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Vážení spoluobčané,
vím, že asi každý sledujete televizi a internet,
ale nyní Vám shrnu všechny informace o
novinkách v dnešním mimořádném Občasníku:
Lidé s propadlým řidičským průkazem mohou
po dobu nouzového stavu vyhlášeného kvůli
šíření nového koronaviru dál řídit. Občané
také mohou nadále používat propadlé
občanské průkazy nebo cestovní pasy k prokázání totožnosti. Výjimka
platí pro doklady totožnosti propadlé po 1. březnu a řidičské průkazy,
kterým skončila platnost v době nouzového stavu. Oznámilo to v pátek
20.3.2020 ministerstvo vnitra na svém webu. Nouzový stav vláda vyhlásila
12. března na 30 dnů. V tomto Občasníku se dočtete o této informaci
ještě více. Dále by obyvatelstvo podle Prymuly, mělo používat textilní
roušky, které lze po dezinfekci používat opakovaně a jeví se výhodnější
proti jednorázovým. A proto naše obec je na to připravená. Informace je
v tomto Občasníku.
Připomínám, že pro lidi starší 65 let je změna oproti čtvrtku, kdy doba
nákupu v potravinách, drogerií a pošta se změnila a budou otevřené jen
pro Vás od 7,00 – 9,00 hodin ráno.
Vláda na mimořádném jednání ve čtvrtek 19. března 2020 přijala další
mimořádná opatření ve snaze zabránit šíření koronaviru. Ministři mimo
jiné schválili návrh zákona, který umožní prodloužit rodičům pečujícím
doma o školáky vyplácení ošetřovného. Aby se rodiče menších školáků
neocitli bez finančních prostředků, rozhodla se vláda mimořádným
návrhem zákona časovou platnost vyplácení ošetřovného změnit, a to na
dobu, po kterou bude zákaz školní docházky platit. Současně také
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rozhodla o zvýšení věkové hranice dětí z 10 na 13 let. Nárok na ošetřovné
mají mít i osoby, které po uzavření denních stacionářů doma pečují o
postižené osoby. Nařízení vlády bude platit i zpětně a rodiny, které již
ošetřovné čerpají, o ně nebudou muset znovu žádat.
Pro osoby samostatně výdělečně činné, které v současnosti zůstaly doma
kvůli zajištění péče o děti, vláda schválila finanční příspěvek. Stát vyplatí
424 korun za den, tedy necelých 14 000 korun za měsíc, všem
živnostníkům, kteří pečují o děti 6 až 13 let za podmínky, že ošetřovné již
nečerpá druhý člen rodiny.
Vláda rozhodla také o dalším finančním posílení úvěrového programu
COVID kvůli velkému zájmu podnikatelů, a to vypsáním dalšího
úvěrového programu COVID2, který umožní navýšit podporu z
původních 600 milionů až na deset miliard korun. Bezúročné úvěry za pět
miliard korun bude administrovat přímo Českomoravská záruční a
rozvojová banka, dalších pět miliard bude použito formou záruky pro
úvěry u komerčních bank, jež budou podnikatelům poskytnuty za v
podstatě totožných podmínek, protože Českomoravská záruční a
rozvojová banka kromě poskytnutí jejich záruky bude zároveň dotovat i
jejich úrokovou sazbu.
Toto by mohlo troch pomoci podnikatelů v našem regionu, aby nebyly
takové ztráty ve firmách. Pokud by jste o tom chtěli vědět více, podívejte
se na web: www.vlada.cz kde se o všem dočtete.
Přeji Vám všem krásné a zdravé jarní dny.
Libuše Rosová, starostka
POZOR ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN:
od 24.3.2020 úřední hodiny pouze ve středu od 15 – 17 hodin.
V případě vyzvednutí roušek vždy po telefonické domluvě – 731411849
roušky jsou pro občany zdarma.
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