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       V Čelákovicích dne 18. 1. 2021 

 
 
 

Podkladový materiál předkládají Podkladový materiál zpracovali 
 

……………………………………………… 
Ing. Josef Pátek, 

starosta 
Ing. Petr Studnička, PhD., 

místostarosta I 

 
……………………………………………… 

Ing. Josef Pátek,  
starosta 

Ing. Petr Studnička, PhD., 
místostarosta I  

 
 
 
MATERIÁL Č. 2 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC  
Č. 17/2021 DNE 27. 1. 2021 
 
 
Informace o krizovém řízení města Čelákovic v souvislosti s pandemií COVID-19 
v období od 1. prosince 2020 do 15. ledna 2021 
 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
Vláda České republiky usnesením ze dne 30. září 2020 č. 957 vyhlásila nouzový stav 
na celém území České republiky od 5. října 2020 00.00 hod. na dobu 30 dnů z důvodu 
ohrožení v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-
2) způsobujícího infekční onemocnění COVID-19. Nouzový stav byl na základě 
souhlasu vysloveného Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky 
prodloužen, a to do 20. listopadu 2020, 12. prosince 2020, 23. prosince 2020, 22. ledna 
2021 a lze očekávat jeho další prodloužení. 
 
Ve sledovaném období se uskutečnila 4 jednání Krizového štábu města Čelákovic 
(KŠMČ), a to 15. prosince a 23. prosince 2020 a 13. ledna a 15. ledna 2021. Pro 
krizové řízení je ve schváleném rozpočtu města Čelákovic vyčleněna částka 1 mil. Kč. 
 
Výstupy z jednání KŠMČ jsou zveřejňovány na webových stránkách 
www.celakovice.cz, informační desce města, na facebooku Město Čelákovice a 
rozesílány prostřednictvím aplikace Mobilní rozhlas. Vybrané informace jsou 
publikovány ve Zpravodaji města Čelákovic. 
 
Situací ve městě a provozem organizací města se na většině svých schůzí zabývala 
Rada města Čelákovic. V průběhu času se situace průběžně mění, nicméně obecně 
lze konstatovat následující: 
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• mateřské školy – fungují bez omezení, nejsou-li nařízena karanténní opatření 
ze strany Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze 
(aktuálně v MŠ J. A. Komenského 1586), v řešení zápisy a prázdninový provoz; 

• základní školy – s výjimkou 1. a 2. ročníků distanční výuka, členové školských 
rad informováni (v řešení volby z řad zákonných zástupců), v řešení zápisy; 

• základní umělecká škola – distanční výuka, v řešení přijímací řízení; 
• městský dům dětí a mládeže – distanční výuka; 
• kulturní dům – provoz přerušen (nejméně do 31. 8. 2021 i s ohledem na 

kompletní rekonstrukci elektroinstalace), v řešení pronájem restaurace; 
• městská knihovna – provoz omezen (jen výdejové okénko bezkontaktně); 
• městské muzeum – provoz přerušen; 
• Čelákovická sportovní – provoz přerušen s výjimkou venkovních hřišť; 
• Technické služby – fungují standardně; 
• Pečovatelská služba – zakázané návštěvy klientů, doprava zájemců do 

očkovacích míst; 
• Q-BYT – provoz omezen (bezkontaktně); 
• Městský úřad – zkrácení úředních hodin na 2 dny v týdnu v rozsahu 5 hodin; 
• Městská policie – funguje standardně, nejčastěji porušován zákaz volného 

pohybu a pobytu osob v nočních hodinách a zákaz shlukování osob; 
• Jednotka sboru dobrovolných hasičů – funguje standardně. 

 
 
VZTAH K ROZPOČTU 
Rozpočet města – krizové řízení 
 
 
DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
Zpracovatelé doporučují schválit usnesení Zastupitelstva města č. 17/2021/2.1 až 2.7. 
 
 
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
Usnesení Zastupitelstva města č. 15/2020 a č. 16/2020 
 
 
PŘÍLOHY 
Podkladový materiál pro schůzi Rady města č. 37/2020/11.1 
Podkladový materiál pro schůzi Rady města č. 39/2020/11.2 
Usnesení Krizového štábu města Čelákovic ze dne 15. prosince 2020 č. 12 
Usnesení Krizového štábu města Čelákovic ze dne 23. prosince 2020 č. 13 
Usnesení Krizového štábu města Čelákovic ze dne 13. ledna 2021 č. 14 
Usnesení Krizového štábu města Čelákovic ze dne 15. ledna 2021 č. 15 
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NÁVRH USNESENÍ 
 
Zastupitelstvo města 

2.1 se seznámilo v rámci krizového řízení města Čelákovic v souvislosti 
s pandemií COVID-19 s obsahem podkladového materiálu č. 11.1 pro 
schůzi Rady města č. 37/2020 dne 8. 12. 2020. 
2.2 se seznámilo v rámci krizového řízení města Čelákovic v souvislosti 
s pandemií COVID-19 s obsahem podkladového materiálu č. 11.2 pro 
schůzi Rady města č. 39/2020 dne 30. 12. 2020. 
2.3 bere na vědomí v rámci krizového řízení města Čelákovic v souvislosti 
s pandemií COVID-19 usnesení Krizového štábu města Čelákovic ze dne 
15. 12. 2020 č. 12. 
2.4 bere na vědomí v rámci krizového řízení města Čelákovic v souvislosti 
s pandemií COVID-19 usnesení Krizového štábu města Čelákovic ze dne 
23. 12. 2020 č. 13. 
2.5 bere na vědomí v rámci krizového řízení města Čelákovic v souvislosti 
s pandemií COVID-19 usnesení Krizového štábu města Čelákovic ze dne 
13. 1. 2021 č. 14. 
2.6 bere na vědomí v rámci krizového řízení města Čelákovic v souvislosti 
s pandemií COVID-19 usnesení Krizového štábu města Čelákovic ze dne 
15. 1. 2021 č. 15. 
2.7 souhlasí s opatřeními města Čelákovic na podporu občanů, místních 
živnostníků a podnikatelů v souvislosti s nepříznivými dopady pandemie 
COVID-19. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Za věcnou a obsahovou správnost 
podkladového materiálu odpovídá: 

Za právní správnost smlouvy  
a návrhu usnesení odpovídá: 

- 
………………………………………… 

- 

- 
……………………………………………… 

- 
 


