Zápis
ze zasedání Krizového štábu MČ Praha 10, konaného dne 19. 1. 2021 od 9:00 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 Ridl (ředitel OŘ MP Praha 10),
Ing. Marek Šuran (tajemník krizového štábu).
Členové stálé pracovní skupiny Krizového štábu MČ Praha 10: Bc. Jan Hamrník (vedoucí oddělení
tiskového), 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), Mgr. Tomáš
Urbánek (vedoucí odboru hospodářské správy).
Přizvaní hosté:
MUDr. Václav Ptáček (ředitel LDN Vršovice), Eva Lexová (ředitelka CSOP).
Renata Chmelová (starostka MČ)
 Přivítala přítomné členy krizového štábu a přizvané hosty.
plk. Mgr. Renáta Havlíková (PČR)
 Aktuálně máme 21 nakažených policistů, 9 v karanténě.
 Došlo ke snížení kriminality o 15 %.
 70 % všech našich policistů má zájem o očkování.
Ing. Michal Ridl (MP)
 K dnešnímu dni máme 3 pozitivní strážníky a 2 strážníky v karanténě.
 Za měsíc leden bylo zjištěno a celkem řešeno 375 přestupků.
 50 % strážníků má zájem o očkování.
Renata Chmelová (starostka MČ)
 Byla zřízena nová odborná skupina očkování.
 Bylo naočkováno cca 70 osob starších 80 let ve FN Královské Vinohrady, které doporučili
praktičtí lékaři.
 Aktuálně můžeme pomoci seniorům s registrací a vyzvat příbuzné s pomocí.
 Vytvořili jsme dopis a informační leták pro seniory.
 V hl. m. Praze jsou vakcíny distribuovány přímo do očkovacích center. Rozdělení jednotlivých
vakcín nemůže činit hl. m. Praha. V ostatních krajích je tomu jinak.
 Zastupitelé budou mít možnost se nechat otestovat antigenními testy před jednáním
zastupitelstva.
Mgr. Michal Kočí (člen rady MČ)
 Navrhl, aby informace o způsobu registrace seniorů do celostátního systému očkování byla
k dispozici v dalším vydání radničních novin oproti zasílanému dopisu.
 Informoval o komunikaci s krajským koordinátorem očkování ve věci očkování seniorů ve FN
Královské Vinohrady a apelu na to, aby očkování probíhalo spravedlivě pro všechny.
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Eva Lexová (ředitelka CSOP)
 Nově 10 pozitivních klientů, byla kontaktována hygienická stanice a bude provedeno plošné
testování v CSOP.
 Druhá vlna očkování v CSOP by měla proběhnout v únoru.
MUDr. Václav Ptáček (ředitel LDN Vršovice)
 V minulém týdnu proběhla vakcinace v našem zařízení (49 zaměstnanců a 53 pacientů).
V 9:30 opustili jednání krizového štábu zástupci složek IZS.
JUDr. Jana Hatalová MBA (tajemnice ÚMČ)
 Aktuálně máme 8 pozitivních zaměstnanců a další 3 v karanténě.
 Proběhla dezinfekce kanceláří pozitivních zaměstnanců.
MgA. David Kašpar (místostarosta MČ)
 Ve školských zařízeních je situaci následují: 11 pozitivních žáků, 19 pozitivních pedagogů, 12
tříd v karanténě.
Mgr. Tomáš Urbánek (vedoucí odboru hospodářské správy)
 Zásoby respirátorů pro zaměstnance jsou do konce února.
 Starostka MČ sdělila, že dokoupení zásob na další dva měsíce je vhodné (vzhledem k stále se
nelepšící epidemiologické situaci).
Předsedkyně krizového štábu poděkovala všem členům za účast. V 9:50 ukončila jednání krizového
štábu.

V Praze dne 20. 1. 2021

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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