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       V Čelákovicích dne 15. 6. 2020 

 
 
 

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. 2.2 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC  
Č. 13/2020 DNE 24. 6. 2020 
 
 
Souhrnná hodnotící zpráva o činnosti Krizového štábu města Čelákovic 
v období od 10. března 2020 do 9. června 2020 
 
 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
Krizový štáb města Čelákovic (dále také „KŠMČ“) uložil svým usnesením ze dne 16. 
5. 2020 č. 19/2020/3 předsedovi Krizového štábu a místopředsedovi Krizového štábu 
zpracovat Souhrnnou hodnotící zprávu o činnosti Krizového štábu města Čelákovic 
v období od 10. 3. 2020 do 9. 6. 2020. Následně Rada města svým usnesením ze dne 
9. 6. 2020 č. 18/2020/11.1.4 uložila starostovi a místostarostovi zpracovat Souhrnnou 
hodnotící zprávu o činnosti Krizového štábu města Čelákovic v období od 10. 3. 2020 
do 9. 6. 2020 a předložit ji na schůzi Rady města dne 23. 6. 2020 a na zasedání 
Zastupitelstva města dne 24. 6. 2020. 
 
Krizové řízení města Čelákovic bylo aktivováno v období od 10. 3. do 9. 6. 2020. KŠMČ 
jednal na 2 prezenčních jednáních za osobní účasti členů a přizvaných hostů (např. 
vybraní členové Rady města, lékaři, ředitelé příspěvkových organizací, vedoucí odborů 
Městského úřadu), a to ve dnech 10. 3. a 15. 3. 2020. Všechna ostatní jednání 
probíhala distančně bez osobní účasti členů KŠMČ, prostřednictvím videokonference. 
Stálými členy KŠMČ byli starosta Ing. Josef Pátek, místostarosta I Ing. Petr Studnička, 
PhD., místostarosta II Ing. Miroslav Opa, Ph.D., vedoucí odboru organizačního 
Městského úřadu Čelákovice Bc. Martin Chramosta, velitel Městské policie Čelákovice 
Bc. Marek Drobný, zástupce velitele Městské policie Čelákovice Denis Hýbl a velitel 
Jednotky sboru dobrovolných hasičů Jiří Hanzl. 

2.2 

Zastupitelstvo města Čelákovic 
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KŠMČ přijímal opatření k ochraně obyvatel města formou usnesení na svých 
jednáních, která se uskutečnila ve dnech 14. 3., 15. 3., 17. 3., 18. 3., 22. 3., 25. 3., 27. 
3., 31. 3., 1. 4., 3. 4., 6. 4., 8. 4., 14. 4., 15. 4., 16. 4., 23. 4., 26. 4., 1. 5., 11. 5., 16. 5., 
25. 5., 4. 6. 2020). Ta byla průběžně projednávána jak Radou města (17. 3., 31. 3., 14. 
4., 28. 4., 12. 5., 26. 5., 9. 6., 23. 6. 2020), tak následně Zastupitelstvem města (6. 5., 
24. 6. 2020). Celkem bylo přijato 22 usnesení KŠMČ (č. 00/2020 až č. 21/2020). Ta 
byla publikována na webových stránkách města Čelákovic www.celakovice.cz, na 
oficiálním profilu města Čelákovic na facebooku, rozesílána prostřednictvím aplikace 
Mobilní rozhlas, zveřejňována na úřední desce města Čelákovic a publikována 
v jednotlivých vydáních Zpravodaje města Čelákovic (č. 04, 05, 06 a 07/2020). 
Nouzový stav na celém území České republiky trval od 12. 3. do 17. 5. 2020. Město 
Čelákovice postupovalo v souladu s Plánem krizového připravenosti města Čelákovic, 
který je doporučeno aktualizovat.  
 
V návaznosti na dopad pandemie COVID-19 na život občanů, živnostníků a činnost 
podnikatelských subjektů byla přijata série opatření v rámci projektu „ČELÁKOVICE 
Anti-COVID 2020“ zmírňující tyto negativní ekonomicko-společenské dopady. Jedná 
se především o řešení nájemného v městských nebytových prostorech a městských 
bytech, příp. pronájmu vybraných objektů/pozemků v majetku města, stanovení 
splátkových kalendářů, odložení plateb místních poplatků, resp. prominutí místního 
poplatku z pobytu, odpuštění či snížení vybraných plateb v příspěvkových 
organizacích zřízených městem Čelákovice (např. školné, zápisné, kurzovné), 
zabezpečení letního provozu v mateřských školách, městské knihovně a městském 
bazénu a také dočasné snížení ceny inzerce ve Zpravodaji města Čelákovic. Všechna 
opatření byla schválena Radou města, v plném rozsahu se s nimi ztotožnilo 
Zastupitelstvo města a jsou postupně realizována. S ohledem na současnou 
ekonomickou situaci města a dopad pandemie COVID-19 do rozpočtu města nebyl a 
ani nebude vyhlášen program Anti-VIRUS 2020 na poskytování návratných finančních 
výpomocí (bezúročných půjček) z rozpočtu města. Očekávaný propad daňových 
příjmů činí v roce 2020 40 mil. Kč (viz graf), další propad bude zaznamenán i u 
nedaňových a kapitálových příjmů. Alespoň částečnou kompenzací může být bonus 
na 1 obyvatele ve výši 1 200 Kč, který je aktuálně projednáván v rámci legislativního 
procesu a město Čelákovice by mohlo získat cca 14,5 mil. Kč. 
 
