Město Pohořelice
Zápis
z 35. schůze rady města konané dne 13.03.2020
Účast: Bc. Novák, Mgr. Pařil, Ing. Svoboda, Ing. Kudrna, Bc. Kloudová, DiS., Mgr. Veselý, Ing.
Blecha, tajemník a Mgr. Babčanová, zapisovatelka
Omluven: Mgr. Polák, MBA
Zahájení: 12:00 hodin
ad 1) Schůzi rady města (dále jen RM) svolal, zahájil a řídil starosta města Bc. Miroslav Novák,

DiS. Starosta přivítal přítomné členy RM a nechal hlasovat o navrženém programu.
Usnesení č. 1/35/20: RM schvaluje program schůze v tomto znění:
1. Zahájení
2. Opatření dle vyhlášeného nouzového stavu
3. Diskuse
4. Závěr
Výsledek hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno

ad 2) Opatření dle vyhlášeného nouzového stavu

Starosta informoval radní o uzavření městské knihovny, sokolovny, sportovní haly vč.
posilovny, zrušení kulturních akcí dle nařízení nouzového stavu. Městský úřad dle pokynu
z JMK bude distribuovat ochranné zdravotní pomůcky pro zdravotnická zařízení a lékaře
v našem správním obvodu. Na webu města byla zveřejněna výzva občanům, aby zvážili
nutnost osobní návštěvy na úřadě. Dále byla na webu města zřízena záložka „KORONAVIRUS
informace“, na které budou v této souvislosti podávány veřejnosti aktuální informace.
Dále starosta navrhl uzavření mateřské školy.
Bc. Kloudová doporučila uzavřít školku alespoň na prvních 14 dní, potom situaci dále řešit.
Mgr. Pařil doporučil dle vzoru Hustopečí poskytnout ve školce místnost pro děti, které by
hlídali studenti zdravotních a pedagogických škol, což potvrdil i tajemník, který se zúčastnil
jednání na kraji.
Usnesení č. 2/35/20: RM schvaluje uzavření Mateřské školy Pohořelice, Hybešova 955
s účinností od 13.03.2020 od 18:00 hod. včetně všech akcí pořádaných mateřskou školou, a
to až do odvolání.
Výsledek hlasování: 4 pro, 2 proti, 0 zdržel se – schváleno

ad 3) Diskuse
Mgr. Pařil informoval, že vznikne na facebooku skupina „Pomáhejme si“, na stránkách města
bude zveřejněn i telefonní kontakt, senior taxi bude nadále fungovat.
Starosta informoval že se v úterý 17.3. dopoledne sejde Krizový štáb.
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Ad 4) Závěr
Starosta ukončil schůzi RM v 12:24 hod.

Bc. Miroslav Novák, DiS.
starosta města

Mgr. Patrik Pařil
1. místostarosta města

Zapsala a zpracovala: Mgr. Renata Babčanová
Dne: 13.03.2020
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