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USNESENÍ 

KRIZOVÉHO ŠTÁBU MĚSTA ČELÁKOVIC 

ze dne 2. dubna 2022 č. 3 

 

 

z důvodu nutnosti reagovat na migrační vlnu velkého rozsahu na území České republiky 

 

 

Krizový štáb města Čelákovic 

 

v návaznosti na přijatá usnesení a krizová opatření vlády České republiky 

  

po projednání přijal následující usnesení: 

 

1. Bere na vědomí usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ze dne 29. 

března 2022 č. 183 ve věci souhlasu s prodloužením nouzového stavu pro území České 

republiky do 31. května 2022 23.59 hod. 

2. Bere na vědomí informaci o prodloužení nouzového stavu pro území České republiky do 31. 

května 2022 23.59 hod., a to na základě usnesení vlády České republiky ze dne 30. března 

2022 č. 256. 

3. Bere na vědomí informaci Ministerstva vnitra, že na území města Čelákovic je evidováno ke 

dni 1. dubna 2022 celkem 291 osob s uděleným pobytovým oprávněním v souvislosti 

s válkou na Ukrajině, a to ve struktuře: 

Věk/Pohlaví Ženy Muži 

Do 3 let 8 6 

Do 6 let 6 8 

Do 15 let 31 36 

Do 18 let 16 14 

Do 65 let 130 29 

Nad 65 let 5 2 

4. Bere na vědomí informaci o využití bytů válečnými uprchlíky z Ukrajiny v objektu Fontána 

(Rybářská 155), v bytech vlastněných městem Čelákovice a v Domě s pečovatelskou 

službou v Čelákovicích ke dni 31. března 2022. 

5. Bere na vědomí informaci o znění předávacího protokolu pro prostory určené k ubytování 

válečných uprchlíků z Ukrajiny v objektu Fontána a pověření starosty města k podpisu 

standardních smluv o nájmu pro prostory určené k ubytování válečných uprchlíků z Ukrajiny 

v objektu Fontána za smluvních podmínek odpovídajících charakteru humanitární pomoci. 
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6. Doporučuje Radě města Čelákovic stanovit v rámci humanitární pomoci pravidla pro určení 

výše nájemného, úhradu nákladů na služby a dobu uzavření nájmu v bytech vlastněných 

městem Čelákovice, které jsou vyčleněny pro potřeby válečných uprchlíků z Ukrajiny. 

7. Bere na vědomí postup prací dílčích oprav objektu budovy bývalé školy v Sedlčánkách 

v souvislosti s možným využitím prostor pro potřeby válečných uprchlíků z Ukrajiny. 

8. Ukládá starostovi města a odboru správy majetku a investic Městského úřadu Čelákovice 

sledovat vyhlašované dotační programy Ministerstva pro místní rozvoj zaměřené na možnou 

úhradu adaptačních nákladů prostor sloužících pro válečné uprchlíky z Ukrajiny u objektů 

Fontána a budovy bývalé školy v Sedlčánkách. 

9. Ukládá vedoucí odboru školství, informací a kultury Městského úřadu Čelákovice evidovat 

počet dětí v mateřských školách zřízených městem Čelákovice a počet žáků v základních 

školách zřízených městem Čelákovice, kteří jsou válečnými uprchlíky z Ukrajiny, a to vždy 

k 1. a 15. dni příslušného měsíce. 

10. Ukládá starostovi města a předsedovi Krizového štábu města Čelákovic informovat 

bezodkladně o aktuální situaci v souvislosti s migrační vlnou velkého rozsahu na území 

České republiky a přijatých usneseních Krizového štábu města Čelákovic členy 

Zastupitelstva města Čelákovic, tajemníka Městského úřadu Čelákovice, ředitelky a ředitele 

příspěvkových organizací zřízených městem Čelákovice a ředitele společnosti Q – BYT 

Čelákovice, spol. s r.o., a občany města. 

 

Výše uvedená usnesení Krizového štábu města Čelákovic jsou platná a účinná dnem jejich 

zveřejnění. 

 

Výše uvedená usnesení Krizového štábu města Čelákovic platí do odvolání. 

 

 

Ing. Josef P á t e k      

předseda Krizového štábu města Čelákovic  

 

 

Ing. Petr S t u d n i č k a, PhD. 

místopředseda Krizového štábu města Čelákovic 

 

 

V Čelákovicích dne 2. dubna 2022 