Vedení města Čelákovic konzultovalo dopady pandemie COVID-19 do hospodaření i 
jiných územních samosprávných celků a v návaznosti na projekt „ČELÁKOVICE 
2040“, kdy jsou v rámci projektu Technologické agentury ČR zpracovávány trendy 
dalšího rozvoje pro malá sídla do 15 000 obyvatel (aplikace na příkladu Broumova, 
Čelákovic, Mariánských Lázní, Moravských Budějovic a Slavičína), byl městem 
Čelákovice podán návrh výzkumného projektu v rámci 4. veřejné soutěže 
Technologické agentury ČR programu ÉTA – COVID-19 na téma „Přístupy obcí 
s nízkou a vysokou intenzitou cestovního ruchu na svém území k zmírnění negativních 
dopadů pandemie COVID-19“, který by v případě podpory navázal na projekt 
„Predikce budoucích výzev sídel do 15 000 obyvatel a foresight souvisejících trendů“. 
 
 



 
MĚSTO ČELÁKOVICE 

 

Stránka 3 z 6 
 

 
Zdroj: Cityfinance – Ing. Luděk Tesař, 05/2020 
 
S ohledem na požadavek Krajského úřadu Středočeského kraje bylo zpracováno 
podrobné vyčíslení uznatelných výdajů v souvislosti s pandemií COVID-19 z rozpočtu 
města Čelákovic za období od 12. 3. do 7. 6. 2020. Tyto výdaje bude možné alespoň 
částečně uplatnit za Českou republiku k proplacení z Fondu solidarity EU. Celková 
vynaložená částka činí za město Čelákovice 991 105,33 Kč a lze ji podrobně rozčlenit 
(viz tabulku). 
 

Položka Zpřesnění Částka 
 v Kč 

Podrobně 
(město Čelákovice) 

Osobní 
ochranné 
prostředky 

Roušky, respirátory, 
ochranné obleky, 
dezinfekce 

753 092,58 Roušky 8 000 ks – 337 590 Kč; 
materiál na roušky 3 470 Kč; 
desinfekce (11 030 l) – 320 095 Kč; 
rukavice 1 325 Kč; teploměry – 68 
622,70 Kč; plexi zástěna – 4 
192,65 Kč; desinfekční a úklidové 
prostředky MP – 1 861,23 Kč; 
desinfekce, jednorázové obleky 
TYVEC, desinfekční prostředky 
JSDH – 15 936 Kč 

Podpora na 
udržení 
pohotovostního 
personálu 

Občerstvení 
dobrovolníků 

1 895,00 - 

Posílení 
kapacity na 
komunikaci 

Komunikace s 
veřejností 

10 546,75 Rozesílání varovných a 
informačních SMS (Mobilní 
rozhlas) 

Sanitace budov 
a zařízení 

 72 941,00 Dezinfekce vnitřních prostor 
Městského úřadu, autobusových 
zastávek a dětských hřišť 
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Dodatečné 
osobní náklady 

DPP/DPČ, odměny, 
přesčasy 

73 700,00 Odměny strážníkům Městské 
policie a zaměstnancům 
Městského úřadu 

Jiné Štítky na dezinfekci, 
reflexní vesty 

78 930,00 Štítky na označení lahviček s 
desinfekcí (13 000ks) – 5 977 Kč; 
reflexní vesty pro členy krizového 
štábu a dobrovolníky 15 972 Kč; 
trychtýře na stáčení desinfekce 39 
Kč; pohonné hmoty MP (rozvoz 
desinfekce a roušek) 2 750 Kč; 
grafické zpracování a tisk 
informačních letáků (COVID-19, 
lékaři ve městě) – 9 691 Kč; 
náklady na dopravu desinfekce 
38 604 Kč; PHM JSDH (rozvoz 
desinfekce, informačních letáků a 
související činnost) – 5 897 Kč 

CELKEM 991 105,33 Uplatněno pro Fond solidarity 
EU 

Zdroj: město Čelákovice a Městský úřad Čelákovice, 06/2020 
 
V novodobé historii města Čelákovic (po roce 1989) se jednalo po dobu 3 měsíců o 
nejdéle trvající aktivované krizové řízení města. Zároveň bezplatnou distribuci 
alkoholové dezinfekce Anti-COVID všem občanům s trvalým nebo dlouhodobým 
pobytem na území města Čelákovic lze označit za logisticky nejnáročnější akci, kterou 
město ve spolupráci se svými složkami a organizacemi zabezpečovalo. Stejně tak 
délka vyhlášeného nouzového stavu na celém území České republiky v souvislosti 
s nepříznivou epidemiologickou situací způsobenou šířením koronaviru SARS-CoV-2 
způsobujícího infekčního onemocnění COVID-19 po dobu 66 dnů je v novodobé 
historii nejdelší a zcela ojedinělá.  
 
