Zápis
ze zasedání Krizového štábu MČ Praha 10, konaného dne 2.11. 2020 od 10:00 hod. formou
videokonference

Přítomni:
Členové Bezpečnostní rady MČ Praha 10: Renata Chmelová (starostka MČ), Ing. Jana Komrsková
(1. místostarostka MČ), Mgr. Michal Kočí (člen rady MČ), JUDr. Jana Hatalová MBA (tajemnice ÚMČ),
plk. Mgr. Renáta Havlíková (ředitelka OŘ PČR Praha IV), Ing. Michal Řidl (ředitel OŘ MP Praha 10),
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. Jan Hamrník (vedoucí oddělení
tiskového), Mgr. Tomáš Urbánek (vedoucí odboru hospodářské správy), Mgr. Martin Bahenský
(vedoucí oddělení sekretariátu starostky), Ing. arch. Martin Valovič (místostarosta MČ),
Bc. Linda Zákorová (odborová organizace), Mgr. Václav Vlček (vedoucí SPS krizového štábu), Bc. Pavel
Petřík (vedoucí odboru sociálního), Mgr. Bc. Jana Vinterová (vedoucí odboru školství), MgA. David
Kašpar (místostarosta MČ).
Renata Chmelová (starostka MČ)

-

Přivítala přítomné členy krizového štábu a přizvané hosty.

plk. Mgr. Renáta Havlíková (PČR)
Kontrolujeme dodržování platných krizových opatření.
Situace u ÚP je aktuálně stabilizovaná. Pomohla instalace zábran a vyznačení rozestupů.

-

Aktuálně máme 32 nakažených policistů, 46 v karanténě.

Ing. Michal Řidl (MP)
K dnešnímu dni máme 2 pozitivní strážníky.
Za měsíc říjen bylo zjištěno a celkem řešeno 491 přestupků - porušení nařízení (v září to bylo
celkem 392 přestupků).
Z naší strany je situace na ÚP stabilizovaná.

-

Nadále se věnujeme dohledu nad příslušnými nařízeními.

-

V průběhu tohoto víkendu jsme nezaznamenali žádný větší problém při dohledu nad hřbitovy
na území MČ Praha 10 v souvislosti s památkou zesnulých.

npor. Mgr. Pavel Vojtík (HZS)
Aktuálně máme 2 pozitivní hasiče.
Stále probíhá úprava vnitřních prostor pro přesun dekontaminace.
Renata Chmelová (starostka MČ)
Poznamenala, že by se situace na ÚP měla výhledově zlepšit, protože příspěvky na bydlení
budou vypláceny bez nutnosti dokládání potřebných dokumentů.
Ing. Jana Komrsková (1. místostarostka MČ)

-

Trhy na Kubánském náměstí byly ve čtvrtek a sobotu provozovatelem zrušeny.
Provozovatelé trhů jednají s vládou ohledně úpravy změny podmínek pro jejich pořádání.
Tento týden budou trhy na Kubánském náměstí taktéž zrušeny.
Navrhla jsem možnost systému objednávek zboží trhovců přes internet a následného
vyzvednutí ve „výdejních okénkách".
Provozovatelé budou sledovat, jak probíhají fungující trhy na Andělu a na náměstí Jiřího
z Poděbrad.
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-

Paní Havlíková (PČR) dodala, že mluvila s kolegy, kteří byli přítomni na trzích na Andělu a na
náměstí Jiřího z Poděbrad a ti nezaznamenali problémy s jejich pořádáním (nespatřili porušení
žádného z krizových opatření).

JUDr. Jana Hatalova MBA (tajemnice ÚMČ Praha 10)
-

K dnešnímu dni evidujeme 8 pozitivních zaměstnanců a dalších 5 v karanténě.
Zaměstnanci obdrželi respirátory na dalších 20 dní a dezinfekční gely.
Na základě prodloužení nouzového stavu, pokračují také opatřená aplikovaná na ÚMČ.

V 10:20 opustili jednání krizového štábu zástupci složek IZS.

Mgr. Tomáš Urbánek (vedoucí odboru hospodářské správy)
Výdej občanských průkazů byl přesunut na pobočku v Uzbecké ulici.
MgA. David Kašpar (místostarosta MČ)

-

Ve školách je situace stabilizovaná.

Mgr. Bc. Jana Vinterová (vedoucí odboru školství)
Ve spolupráci s panem Urbánkem a IT oddělením objednáváme potřebné notebooky pro děti,
které je ještě nemají.
Školy využívají výzvu společnosti T-Mobile ohledně datových balíčků poskytnutých zdarma. Jde
o omezený počet datových balíčků. Osmi základním školám se podařilo tyto balíčky získat.
V mateřských školách je 8 tříd v karanténě, 9 pedagogů je pozitivních a dalších 30 v karanténě.
Dnes mají koordinátoři ICT, jednotlivých škol, videokonferenci.
S panem Urbánkem bude domluvena distribuce respirátorů do mateřských škol.
Předsedkyně krizového štábu poděkovala všem členům za účast. V 10:35 ukončila jednání krizového
štábu.

V Praze dne 2.11. 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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