MĚSTO DOLNÍ POUSTEVNA
Vilémovská č.p. 77 PSČ 407 82 IČ 00261289 tel. 412397221

Zápis z 6. zasedání Pracovní skupiny COVID – 19
k vyhlášenému nouzovému stavu v ČR
dne 08.04.2020 od 14:00 hodin
prostřednictvím videokonference
v zasedací místnosti MěÚ Dolní Poustevna
Přítomni: viz podpisová listina
Starosta města Robert Holec přivítal všechny přítomné na 6. zasedání PS COVID - 19
města Dolní Poustevna k vyhlášenému nouzovému stavu v ČR.
Informoval:
 Vládou vydaná opatření k současné situaci ze dne 6.4.2020 a přehled všech zatím
vydaných opatření jsou zveřejněna na webových stránkách města.
 Por. Čapek zaslal informaci o nasazení AČR, která by měla být, dle dostupných
informací, nasazena ode dne
9. 4. 2020 ve všech krajích, vyjma kraje
Olomouckého a Hlavního města Prahy. Celkem by mělo dojít k nasazení 22 týmů.
 PODPORA SOCIÁLNÍCH A DALŠÍCH SLUŽEB VE ŠLUKNOVSKÉM VÝBĚŽKU
Psychosociální podpora - telefonické rozhovory, případně pomoc při vyhledání odborné
pomoci
-

Tým pro duševní zdraví Agentury Pondělí: 737 419 313
- Kostka krásná Lípa Hana Volfová: 777 291 400
- Cedr – komunitní spolek Miroslav Řebíček: 775 233 703

Psychoterapeutická pomoc a podpora v náročných životních situacích
- Mgr. Drahuše Tkáčová 777 933 843
- Aktuálně je možné se také obracet na:
https://psychoterapie.cz/; popř. https://www.delamcomuzu.cz/
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Potravinová pomoc - pomoc je určena adresně rodinám, samoživitelkám, OSVČ apod.,
kterým se v souvislosti s nouzovým stavem snížil příjem. Na překlenutí doby poskytujeme
základní potraviny.
Kostka Krásná Lípa - M. Anderlová, 770 125 692
Cedr – komunitní spolek – M. Řebíček 775 233 703
Poradenství a další pomoc - umožní zorientovat se ve vládních opatřeních spojených
s nouzovým stavem, dále odbornou pomoc při řešení finanční situace (dluhy, exekuce,
insolvence, antivir a další ekonomická COVID-19 opatření, atd.), dále pomoc při vyřízení
sociálních dávek, řešení bydlení, zaměstnání, výživného, při komunikaci s úřady, dále
odborné poradenství v oblasti trestního, pracovního a občanského práva apod.
Nejste na to sami, pomůžeme vám. Kontakt:
Kostka Krásná - Lípa Mgr. Cupalová, tel. 777 291 359, JUDr. Hanzlíček, tel. 777 925 302
Nebo ÚANK tel. 1234
 Aktuální informace pro OSVČ - „ošetřovné“ na děti mladší 13 let.
Žádost o poskytnutí ošetřovného vyplní žadatel na formuláři, který je zveřejněn na
www.mpo.cz/osetrovneOSVC včetně požadované přílohy. Žádost včetně příloh zašle
žadatel přímo na Ministerstvo průmyslu a obchodu datovou schránkou, e-mailem se
zaručeným elektronickým podpisem nebo poštou.
 OSVČ a příspěvek 25 000 korun
Poslanci schválili jednorázový příspěvek 25 000 korun pro podnikatele. Jednorázově 25
000 korun čistého na účet, pokud požádáte o příspěvek za celé období od 12. března do
30. dubna 2020. Příspěvek 25 tisíc je zatím schválený jako jednorázový. Vláda ale
nevylučuje, že když bude potřeba, vymyslí další příspěvek pro květen.
Stačí, když jste musel(a) úplně nebo částečně omezit svou činnost kvůli dopadům
epidemie nebo vládním omezením. Konkrétně podle schváleného zákona zní podmínka
takhle:
Podnikatel nemohl svou činnost zcela nebo z části vykonávat nad míru obvyklou v
důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření, a to zejména z důvodu:
-

nutnosti uzavřít provozovnu svou či omezit její provoz,

-

vlastní karantény (nebo karantény jeho zaměstnance),

-

péče o vlastní dítě nebo překážky v práci spočívající v péči o dítě v případě jeho
zaměstnance,
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-

omezení poptávky po výrobcích, službách nebo jiných výstupech samostatné
výdělečné činnosti

-

omezení či ukončení dodávek nebo služeb potřebných pro výkon samostatné
výdělečné činnosti.
Stačí čestné prohlášení, které bude součástí žádosti o příspěvek. Žádost bude
jednostránková a maximálně jednoduchá. Má obsahovat čestné prohlášení o splnění
podmínek pro vznik nároku na kompenzační bonus a číslo bankovního účtu, na
kterou má být částka odeslána. Žádosti půjde zasílat e-mailem nebo poštou, případně
odevzdat ve sběrných boxech umístěných před finančními úřady.



ZRUŠENÍ OMEZENÍ ROZSAHU ÚŘEDNÍCH HODIN CZECH POINT
Ministr zdravotnictví podepsal UKONČENÍ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ vydané
Ministerstvem zdravotnictví jako správním úřadem příslušným podle § 80 odst. 1 písm.
g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

S okamžitou platností (6.4.2020) ukončuje podle § 69 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb.
platnost bodu I/3 mimořádného opatření ze dne 30. března 2020, č.j.: MZDR 12745/20205/MIN/KAN, a to ve vztahu ke kontaktním místům veřejné správy (Czech POINT) podle
zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Pro kontaktní místa veřejné správy zůstává zachována platnost ostatních částí
Mimořádného opatření.
-

Členové PS COVID - 19 berou na vědomí všechny podané informace a souhlasí se
zveřejněním.

Starosta Robert Holec
Dále sdělil, že město již pořídilo avízovaný ozonizator pro desinfekci prostor a proběhlo zaškolení
hasičů pro jeho obsluhu.

Poděkoval všem přítomným za účast a ukončil v 16:55 hod. zasedání.

Zapsala: Ing. Zděnka Šulcová, dne 08.04.2020

……………………………
Robert Holec
starosta města Dolní Poustevna
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Prezenční listina:

STAROSTA MĚSTA, ROBERT HOLEC ……………………………………………………
MÍSTOSTAROSTA MĚSTA, KAREL ŽIFČÁK …………………………………………….
VEDOUCÍ ODBORU SPRÁVY MAJETKU, ZDENĚK HAUSER …………………………
VEDOUCÍ EKONOMICKÉHO ODBORU, ZDĚNKA ŠULCOVÁ …………………………
VEŘEJNÁ ZELEŇ, JIŘÍ BRŮNA …………………………………………………………….
ŘEDITELKA ŠKOLY, OLGA DIESSNEROVÁ …………………………………………….
ŘEDITEL ŠKOLY, MIREK MAREK ……………………………………………………….
VEDOUCÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY, JIŘINA JIRMANOVÁ ………………………………….
VELITEL JSDH, JAN DIESSNER ……………………………………………………………
ORDINACE DĚTSKÉHO LÉKAŘE, JITKA NEDVĚDOVÁ ……………………………….
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