Vybrané zboží se podařilo zajistit díky pomoci externích subjektů. Nákup 3D tiskárny 
Felix Tex4.1 pro tisk ochranných štítů byl pořízen v rámci grantového řízení Krizová 
pomoc Nadace ČEZ. Na pořízení 3 generátorů ozonu poskytly finanční prostředky dva 
subjekty, konkrétně Nohejbalový oddíl TJ Spartak Čelákovice a czela.net. Poděkování 
patří všem těm, kteří se na zajištění těchto předmětů aktivně podíleli. Poděkování si 
zaslouží rovněž všichni, kteří dodržovali a respektovali platná opatření a poskytovali 
pomoc a součinnost městu Čelákovice při zvládání pandemie COVID-19. 
 
 
DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
Zpracovatelé doporučují schválit usnesení Zastupitelstva města č. 13/2020/2.2.1 až 
2.2.7. 
 
 
VZTAH K ROZPOČTU 
Krizové řízení města 
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 



 
MĚSTO ČELÁKOVICE 

 

Stránka 5 z 6 
 

Usnesení Krizového štábu města Čelákovic v souvislosti s pandemií COVID-19 (č. 
00/2020 až č. 21/2020) 
Usnesení Rady města Čelákovic v souvislosti s pandemií COVID-19 (17. 3. – 23. 6. 
2020) 
Usnesení Zastupitelstva města Čelákovic v souvislosti s pandemií COVID-19 (6. 5. 
2020) 
 
 
PŘÍLOHA 
- 
 
 
NÁVRH USNESENÍ 
 
Zastupitelstvo města 

2.2.1 schvaluje v rámci krizového řízení města Čelákovic v souvislosti 
s pandemií COVID-19 Souhrnnou hodnotící zprávu o činnosti Krizového 
štábu města Čelákovic v období od 10. 3. do 9. 6. 2020. 
2.2.2 ukládá starostovi města zabezpečit ve spolupráci s vedoucím 
odboru organizačního Městského úřadu Čelákovice aktualizaci Plánu 
krizové připravenosti města Čelákovic.  
2.2.3 bere na vědomí odhad dopadu pandemie COVID-19 na rozpočet 
města Čelákovic v roce 2020 včetně predikce pro rok 2021 zpracovaný 
společností Cityfinance a výši přímých uznatelných výdajů z rozpočtu 
města Čelákovic poskytnutých na boj s pandemií COVID-19. 
2.2.4 bere na vědomí informaci o podání návrhu projektu v rámci 4. 
veřejné soutěže Technologické agentury ČR programu ÉTA – COVID-19 
na téma „Přístupy obcí s nízkou a vysokou intenzitou cestovního ruchu 
na svém území k zmírnění negativních dopadů pandemie COVID-19“. 
2.2.5 děkuje v souvislosti se zvládáním pandemie COVID-19 všem 
občanům a návštěvníkům města Čelákovic za dodržování krizových 
opatření vlády ČR, mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR a 
usnesení Krizového štábu města Čelákovic po celou dobu jejich platnosti 
a účinnosti, všem dobrovolníkům, fyzickým osobám podnikajícím 
(živnostníkům), právnickým osobám (obchodním společnostem), 
spolkům, neziskovým organizacím a dalším subjektům za nezištnou 
pomoc městu Čelákovice, zaměstnancům Městského úřadu Čelákovice, 
veliteli a strážníkům Městské policie Čelákovice, veliteli a dobrovolným 
hasičům Jednotky sboru dobrovolných hasičů Čelákovice, ředitelkám a 
ředitelům a zaměstnancům všech příspěvkových organizací zřízených 
městem Čelákovice, ředitelce a zaměstnancům společnosti Q – BYT 
Čelákovice, spol. s r.o., za pomoc a součinnost městu Čelákovice a za 
operativní spolupráci s Krizovým štábem města Čelákovic, za pomoc 
Krizovému štábu města Čelákovic z řad odborníků, především lékařů, 
lékárníků a dalšího zdravotnického personálu, za péči o seniory, klienty 
Domů s pečovatelskou službou a další znevýhodněné skupiny obyvatel 
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na území města Čelákovic všem zaměstnancům Pečovatelské služby 
Čelákovice, příspěvková organizace a všem složkám Integrovaného 
záchranného systému za pomoc a součinnost městu Čelákovice. 
2.2.6 děkuje členům Krizového štábu města Čelákovic za vykonanou 
činnost při zvládání pandemie COVID-19. 
2.2.7 považuje činnost Krizového štábu města Čelákovic v souvislosti 
s pandemií COVID-19 za ukončenou a řádně vyhodnocenou. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Za věcnou a obsahovou správnost 
podkladového materiálu odpovídá: 

Za právní správnost smlouvy  
a návrhu usnesení odpovídá: 

- 
………………………………………… 

- 

- 
……………………………………………… 

- 
 


