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Zápis
ze zasedání Bezpečnostní rady MČ Praha 10, konané dne 22. 9. 2020 od 13:00 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), Ing.
Michal Řidl (ředitel OŘ MP Praha 10), plk. Mgr. Renáta Havlíková (ředitelka OŘ PČR Praha IV), npor.
Mgr. Pavel Vojtík (velitel HS č. 5 - Strašnice, HZS hl. m. Prahy), Ing. Marek Šuran (tajemník bezpečnostní
rady).
Přizvaní hosté: Bc. Jan Hamrník (vedoucí oddělení tiskového), Mgr. Tomáš Urbánek (vedoucí odboru
hospodářské správy), Mgr. Martin Bahenský (vedoucí oddělení sekretariátu starostky), Bc. Pavel Petřík
(vedoucí odboru sociálního), Mgr. Bc. Jana Vinterová (vedoucí odboru školství), MgA. David Kašpar
(místostarosta MČ), Ing. Radek Vališ (metodik odboru ekonomického).

Program jednání:
1) Zahájení.
2) Informace k aktuálnímu stavu.
3) Informace o stavu ochranných prostředků.
4) Informace o zřizovaných organizacích.
5) Různé.
6) Závěr.
1)

Zahájení
Jednání zahájila předsedkyně bezpečnostní rady (starostka MČ Praha 10) Renata Chmelová.
Přivítala přítomné členy bezpečnostní rady a přizvané hosty. Sdělila, že bezpečnostní rada bude od
dnešního jednání probíhat pravidelně, v týdenních intervalech.

2)

Informace k aktuálnímu stavu
plk. Mgr. Renáta Havlíková (PČR)
-

Aktuálně máme 7 pozitivních policistů (s mírným průběhem), 16 v karanténě. Jsme
rozděleni na týmy A a B, tak abychom se nepotkávali.
Ochranných prostředků máme dostatek.
Průběžně provádíme preventivní kontroly (reagujeme na podání nebo to co sami
vyhledáme, zejména nošení prostředků).

Ing. Michal Řidl (MP)
K dnešnímu dni máme 3 strážníky v karanténě.
Provádíme dohled nad opatřeními, v září jsme evidovali 325 přestupků.

npor. Mgr. Pavel Vojtík (HZS)
Zatím jsme ve standartním režimu, nejsme tak zasažení jako PČR a MP.
JUDr. Jana Hatalová MBA (tajemnice ÚMČ Praha 10)
K dnešnímu dni neevidujeme na ÚMČ žádnou pozitivní osobu.
-

Ve skladech máme dostatek ochranných prostředků.
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-

Měření teploty by přicházelo v úvahu při vyhlášení nouzového stavu. Na základě stanoviska
úřadu pro ochranu osobních údajů je to při nouzovém stavu možné.
Následně proběhla diskuze ohledně toho, zda na to má ÚMČ právo.
Paní starostka se zeptala pana Urbánka jaká je finanční náročnost na termokamery. Pan
Urbánek sdělil, že jedna kamera stojí cca 150 tis. Kč. Monitor by byl ve vrátnici. Vrátní by
následně monitorovali příchozí a v případě naměřené teploty je nevpustili do budovy. Pan
Urbánek sdělí konkrétní finanční náročnost a bližší detaily na příštím jednání bezpečnostní
rady.

Renata Chmelová (starostka MČ)

3)

Pokud to bude nezbytné, tak jsme schopni aplikovat stejná opatření jako na jaře.

Informace o stavu ochranných prostředků

Mgr. Tomáš Urbánek (vedoucí odboru hospodářské správy)
Roušky jednorázové (74 425 ks), dezinfekce (5 857 I), respirátory FFP2 (přes 2 000 ks).
Paní starostka se zeptala, zda je to dostatečná zásoba na dva měsíce. Odpověď: dle mého
názoru máme zásobu na více než dva měsíce. V dohledné době připadá v úvahu dokoupení
respirátorů FFP 2. V případě, že klesne počet pod 1 500 ks, tak dokoupíme zásobu opět na
hodnotu 2 000 ks.
4)

Informace o zřizovaných organizacích

Mgr. Bc. Jana Vinterová (vedoucí odboru školství)
Ke včerejšímu dni bylo ve školách a mateřských školách 21 pozitivních dětí. Přibližně 297
dětí v karanténě, 15 tříd v karanténě, 4 pedagogové pozitivní, 23 pedagogů v karanténě a 1
zaměstnanec pozitivní a další 1 zaměstnanec v karanténě.
ZŠ Břečťanová, která musela být z důvodu velkého množství lidí v karanténě uzavřena, byla
opět otevřena.
S řediteli komunikujeme návrh pana Prymuli ohledně ředitelského volna v pátek. Někteří
ředitelé toho využijí.
Poděkovala panu Urbánkovi za dezinfekci, která byla prostřednictvím odboru hospodářské
správy distribuována do škol (dar od Tesca).
Všechny školy jsou dostatečně zásobeny ochrannými prostředky (na minimálně dva
měsíce).
MgA. David Kašpar (místostarosta MČ)
Školy byly na začátku školního roku dostatečně vybaveny a připraveny, jak v oblasti
ochranných prostředků, tak v oblasti distanční výuky.
Na základě zkušeností z jarních měsíců a nepříznivého vývoje situace bude „Odborná
skupina školství" (stálé pracovní skupiny krizového štábu) přejmenována na „Odbornou
skupinu školství a distanční výuky".

Mgr. Michal Kočí (člen rady MČ)
-

5)

V CSOP byla do dnešního dne pozitivní pouze jedna pracovnice, nedošlo k přenosu na další
osoby.
V LDN Oblouková byly do dnešního dne dvě pozitivní pracovnice, taktéž nedošlo k přenosu
na další osoby.

Různé
Nikdo ze členů bezpečnostní rady neměl k tomuto bodu žádnou připomínku.
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6) Závěr
Předsedkyně BR poděkovala členům a přizvaným hostům za účast. V 13:40 ukončila jednání BR.
Další jednání se uskuteční 29. 9. 2020 v 9:00.

Přílohy:
-

Výstup ze zasedání Bezpečnostní rady MČ Praha 10.

V Praze dne 23. 9. 2020

Zapsal:

Ing. Marek Šuran
tajemník Bezpečnostní rady MČ Praha 10

Schválila:

Renata Chmelová
starostka MČ Praha 10
předsedkyně Bezpečnostní rady MČ Praha 10

