Zápis
ze zasedání stálé pracovní skupiny Krizového štábu MČ Praha 10, konané dne 6. 4. 2020
od 13:00 hod. formou videokonference

Přítomni: Renata Chmelová (starostka MČ), Ing. Jana Komrsková (1. místostarostka MČ),
Ing. arch. Martin Valovič (místostarosta MČ), ing. Petr Beneš (místostarosta MČ), Mgr. Tomáše
Urbánka (vedoucí odboru hospodářské správy), Bc. Pavel Petřík (vedoucí odboru sociálního), Bc.
Karolina Gotzová (odbor hospodářské správy), Bc. Tomáš Kuběna (referent BOZP), Bc. Linda Zákorová
(odborová organizace), JUDr. Jana Hatalová MBA (pověřena výkonem činností tajemníka ÚMČ), Bc.
Miloš Jurča (vedoucí oddělení bezpečnostního managementu), Mgr. Martin Bahenský (vedoucí
oddělení sekretariátu starostky), Mgr. Michal Kočí (uvolněný člen rady MČ), Bc. Jan Hamrník (vedoucí
oddělení tiskového), Ing. Marek Šuran (tajemník krizového štábu), MgA. David Kašpar (místostarosta
MČ), doc. Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D. (uvolněný člen rady MČ).

-

-

-

Paní starostka sdělila, že všichni testovaní zaměstnanci mají negativní výsledky. Ze všech
zaměstnanců jsou pouze dva pozitivně testovaní, ale ti nebyli dlouhodobě v zaměstnání.
Paní starostka přivítala na jednání stálé pracovní skupiny krizového štábu nového vedoucí OHS
Mgr. Tomáše Urbánka.
Paní starostka dále popsala způsob distribuce dezinfekce seniorům, kterým je předávána
dezinfekce a roušky před velkými obchody mezi 8. - 10. hodinou.
Pan místostarosta Kašpar popsal systém distribuce ochranných prostředků (1. distribuční místa
2. distribuce seniorům před velkými obchody s potravinami každý pátek mezi 8. -10. hodinou
3. telefonní linka pro občany v nouzi 4. výdejní místo pro organizace působící na Praze 10).
Paní Gotzová sdělila, že tabulka ochranných prostředků je pravidelně aktualizovaná. Paní
starostka požádala, aby do tabulky bylo přidáno přibližné datum dodání objednaných
prostředků.
Pan Petřík se zeptal, zda bude distribuce dezinfekce neziskovým organizacím probíhat
pravidelně (každý čtvrtek)? Pan Kašpar odpověděl, že ano.
Pan Valovič se zeptal, zda bude dezinfekce distribuována SVJ, Pan Kašpar sdělil, že ano. Tento
týden budou obeslána.
Paní Hatalová sdělila, že přeposlala vedoucí OŠK opatření k zápisům do MŠ, které přišlo
z Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy.

-

Paní Komrsková se zeptala paní Gotzové, kdy přijdou reflexní vesty. Ta sdělila, že bude dnes
potvrzena objednávka.

Zasedání stálé pracovní skupiny Krizového štábu MČ Praha 10 bylo ukončeno v 13:25.

V Praze dne 6. 4. 2020

Zapsal:

Ing. Marek Šuran
tajemník Krizového štábu MČ Praha 10

předsedkyně Krizového štábu MČ Praha 10
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