
    

 

 

 

                                                                                                  V Praze dne 25.9.2020 

1. Jednání Krizového štábu  

Přítomni: Zbyněk Richter, Pavel Boček, Edita Hejdová, Hana Jaklová, Tomáš Král, Antonín Neduchal,     
Drahoslava Kráčmarová  

1) Starosta informoval, že RMČ na jednání konaném dne 15.9.2020 přijala usnesení, na základě 
kterého obnovila činnost. Informoval členy krizového štábu o odstoupení z funkce předsedy KŠ. Navrhl, 
aby se předsedou stal MUDr. Pavel Boček s ohledem na jeho profesi lékaře. Návrh byl přijat a novým 
předsedou KŠ se stal Pavel Boček. KŠ bude svolávána s ohledem na situace.  

2) Paní Kráčmarová navrhla distribuci letáku, ve kterém by všichni občané MČ byli informováni o 
vydávání dezinfekce, o aktuálních informacích ohledně pandemie a o důležitých telefonních číslech. 
Díky její aktivitě bude leták distribuován spolu s volebními lístky do všech poštovních schránek.  

3) Vzhledem k uzákonění distanční výuky je nutné zjistit připravenost školských zařízení na výuku.  P. 
Boček a P. Kráčmarová osloví ředitele, zjistí jejich připravenost, tj. zda je k dispozici dostatečný počet 
PC, zda je zajištěno vhodné technické zázemí pro všechny žáky. Bylo zjištěno, že na jaře se některé 
děti nemohly zapojit do distanční výuky. V případě zájmu ze strany školy je možno zapůjčit stany pro 
venkovní výuku, zajistit vhodné prostory pro výuku, mobiliář do venkovních prostor možnost studovat 
v čp. 25, atd. KŠ je připraven situaci řešit. Řediteli ZŠ budou nabídnuty dva stojany na dezinfekci, které 
jsou uloženy v příspěvkové organizaci OÁZA  

4) KŠ vzal na vědomí: 

- informaci o množství dezinfekce a ochranných pomůcek,     

- informaci p. Bočka o lékařských doporučení a o odběrných místech na provádění testů. Seznam 
předá na úřad k vyvěšení na webové stránky, o předání latexových rukavic MUDr. Novákové -praktické 
lékařce, 

- zprávu p.. Hejdové o hygienických opatření, které byly přijaty k zabezpečení voleb do parlamentu ČR. 

- sdělení p. Neduchala o kontrolách městské policie - nošení roušek v dopravních prostředcích, 
dodržování provozní doby v restauračních zařízení, telefonní spojení na PČR v době voleb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zapsala: Hejdová 


