 16:00 hod. formou videokonference

Přítomni: Renata Chmelová (starostka MČ), Mgr. Martin Bahenský (vedoucí odd. sekretariátu
starostky), Ing. Petr Beneš (místostarosta MČ), MgA. David Kašpar (místostarosta MČ), JUDr. Jana
Hatalová MBA (pověřena výkonem činností tajemníka ÚMČ), Bc. Karolina Gčtzová (pověřena
zastupováním vedoucí odboru hospodářské správy), Bc. Miloš Jurča (vedoucí odd. bezpečnostního
managementu), Bc. Jan Hamrník (vedoucí odd. tiskového), Bc. Tomáš Kuběna (referent BOZP),
Mgr. Michal Kočí (uvolněný člen rady MČ), Ing. Jana Komrsková (1. místostarostka MČ), Ing. Marek
Šuran (tajemník krizového štábu MČ), Bc. Pavel Petřík (vedoucí odboru sociálního), Mgr. Jaroslav
Vrtiška (ředitel organizace Školní jídelny Praha 10), Bc. Linda Zákorová (předsedkyně základní
organizace odborového svazu), Ing. arch. Martin Valovič (místostarosta MČ).
Budova ÚMČ
- Ing. Petr Beneš zařizuje nákup IT techniky pro vzdálenou komunikaci.
- Tajemnice ÚMČ upravila práci z domova. Tak aby byly mzdy vypláceny správně.
- Paní starostka sdělila, že je potřeba aby bylo z docházkového systému vidět kdo je doma s
dítětem, kdo na překážce, kdo na neschopence.
- Bc. Linda Zákorová - v případě, že bude potřeba využít zaměstnance, kteří jsou doma z důvodu
překážky ze strany zaměstnavatele, musí tyto zaměstnance informovat vedoucí jednotlivých
odborů o tom, aby nastoupili dočasně na jinou práci (v případě, že s tím budou souhlasit).
Ochranné prostředky
- Vedoucí OHS sdělila, že pan Jurča vyzvedl roušky ze skladu MHMP. Na ÚMČ je určena jedna
místnost, kde jsou dislokovány.
- Pan místostarosta Kašpar, sdělil informace k objednání roušek a respirátorů. Jelikož se jedná o
cenu nad 500 tis., musí být svolána rada MČ.
- Mgr. David Kočí sdělil, že aktuálně je pokryt provoz soc. zařízení, ÚMČ a školní jídelny rouškami
na dobu patnácti dnů. Dále sdělil, že sociálním zařízením, prozatím, přímo z MHMP žádné
ochranné prostředky nedorazily.

Zasedání stálé pracovní skupiny Krizového štábu MČ Praha 10 bylo ukončeno v 16:30.
V Praze dne 23. 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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