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Přehled usnesení rady m ěsta dle čísel ze dne: 11.03.2020 
  
Číslo usnesení  
  

Materiál  Název zn.předkl.  

03450/RMm1822/6 RM_M 0 Schválení programu 6. mimořádné schůze rady 
města konané dne 11.03.2020 

35 

03451/RMm1822/6 RM_M 1 Mimořádná opatření k ochraně obyvatelstva 
a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření 
onemocnění COVID-19 

28 
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RM_M 0 
Schválení programu 6. mimo řádné sch ůze rady m ěsta konané 
dne 11.03.2020 
  
Usnesení číslo: 03450/RMm1822/6 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

program 6. mimořádné schůze rady města konané dne 11.03.2020 

  
 

RM_M 1 
Mimo řádná opat ření k ochran ě obyvatelstva a prevenci nebezpe čí 
vzniku a rozší ření onemocn ění COVID-19 
  
Usnesení číslo: 03451/RMm1822/6 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) vyzývá 
  

obchodní společnosti se 100% majetkovou účastí statutárního města Ostrava, aby v souvislosti 
s mimořádnými opatřeními přijatými Ministerstvem zdravotnictví ČR na státní úrovni 
v záležitosti výskytu epidemie COVID-19 nad rámec těchto opatření upustily od přípravy 
a faktického konání jakékoliv akce či shromáždění specifikovaných v mimořádném 
opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, které předpokládá osobní přítomnost 100 osob 
a více ve stejný čas, a to s účinností prozatím do 15.04.2020 dle důvodové zprávy předloženého 
materiálu 

  
2) ukládá 
  

příspěvkovým organizacím zřízeným statutárním městem Ostrava, aby v souvislosti 
s mimořádnými opatřeními přijatými Ministerstvem zdravotnictví ČR na státní úrovni 
v záležitosti výskytu epidemie COVID-19 nad rámec těchto opatření upustily od přípravy 
a faktického konání jakékoliv akce či shromáždění, specifikovaných v mimořádném opatření 
Ministerstva zdravotnictví ČR, které předpokládá osobní přítomnost 100 osob a více,
a to s účinností prozatím do 15.04.2020, dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
 Vyřizuje: ředitelé příspěvkových organizací T: 11.03.2020
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3) vyzývá 
  

městské obvody statutárního města Ostrava, aby samy a také ve vztahu k příspěvkovým 
organizacím zřízeným zastupitelstvem městského obvodu přijaly usnesení v intencích bodu 2) 
tohoto usnesení 

  
4) vyzývá 
  

společnost Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. pozastavit činnost, 
která předpokládá kumulaci vícero osob ve vymezeném a uzavřeném prostoru, konkrétně 
provoz bazénů pro veřejnost, a to prozatím do 15.04.2020, dle důvodové zprávy předloženého 
materiálu 

  
5) ukládá 
  

a) ředitelce Lidové konzervatoře a Múzické školy, příspěvková organizace, postupovat 
ve věcném souladu s opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR a omezit osobní přítomnost žáků 
a studentů ve škole 

b) vedení středisek volného času zřízených statutárním městem Ostrava postupovat ve věcném 
souladu s opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR a omezit osobní přítomnost veřejnosti 
v prostorách zařízení a to na akcích volnočasového, vzdělávacího a dalšího programu 

  
 Vyřizuje: ředitelka Lidové konzervatoře a Múzické 

školy, příspěvková organizace 
T: 11.03.2020

  
 Vyřizuje: vedení středisek volného času T: 11.03.2020
  
  
6) konstatuje 
  

že opatření dle jednotlivých bodů tohoto usnesení se netýkají individuálních návštěv těchto 
organizací: Zoologická a botanická zahrada, příspěvková organizace, PLATO Ostrava, 
příspěvková organizace, Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace, Ostravské muzeum, 
příspěvková organizace 

  
7) bere na vědomí 
  

informaci partnerského města SUZHOU o nepotřebnosti zamýšlené humanitární pomoci 
ze strany statutárního města Ostrava v souladu s usnesením zastupitelstva města 
č. 0754/ZM/1822/13 ze dne 04.03.2020 
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8) souhlasí 
  

s použitím 400 sad zdravotnického materiálu v souladu s primárními požadavky na zajištění 
ochrany zdraví obyvatel města Ostravy, a to zejména pro potřeby Městské policie Ostrava, 
Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace a pro potřeby příspěvkových organizací 
zřízených statutárním městem Ostrava v oblasti péče o děti a seniory 

  
9) konstatuje, že 
  

opatření se netýkají provozu MMO a všech činností vykonávaných v rámci samostatné
i  přenesené působnosti v rámci ORP Ostrava 

  
 

 


