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Zápis z mimořádné schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 12.03.2020
s ohledem na vyhlášený nouzový stav Vládou ČR (koronavir)
Mimořádné jednání Rady města v kanceláři starosty zahájil v 15:30 hodin a dále řídil, starosta
města Ing. Jiří Špetla.
Přítomni: členové RM – Ing. JIŘÍ ŠPETLA, Ing. HELMUT RUSE, TOMÁŠ HOVARD,
Ing. JAROSLAV CHMELAŘ, PETR HORÁČEK
Dále přítomni: Ing. Michl Krtička (ředitel ZŠ a MŠ), Bc. Martina Motejlková (ředitelka
DPS)
Omluveni: Jan Bartoníček (velitel JSDH)
Zápisem pověřena: Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ
Program jednání RM:
Poř.č. Název programu

1.

Přijetí mimořádných opatření ve městě Svoboda nad Úpou v souvislosti
s vyhlášeným nouzovým stavem pro území ČR z důvodu ohrožení zdraví
v souvislosti s prokázáním výskytu kononaviru na území ČR na dobu od. 14.00
hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů

V souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem pro území ČR z důvodu ohrožení zdraví
v souvislosti s prokázáním výskytu kononaviru na území ČR na dobu od 14.00 hodin dne
12. března 2020 na dobu 30 dnů (dále jen „nouzový stav“) se mimořádně sešla Rada Města
Svobody nad Úpou společně s ředitelem/-kou příspěvkových organizací za účelem přijetí
mimořádných opatření ve městě Svoboda nad Úpou. Na jednání byl pozván i velitel JSDH
Svoboda, který se ale omluvil z pracovních důvodů, ale samozřejmě je připraven a jednotkou
reagovat na přijatá mimořádná opatření.
Byla přijata tato opatření:
1)
Vytvoření krizového týmu v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem, a to ve složení členové
rady - Ing. Jiří Špetla, Ing. Helmut Ruse, Tomáš Hovard, Ing. Jaroslav Chmelař, Petr Horáček, Ing. Ivana
Balcarová – tajemnice MěÚ, Jan Bartoníček – velitel JSDH
2)
Uzavření sportovní haly čp. 343 a kabin šaten v budově čp. 222 v areálu městského stadionu
od 13.3.2020 do odvolání – provozovna restaurace je v pronájmu, nájemce byl upozorněn na vyhlášený
nouzový stav a povinnost provozovat restauraci pouze v čase od 6,00 – 20,00.
3)
Městská knihovna coby veřejná knihovna bude uzavřena od 13.3.2020 v souladu s usnesením
Vlády ČR č. 72 ze dne 12.3.2020 – paní knihovnice zajistí zrušení pondělní besedy o Zanzibaru a
zrušení akce Noc s Andersenem
4)
Dům s pečovatelskou službou – dle sdělení ředitelky DPS zatím fungují bez omezení, největším
problémem by bylo přerušení stravování, takže požádala zřizovatele, aby chod školní jídelny nebyl
přerušen. Poskytování pečovatelské služby zatím zvládají.
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Tajemnice doplnila, že po dohodě s ředitelkou DPS bude do DPS přesunuta pracovnice v rámci VPP, za
účelem zvýšené dezinfekce přenosových nádob na obědy.
Dále tajemnice doplnila, že senioři jsou nejohroženější skupinou obyvatelstva, a proto po předchozí
domluvě s ředitelkou DPS Městský úřad nabízí poskytování pomoci svobodském seniorům, kteří nemají
rodinné příslušníky ve městě a potřebovali by nakoupit, zajistit léky apod. S ohledem na slabou zimní
sezónu pracovníci technické čety mají volné kapacity a zaměstnanci Městského úřadu jsou připraveni
poskytnout pomoc seniorům, pokud o ni budou mít zájem. Rada s tímto návrhem souhlasila s tím, že
tajemnice zajistí zveřejnění této informace včetně organizačního zajištění.
5)
Základní škola – ředitel ZŠ informoval, že základní škola je již uzavřena od 11.3.2020 na základě
předchozího mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví. Učitelé do školy normálně docházejí a
připravují pro žáky Domácí přípravu, která je dostupná přes webové stránky školy a jsou v kontaktu se
svými žáky prostřednictvím elektronické komunikace. U některých žáků tato komunikace schází, takže
i zde se snaží zajistit domácí přípravu dětí tak, aby rodiče nemuseli suplovat práci učitelů. V rámci
domácí přípravy vyžadují učitelé i zpětnou vazbu, zadané úkoly budou kontrolovat a opravovat.
Mateřská školka – ředitel ZŠ navrhl školku nezavírat, v současné době dochází do školky cca 50 dětí,
nemocnost není veliká, takže prozatím nevidí důvod zavírat školku. Ve všech školských zařízeních se
zvýšila dezinfekční opatření
Školní jídelna – ředitel konstatoval, že neuvažuje o uzavření školní jídelny a samozřejmě školní jídelna
zajistí vaření obědů zejména pro pečovatelskou službu a seniory. Do školní jídelny chodí na obědy pouze
učitelé základní a mateřské školy, několik seniorů si pro obědy chodí s nádobami (v samotné jídelně
oběd jí 1 senior), dále do jídelny dochází zaměstnanci Městského úřadu a cizí ostatní strávníci jsou cca
do 10 lidí (z toho v samotné jídelně jich oběd jí 3 – 4), takže rizika jsou zde prozatím minimální.
6)
Dále v rámci krizového týmu byl určen jeden kontaktní email za účelem společné komunikace,
a to na tajemnici MěÚ – iva.balcarova@musvoboda.cz , která vytvoří v rámci elektronické komunikace
skupinu pro rozesílání aktuálních informací a pokynů.
7)
Městský úřad – tajemnice informovala, že městský úřad funguje a zatím bude fungovat bez
omezení, je prováděna pravidelná dezinfekce prostor. Pouze jednomu zaměstnanci (nikoliv však přímo
na radnici) byla nařízena domácí karanténa, protože se vrátil z pobytu v Rakousku v úterý 10.3.2020.
Pokud by se situace ve městě nějak výrazně zhoršila a riziko by mělo být velké tak samozřejmě bude
provoz radnice omezen, ale zatím to není nutné. Nicméně tajemnice doporučila radě přijmout pověřující
usnesení starostovi ohledně pravomoci v případě krizových situací, a to pravomoc rozhodovat o úpravě
otevírací doby Městského úřadu v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, pokud by
se riziko zvýšilo.

