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

Zápis z 7. zasedání Pracovní skupiny COVID – 19
k vyhlášenému nouzovému stavu v ČR
dne 20.04.2020 od 16:00 hodin
v zasedací místnosti MěÚ Dolní Poustevna
Přítomni: viz podpisová listina
Místostarosta města Karel Žifčák přivítal všechny přítomné na 7. zasedání PS COVID -19
města Dolní Poustevna k vyhlášenému nouzovému stavu v ČR.
Body jednání:
Hasičské hlídky – policie ČR by přivítala zaběhlou pomoc od místního sboru SDH alespoň
do zrušen krizového stavu.
Členové Policie ČR vysíláni na tyto hlídky jsou v omezeném stavu a každý den někdo
chybí. Policie ČR je tak ráda za výpomoc SDH.
Členové nemají s tímto bodem problém, jestliže to pomůže, jsou pro a Hasičské hlídky
jsou také ochotny za dodání stravného a ochranných pomůcek vypomáhat.
Pořádání sportovních a kulturních akcí – do konce června určitě nic nepodpořit; po červnu
se ještě uvidí, jak se bude situace vyvíjet = jednoznačný souhlas
Otevření haly – restaurace Sport bar pro venkovní sezení – má li to být od 25.5.2020 a
nezmění se situace, členové jsou pro za předpokladu dodržení všech podmínek vydaných
v opatření vlády.
Filtry do roušek – dar od pana Glabavého; připravují se k rozdání potřebným lidem v práci
(úřad), seniorům, do škol a školky.
Otevření Mateřské školy – vedoucí MŠ doporučila počkat do 30.4.202, kdy by vláda měla
podat konkrétnější postupy; současný stav je v doporučených podmínkách v našem
zařízení nerentabilní a podle poptávky by šlo o cca 6+6 dětí na jednotlivé třídy
s doporučením zpřísněného provozu (zabezpečit roušky na každý den, desinfekci
v neomezeném množství)….. zájem prozatím vlivem obav není. Ředitelka ZŠ a MŠ
upozornila, že vlivem situace má i omezený personál, který je ve skupině ohrožených a tak
nedoporučuje, co není vládou přikázáno.
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Doporučení – jestliže se povolí ze strany vlády otevření 1. stupně ZŠ, nebude problém
zabezpečit stejné podmínky i pro MŠ

-

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

Místostarosta Karel Žifčák

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

Zapsala: Ing. Zděnka Šulcová, dne 20.04.2020

……………………………
vz Karel Žifčák
souhlas Robert Holec
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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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