Jednání krizového štábu města
Sezemice dne 8. 4. 2020
Dne 8. dubna 2020 se sešel krizový štáb města Sezemice, aby vyhodnotil aktuální stav
s ohledem na informace, které vydala vláda České republiky dne 6. dubna 2020 usnesením
č. 387 o přijetí krizového opatření.
1. Informace o přijetí usnesení jsou volně dostupné na www.vlada.cz
2. Město Sezemice vybavilo seniory z Domů pečovatelské služby a seniory nad 65 let
v obcích jednorázovými ústenkami, látkovými rouškami, dezinfekcemi a rukavicemi (Ze
státních zásob jsme zatím dostali pro seniory 1000 ks jednorázových ústenek a 80 l
dezinfekce. Dalších 40 l desinfekce dostalo město coby dar od Hospitální nadace F. A.
hraběte Sporcka v Kuksu).
Velké poděkování patří všem, kteří se podílejí na šití látkových roušek nejen pro své
potřeby. V případě, že jsou mezi občany ti, kteří roušky ještě potřebují, ať se obrátí na
vedení města a roušky jim budou předány.
3. S účinností od 11. března 2020 je uzavřena Základní škola a s účinností od
16. března 2020 všechna oddělení Mateřské školy Pohádka Sezemice. Práce a výuka s
dětmi probíhá prostřednictvím internetu, případně přebíráním pracovních materiálů
osobně ve škole.
4. S účinností od 23. března 2020 je přerušen provoz školní jídelny včetně obědů
pro seniory.
5. Možnost odběru jídel z okénka probíhá v následujících provozovnách:
restaurace Bavorský dvůr - (11 – 20 h)
restaurace U labutě – (11 – 13 h)
hospoda U Blažků – (11 – 13 h)
restaurace Sezemický dům - (11 – 13 h) včetně mražených jídel s sebou
restaurace Anežka – (11 – 13 h) – zajištění stravování pro seniory místo školní jídelny za
stejných podmínek, které platí v prázdninovém režimu

6. Od 16. března 2020 je zakázán vstup na vnitřní sportoviště. Využívání venkovních
sportovišť je možné za dodržení podmínek specifikovaných v rámci předpisů vydaných
vládou ČR ze dne 6. dubna 2020.
7.

Rada města Sezemice dne 8. dubna 2020 rozhodla o prominutí nájmů nájemcům
podnikajícím v zařízeních města Sezemice za měsíce březen a duben 2020.

8.

Rada města Sezemice dne 8. dubna 2020 rozhodla s ohledem na aktuální nouzový
stav o zrušení všech sportovních a kulturních akcí na území města Sezemice a
přisloučených obcí minimálně do konce května 2020. Některé neuskutečněné akce se
ruší bez náhrady (Čarodějnice, Den matek), některé se přesouvají na podzimní termíny
(divadlo, beseda, Pardubické hudební jaro, koncert skupiny Marien…).

9. Městský úřad Sezemice pracuje pro veřejnost v omezeném režimu, pokud možno
telefonicky a prostřednictvím internetu s tím, že po předběžné domluvě je možné
domluvit i osobní jednání. Platby jsou prováděny pouze bezhotovostním stykem
s tím, že splatnost je prodloužena do konce května 2020.
10. Městská policie Sezemice informovala krizový štáb o bezpečnosti ve městě a
v přisloučených obcích. V období vyhlášení nouzového stavu bylo řešeno několik
případů porušení vládního zařízení, zejména v případě nepoužívání ochranných roušek
na veřejnosti. Aktuální vládní nařízení nyní sice zmírňují některá opatření, ale i přesto
prosíme o dodržování nošení roušek na veřejnosti.
11. Město Sezemice stále nabízí pomoc sezemickým občanům, kteří mají nařízenou
karanténu, nemají se na koho obrátit nebo potřebují poradit v nelehké životní situaci.
Kontakt - 466 741 011, 606 660 237 - starosta města Martin Staněk, rada města –
www.sezemice.cz nebo mesto@sezemice.cz.
12. V případě další pomoci uveřejňujeme telefonní čísla, na která se můžete obrátit.

V Sezemicích dne 8. dubna 2020