Nikdo z přítomných neměl žádný další návrh na přijetí dalšího opatření, a proto tajemnice shrnula
přijatá opatření.
Starosta poděkoval všem za účast na této mimořádné radě a popřál všem pevné a klidné nervy.

Přijatá usnesení z mimořádné schůze Rady města Svobody
nad Úpou konané dne 12.03.2020 s ohledem na vyhlášený
nouzový stav Vládou ČR (koronavir)
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)

Vytvoření krizového týmu v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem, a to ve složení členové
rady - Ing. Jiří Špetla, Ing. Helmut Ruse, Tomáš Hovard, Ing. Jaroslav Chmelař, Petr Horáček, Ing.
Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ, Jan Bartoníček – velitel JSDH
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Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
b)
Uzavření sportovní haly čp. 343 a kabin šaten v budově čp. 222 v areálu městského stadionu
od 13.3.2020 do odvolání – provozovna restaurace je v pronájmu, nájemce byl upozorněn na vyhlášený
nouzový stav a povinnost provozovat restauraci pouze v čase od 6,00 – 20,00.
c)
Městská knihovna coby veřejná knihovna bude uzavřena od 13.3.2020 v souladu s usnesením
Vlády ČR č. 72 ze dne 12.3.2020 – paní knihovnice zajistí zrušení pondělní besedy o Zanzibaru a
zrušení akce Noc s Andersenem
d)
Dům s pečovatelskou službou – provoz zatím bez omezení, do DPS bude přesunuta pracovnice
v rámci VPP za účelem zvýšené dezinfekce přenosových nádob na obědy.

