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

Zápis z 11. zasedání Pracovní skupiny COVID – 19
k vyhlášenému nouzovému stavu v ČR
dne 28.08.2020 od 12:00 hodin
zasedací místnost MěÚ DP
Přítomni: viz podpisová listina
Starosta města Robert Holec svolal členy Pracovní skupina COVID – 19 k projednání
aktuálního stavu v ČR.
Body jednání:


Vydaná mimořádná opatření
-

Mimořádné opatření omezení provozu zdravotních zařízení lůžkové péče a zařízení
soc.služeb - od 1.9.2020 do odvolání

-

Mimořádné opatření zákaz a omezení hromadných akcí - od 1.9.2020 do odvolání

-

Mimořádné opatření izolace a karanténa - od 1.9.2020 do odvolání

-

Mimořádné opatření nošení ochranných prostředků dýchacích cest s výjimkami od 1.9.2020 do odvolání

-

Ochranné opatření omezení překročení státních hranic ČR – od 25.8.2020



Zajištění provozu škol a školských zařízení s ohledem na vydaná mimořádná opatření
Ředitelka školy i vedoucí mateřské školy sdělily, že mají zajištěno vše, co je potřeba
podle naposledy vydaného opatření. Veškeré informace pro rodiče i žáky mají na svých
webových stránkách.



Zajištění zdravotních zařízení s ohledem na vydaná mimořádná opatření
Zdravotní zařízení je taktéž připraveno.
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Koncert Evy Farné dne 11.11.2020 s ohledem na vydaná mimořádná opatření
Členové skupiny probrali všechna pro i proti ke konání koncertu a shodli se na tom, že
pověří starostu k jednání s účinkující a popřípadě se dohodnou na náhradním termínu.
O výsledku jednání bude informovat.

Všichni členové s tímto pověřením souhlasí.

-

Dále souhlasí se zveřejněním.

Starosta Robert Holec

Poděkoval všem za účast a ukončil v 13:00hod. zasedání pracovní skupiny

Zapsala: Ing. Zděnka Šulcová, dne 28.8.2020

……………………………
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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