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       V Čelákovicích dne 24. 11. 2022 

 
 
 

Podkladový materiál předkládají Podkladový materiál zpracoval 
 

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

starosta 
Ing. Petr Studnička, PhD., 

místostarosta 

 
……………………………………………… 

Bc. Martin Chramosta, 
vedoucí odboru organizačního 

 
 
 
MATERIÁL Č. 2 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC  
Č. 2/2022 DNE 7. 12. 2022 
 
 
Informace o krizovém řízení města Čelákovic v souvislosti s řešením migrační 
vlny velkého rozsahu na území České republiky  
 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
 
V souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské 
federace Zastupitelstvo města Čelákovic vyčlenilo usnesením č. 25/2022/2.9 ze dne 
6. 4. 2022 byty v č. p. 1347 (byt 2), 1352 (byt 5), 1440 (byt 8 a 11), 1443  
(byt 7), 1445 (byt 13), bytů č. 107, 201, 207, 302 a 303 v domě DPS č. p. 26  
a domu č. p. 155 (objekt Fontána) ve vlastnictví města Čelákovice včetně úhrady 
veškerých nákladů spojených s bydlením a nájemného, pro potřeby uprchlíků 
z Ukrajiny, a to na dobu šesti měsíců. 
 
V návaznosti na sílící migrační vlnu a velkou poptávku po nouzovém ubytování 
Zastupitelstvo města Čelákovic vyčlenilo dále byt č. p. 1445 (byt 15) ve vlastnictví 
města Čelákovic, za stejných podmínek jako u předchozích ubytování usnesením 
č. 26/2022/2.10 ze dne 15. 6. 2022. 
 
Mezi tím město Čelákovice uzavřelo smlouvy o spolupráci při zajištění ubytování se 
Středočeským krajem č. SML/2022/157 a SML/2022/166, jejichž předmětem bylo 
zajištění bezúplatného ubytování pro osoby přicházející z území Ukrajiny. Na základě 
těchto smluv čerpá město Čelákovice náhrady za zajištění ubytování dle platné 
metodiky k usnesení vlády č. 207 ze dne 16. 3. 2022. 
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Smlouvy se Středočeským krajem byly uzavřeny na dobu určitou, a to do 31. 12. 2022 
a ke dni 24. 11. 2022 zatím byly vystaveny faktury v celkové částce 1 110 400,- Kč. 
 
V návaznosti na uzavřené smlouvy schválilo Zastupitelstvo města Čelákovic 
usnesením č. 27/2022/2.9 ze dne 24. 8. 2022 prodloužení vyčlenění výše uvedených 
bytů a objektů včetně č. p. 45 v Sedlčánkách ve vlastnictví města Čelákovic, včetně 
úhrady veškerých nákladů spojených s bydlením a nájemného, pro potřeby uprchlíků 
z Ukrajiny, a to do 31. 12. 2022. 
 
Na základě telefonických rozhovorů s pracovníky krizového řízení Krajského úřadu 
Středočeského kraje se nyní připravují dodatky výše uvedených smluv na prodloužení 
termínu platnosti smlouvy a tím i prodloužení poskytnutí podpory. Dodatky smluv 
budou schvalovány na nejbližším zasedání Rady kraje tak, aby mohly být podepsány 
nejpozději do konce roku 2022. 
 
V souvislosti s připravovanými dodatky a stále vytíženou ubytovací kapacitou je 
potřeba rovněž prodloužit všechny výše uvedené ubytovací kapacity do 31. 3. 2023. 
 
Zároveň stále probíhá finanční sbírka města Čelákovic na humanitární pomoc 
uprchlíkům z Ukrajiny, na jejíž konto byla ke dni 24. 11. 2022 vybrána částka 
107 006,31 Kč. 
 
Ve vyčleněných objektech města je nyní ubytováno celkem 79 uprchlíků z Ukrajiny. 
 
 
 
 
VZTAH K ROZPOČTU 
Rozpočet města – krizové řízení 
 
 
DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
Zpracovatel doporučuje schválit všechna níže uvedená usnesení. 
 
 
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
Usnesení ZM č. 25/2022/2.9 
Usnesení ZM č. 26/2022/2.10 
Usnesení ZM č. 27/2022/2.9 
 
 
PŘÍLOHY 
Příloha č. 1 – SML/2022/157 
Příloha č. 2 – SML/2022/166 
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NÁVRH USNESENÍ 
 

 
2.1 Zastupitelstvo města schvaluje z důvodu ruské agrese vůči svobodné 
a nezávislé Ukrajině vyčlenění bytů v č. p. 1347 (byt 2), 1352 (byt 5), 1440 (byt 8 
a 11), 1443 (byt 7), 1445 (byt 13 a 15), bytů č. 107, 201, 207, 302 a 303 v domě DPS 
č. p. 26, domu č. p. 155 a domu č. p. 45 v Sedlčánkách ve vlastnictví města 
Čelákovic, včetně úhrady veškerých nákladů spojených s bydlením 
a nájemného, pro potřeby uprchlíků z Ukrajiny, a to do 31. 3. 2023. 
 
2.2 Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem dodatků smluv 
ke smlouvám o spolupráci při zajištění ubytování se Středočeským krajem  
č. SML/2022/157 a SML/2022/166, případně dalších smluv se Středočeským 
krajem týkajících se ubytování uprchlíků ve vyčleněných bytech a objektech 
Zastupitelstvem města Čelákovic dle usnesení č. 2/2022/2.1. 
 

 
 

Za věcnou a obsahovou správnost 
podkladového materiálu odpovídá: 

Za právní správnost smlouvy  
a návrhu usnesení odpovídá: 

 
 

………………………………………… 
Bc. Martin Chramosta, 

vedoucí odboru organizačního 
 

 
 

……………………………………………… 
Mgr. Jiří Havelka 

právník 

 