Rada města Svobody nad Úpou
souhlasí
e) s poskytováním pomoci svobodském seniorům, kteří nemají rodinné příslušníky ve městě a
potřebovali by nakoupit, zajistit léky apod. prostřednictvím Městského úřadu, který je připraven
poskytnout pomoc seniorům, pokud o ni budou mít zájem s tím, že tajemnice zajistí zveřejnění
této informace včetně organizačního zajištění.

Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
f) informace ze Základní školy – ředitel ZŠ informoval, že základní škola je již uzavřena od
11.3.2020 na základě předchozího mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví. Učitelé do
školy normálně docházejí a připravují pro žáky Domácí přípravu, která je dostupná přes webové
stránky školy a jsou v kontaktu se svými žáky prostřednictvím elektronické komunikace. U
některých žáků tato komunikace schází, takže i zde se snaží zajistit domácí přípravu dětí tak, aby
rodiče nemuseli suplovat práci učitelů. V rámci domácí přípravy vyžadují učitelé i zpětnou vazbu,
zadané úkoly budou kontrolovat a opravovat.

Rada města Svobody nad Úpou
souhlasí
g) s tím, že Mateřská školka bude prozatím v provozu – ředitel ZŠ navrhl školku nezavírat,
v současné době dochází do školky cca 50 dětí, nemocnost není veliká, takže prozatím nevidí
důvod zavírat školku.
h) s tím, že Školní jídelna bude rovněž v provozu a školní jídelna zajistí vaření obědů zejména pro
pečovatelskou službu a seniory. Do školní jídelny chodí na obědy pouze učitelé základní a
mateřské školy, několik seniorů si pro obědy chodí s nádobami (v samotné jídelně oběd jí 1
senior), dále do jídelny dochází zaměstnanci Městského úřadu a cizí ostatní strávníci jsou cca do
10 lidí (z toho v samotné jídelně jich oběd jí 3 – 4), takže rizika jsou zde prozatím minimální.

Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
i)
v rámci krizového týmu jeden kontaktní email za účelem společné komunikace, a to na tajemnici
MěÚ – iva.balcarova@musvoboda.cz , která vytvoří v rámci elektronické komunikace skupinu pro
rozesílání aktuálních informací a pokynů.
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Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
j)
informace o Městském úřadu, kdy městský úřad funguje a zatím bude fungovat bez omezení, je
prováděna pravidelná dezinfekce prostor. Pouze jednomu zaměstnanci (nikoliv však přímo na radnici)
byla nařízena domácí karanténa, protože se vrátil z pobytu v Rakousku v úterý 10.3.2020. Pokud by se
situace ve městě nějak výrazně zhoršila a riziko by mělo být velké tak samozřejmě bude provoz radnice
omezen, ale zatím to není nutné.

Rada města Svobody nad Úpou
svěřuje
k)
starostovi města pravomoc rozhodovat o úpravě otevírací doby Městského úřadu v souladu s § 102
odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.

Hlasování:

pro – 5

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/356/MIM01/2020 bylo přijato.

Mimořádná schůze Rady města byla ukončena dne 12.3.2020 ve 16,05 hodin. Další mimořádná
schůze rady se bude konat dle potřeby ve vazbě na aktuální stav. Zápis byl dokončen dne
12.3.2020. Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z mimořádné schůze Rady města
Svobody nad Úpou, konané dne 12.3.2020.

………………………………….
Ing. Helmut Ruse – místostarosta města

……………………………………
Ing. Jiří Špetla – starosta města
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