Zápis
ze zasedání Stálé pracovní skupiny Krizového štábu MČ Praha 10, konaného dne

9.10. 2020 od 11:00 hod. formou videokonference
Přítomni:
Renata Chmelová (starostka MČ), Ing. Jana Komrsková (1. místostarostka MČ), JUDr. Jana Hatalová
MBA (tajemnice ÚMČ), Ing. Marek Šuran (tajemník krizového štábu), Bc. Jan Hamrník (vedoucí
oddělení tiskového), Mgr. Tomáš Urbánek (vedoucí odboru hospodářské správy), Bc. Linda Zákorová
(odborová organizace), Bc. Miloš Jurča (vedoucí oddělení bezpečnostního managementu), Mgr. Tomáš
Procházka (vedoucí odboru kultury a projektů).

Ing. Marek Šuran (tajemník krizového štábu MČ Praha 10)
Shrnul krizová opatření, která byla přijata Vládou ČR (viz Přílohy).

Ing. Jana Komrsková (1. místostarostka MČ)
Aktuálně je problém se skateparkem v areálu Gutovky. Vzhledem k možné kumulaci velkého
počtu dětí a dospívajících, které mají zavřené školy.
Během jednání SPS krizového štábu jsem dostala informaci, že provozovatel Gutovky provedl
zapáskování tohoto areálu. Toto opatření bude platit minimálně do konce platnosti
souvisejícího Usnesení Vlády ČR.
Renata Chmelová (starostka MČ)
Usnesení vlády, které vymezuje úřední hodiny ÚMČ obsahuje výjimku: Pokud byl klientovi
předem potvrzen termín k dostavení se na pracoviště orgánu.
Přes bezpečnostní agenturu bude posílen počet osob. Tyto osoby budou měřit teplotu a
usměrňovat vstup občanů do budovy.

JUDr. Jana Hatalová MBA (tajemnice ÚMČ Praha 10)
Úřední hodiny budou, po dobu platnosti usnesení vlády, stanoveny na pondělí (od 8:00 do
13:00) a středu (od 12:00 do 17:00).
Mgr. Tomáš Urbánek (vedoucí odboru hospodářské správy)
Zajistí u bezpečnostní agentury posílení osob, které budou k dispozici na vstupech do budovy
ÚMČ.
Všechny schůze SVJ, které mají probíhat v budově ÚMČ, budou zrušeny.
Zeptal se, zda bude nějak řešen výdej obědů na ÚMČ, tak aby nedocházelo k velké kumulaci
osob. Tajemnice ÚMČ na tento dotaz odpověděla, že tuto záležitost bude řešit s ředitelem
organizace Školní jídelna Praha 10, p.o.
Bc. Miloš Jurča (vedoucí oddělení bezpečnostního managementu)
Aktuálně probíhá distribuce respirátorů pro všechna školská zařízení na ÚMČ Praha 10.
Paní starostka požádala, aby pan Jurča (společně s panem Urbánkem) zařídili od pondělí
měření teploty příchozím občanům i zaměstnancům.

Mgr. Tomáš Procházka (vedoucí odboru kultury a projektů).
Všechny kulturní (vítání občánků, jubilanti, zlaté svatby, počítačové kurzy, návštěvy vily Karla
Čapka aj.) a sportovní akce byly do konce října zrušeny.
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Bc. Linda Zákorová (odborová organizace)
Zaměstnanci se na mě obracejí, mají strach z aktuální situace (tajemnice ÚMČ uvedla, že
v případě zjištěné nákazy provádí trasování a je při tom diskrétní).
Zaměstnanci se taktéž ptají na směnný provoz (tajemnice ÚMČ uvedla, že směnný provoz zatím
zahájen nebude).
Navrhla, aby byli občané informováni prostřednictvím webu k odložení návštěvy úřadu a
přicházeli pouze v neodkladných záležitostech, které nejdou vyřešit přes telefon nebo internet.
(Paní starostka ujistila, že proběhne informační kampaň ohledně upravených úředních hodin
ÚMČ a o dalších důležitých informacích).

Přílohy:
-

Usnesení Vlády ČR č. 994, 995, 996, 997 a 998 ze dne 8. 10. 2020.

V Praze dne 9. 10. 2020

Zapsal:

Schválila:

Ing. Marek Šuran
tajemník Krizového štábu MČ Praha 10

starostka MČ Praha 10
předsedkyně Krizového štábu MČ Praha 10
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