Zápis

ze zasedání Krizového štábu MČ Praha 10, konaného dne 9.11. 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), Ing.
Marek Šuran (tajemník krizového štábu) zastoupen Bc. Milošem Jurčou (vedoucí oddělení
bezpečnostního managementu).
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).

Přizvaní hosté:
MUDr. Václav Ptáček (ředitel LDN Vršovice).
Renata Chmelová (starostka MČ)

-

Přivítala přítomné členy krizového štábu a přizvané hosty.

plk. Mgr. Renáta Havlíková (PČR)
-

Kontrolujeme dodržování platných krizových opatření.
Provádíme zvýšený dohled nad ÚP.

-

Aktuálně máme 7 nakažených policistů, 36 v karanténě.

Ing. Michal Řidl (MP)
K dnešnímu dni máme 1 pozitivního strážníka a 5 strážníků v karanténě.
Za měsíc listopad bylo zjištěno a celkem řešeno 172 přestupků.
U KD Barikádníků, kde bude dnes probíhat zastupitelstvo MČ, bude přítomna hlídka.
-

Nadále se věnujeme dohledu nad příslušnými nařízeními (prostředky MHD, nástupiště, trhy
na Kubánském náměstí).

Renata Chmelová (starostka MČ)
U zaměstnanců ÚMČ nebyl zjištěn žádný nový případ nákazy.

Mgr. Tomáš Urbánek (vedoucí odboru hospodářské správy)
Na odboru sociálním je k dispozici antigenní přístroj určený ke zjištění přítomnosti COVID-19 u
zaměstnanců. Testy budou provádět zaměstnanci CSOP.
Do mateřských škol budou distribuovány roušky.
Taktéž proběhlo zásobování soukromých ordinací lékařů ochrannými prostředky.
Ing. Jana Komrsková (1. místostarostka MČ)
-

-

Minulý týden proběhly jednání mezi ÚMČ, PČR, MP a provozovatelem farmářských trhů na
Kubánském náměstí, na kterých byla probrána všechna organizační opatření nutná pro
pořádání trhů.
Prostor pro pořádání trhů bude uzpůsoben tak, aby mohly být dodrženy předepsané rozestupy
mezi jednotlivými stánky.
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-

PČR a MP budou v pravidelných intervalech dohlížet nad veřejným pořádkem a dodržováním
mimořádných opatření na trzích.

V 10:15 opustili jednání krizového štábu zástupci složek IZS.
Mgr. Michal Kočí (člen rady MČ)

-

Dnes mělo začít testování klientů a zaměstnanců v sociálních zařízeních. Ministerstvo
zdravotnictví nedalo informaci, jakým způsobem se tak bude dít. Testování provádíme sami
prostřednictvím antigenního přístroje.

MUDr. Václav Ptáček (ředitel LDN Vršovice).
-

Nákaza nově diagnostikována u jedné ze zdravotních sester. Personál, který s ní byl v kontaktu
je v karanténě.
Klinicky jsou všichni infikovaní pacienti v pořádku.

MgA. David Kašpar (místostarosta MČ)
-

Budeme apelovat na rodiče, kteří jsou doma s dětmi, které chodí do základních škol a zároveň
do mateřských škol, aby neposílali děti do mateřských škol.

Mgr. Bc. Jana Vinterová (vedoucí odboru školství)

-

Aktuální situace v mateřských školách: 175 dětí v karanténě, 11 pozitivních dětí, 8 tříd
v karanténě, 7 pozitivních učitelů a dalších 29 v karanténě.

Renata Chmelová (starostka MČ)

-

S panem Urbánkem bude vypracován postup postupného doplnění ochranných prostředků.

Předsedkyně krizového štábu poděkovala všem členům za účast. V 10:30 ukončila jednání krizového
štábu.

V Praze dne 9.11. 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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