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

Zápis z 9. zasedání Pracovní skupiny COVID - 19
k vyhlášenému nouzovému stavu v ČR
dne 08.06.2020 od 15:30 hodin
v zasedací místnosti MěÚ Dolní Poustevna
Přítomni: viz podpisová listina
Starosta města Robert Holec přivítal všechny přítomné na 9. zasedání Pracovní skupiny
COVID – 19 k vyhlášenému nouzovému stavu v ČR.
Body jednání:
Přechod – hranice:
Starosta podal informaci, že otevření hraničního přechodu s Německem je ze strany
k nám plně, ale nejistě je to v opačné směru a proto doporučuje vyčkat až do pondělí
15.6.2020, kdy tato nejistota odpadne s uvolněním všech hraničních přechodů
s Německem.

Zrušení plánovaného fotbalového utkání Staré gardy AC Sparta Praha:
Starosta informoval, že vzhledem k situaci ohledně COVIDu bylo zrušeno plánované
fotbalové utkání Staré gardy AC Sparta Praha.
Rozpočty měst a obcí v následujících letech:
Starosta informoval, že jsou stále na programu různá jednání ohledně daňových ztrát
do rozpočtů měst a obcí a že se nejedná pouze o ztráty v letošním roce, ale že půjde
o ztráty i v následujících letech a tak bude potřeba přizpůsobit výdaje.
Doporučené dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví:
Starosta připomenul, že i s ohledem na zrušení některých mimořádných opatření
doporučuje stále dbát na dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví.
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Členové PS COVID – 19 berou na vědomí všechny podané informace a souhlasí
s jednotlivými body a přijímají všechny předložené návrhy.
Dále souhlasí se zveřejněním.

Starosta Robert Holec

Poděkoval všem přítomným za účast a ukončil v 16:45 hod. zasedání.

Zapsala: Ing. Zděnka Šulcová, dne 08.06.2020

……………………………
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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