Zápis
ze zasedání stálé pracovní skupiny Krizového štábu MČ Praha 10, konané dne 30. 3. 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), Bc. Pavel Petřík

(vedoucí odboru sociálního), Bc. Karolina Gotzová (pověřena zastupováním vedoucí odboru
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).
Budova ÚMČ
- Pan Jurča sdělil, že ÚP umístil před vchod do jejich prostor nádobu na sběr žádostí, kam je
mohou občané vhazovat.
- Paní starostka poznamenala, že může být problém na odboru živnostenském (OSVČ mohou

žádat o ošetřovně - bude možné elektronicky, ale někteří lidé nejspíš přijdou osobně). Stejně

tak může být problém u ÚP, protože se nemusí stihnout přijmout zákonná úprava o dodávání
-

-

-

podkladů k sociálním dávkám.
Vedoucí OHS informovala, že dnes do dvou hodin přijde zásilka s plexiskly. Ta budou ihned
instalována do vybraných kanceláří.
Paní tajemnice poznamenala, že obdržela žádost OBN k nainstalování dvou přepážek na jejich
pracoviště. Ktomu vedoucí OHS dodala, že plexiskel je objednáno 30 ks a určitě nebude
problém je na pracoviště OBN nainstalovat.
Paní starostka požádala paní tajemnici, aby zjistila a zařídila přesměrování telefonů osob, které
jsou na „home office", na jejich mobilní telefony.
Paní starostka informovala, že jeden ze zaměstnanců ÚMČ je pozitivně testován na

koronavirus. Dlouhou dobu nebyl v práci, a proto nebylo potřeba, dle sdělení hygienické
stanice, přijímat jakákoliv opatření.

Ochranné prostředky
- Vedoucí OHS sdělila, že všichni, kdo požádali o ochranné pomůcky, tak je dostali. Pan Petřík se
zeptal, u koho se má žádat o ochranné prostředky. Na to mu bylo vedoucí OHS sděleno, že se
má obracet na pracovníky OHS, popřípadě požadavky vkládat do „požadavky na OHS"
v informačním systému.
- Paní starostka požádala vedoucího odborné skupiny ochranných pomůcek, aby sledoval
množství zásob, abychom mohli adekvátně reagovat na případný nedostatek.
-

Pan místostarosta Valovič poznamenal, že nabídka teplické firmy na dodávku textilních roušek
stále platí.

Zasedání stálé pracovní skupiny Krizového štábu MČ Praha 10 bylo ukončeno v 13:25.
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V Praze dne 30. 3. 2020

Zapsal:

Ing. Marek Šuran
tajemník Krizového štábu MČ Praha 10

Schválila:
starostka MČ Praha 10
předsedkyně Krizového štábu MČ Praha 10

2

