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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. 2.1 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC  
Č. 13/2020 DNE 24. 6. 2020 
 
 
Informace o krizovém řízení města Čelákovic v souvislostí s pandemií COVID-
19 v období od 29. dubna do 9. června 2020 
 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
V návaznosti na informaci o krizovém řízení města Čelákovic v souvislosti s pandemií 
COVID-19 v období od 10. března do 28. dubna 2020, která byla projednána na 
zasedání Zastupitelstva města Čelákovic č. 12/2020 konaném dne 6. května 2020, je 
předložena další informace za období od 29. dubna do 9. června 2020. V průběhu 
sledovaného období byl dne 17. května 2020 ukončen vyhlášený nouzový stav platný 
na celém území České republiky. V návaznosti na postupné rozvolňování 
restriktivních opatření vlády ČR bylo ukončeno krizového řízení města Čelákovic a 
ukončena činnost Krizového štábu města Čelákovic z rozhodnutí starosty města ke 
dni 9. června 2020. 
 
Krizové řízení města Čelákovic spadalo do přímé kompetence Krizového štábu 
města Čelákovic a vycházelo z „Plánu krizové připravenosti města Čelákovic“. 
Krizový štáb města Čelákovic přijímal opatření k ochraně obyvatel města formou 
usnesení, a to až do 4. června 2020 (přijata usnesení č. 17/2020 až 21/2020, blíže 
viz přílohy). Tato usnesení byla pravidelně zasílána všem zastupitelům města 
Čelákovic. Stav plnění všech usnesení Krizového štábu města Čelákovic ke dni 4. 
června 2020 je součástí přehledné tabulky, která je přílohou tohoto podkladového 
materiálu. 
 
Situací ve městě a provozem organizací města se na každé schůzi zabývala 
v pravidelném dvoutýdenním intervalu Rada města Čelákovic. Zřizovatel byl s řediteli 
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a veliteli v pravidelném kontaktu a byl informován o zabezpečení provozu, o 
dopadech pandemie na hospodaření organizací i o zajištění jednotlivých agend. 
Podkladové materiály pro schůzi Rady města jsou přiloženy formou příloh (č. 
13/2020/11.2, 15/2020/11.3, 18/2020/11.1). Tyto podkladové materiály byly rovněž 
pravidelně zasílány všem zastupitelům města Čelákovic. 
 
S ohledem na požadavek Krajského úřadu Středočeského kraje byly vyčísleny 
uznatelné výdaje z rozpočtu města Čelákovic spojené s pandemií COVID-19, které 
byly ve stanoveném termínu žadateli odeslány. Zahrnuty k možnému uplatnění 
z Fondu solidarity EU byly výdaje města Čelákovic, Městské policie Čelákovice, 
Jednotky sboru dobrovolných hasičů Čelákovice a Technických služeb Čelákovice, 
příspěvková organizace. Výdaje Pečovatelské služby Čelákovice, příspěvková 
organizace, nebylo možné jednoznačně identifikovat a dokladovat, proto nebyly 
uplatněny. Celkové uznatelné výdaje činí 991 105,33 Kč. Tabulka s vyčíslením 
výdajů je součástí tohoto podkladového materiálu. 
 
 
VZTAH K ROZPOČTU 
Rozpočet města – krizové řízení 
Hospodaření příspěvkových organizací 
Hospodaření společnosti Q-BYT Čelákovice 
 
 
DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
Zpracovatelé doporučují schválit usnesení Zastupitelstva města č. 13/2020/2.1.1 až 
2.1.10. 
 
 
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
Usnesení Rady města č. 13/2020/11.2.1 až 11.2.4 ze dne 12. května 2020 
Usnesení Rady města č. 15/2020/11.3.1 až 11.3.4 ze dne 26. května 2020 
Usnesení Rady města č. 18/2020/11.1.1 až 11.1.5 ze dne 9. června 2020 
 
 
PŘÍLOHY 
Podkladový materiál pro schůzi Rady města č. 13/2020/11.2 
Podkladový materiál pro schůzi Rady města č. 15/2020/11.3 
Podkladový materiál pro schůzi Rady města č. 18/2020/11.1 
Usnesení Krizového štábu města Čelákovic ze dne 1. května 2020 č. 17 
Usnesení Krizového štábu města Čelákovic ze dne 11. května 2020 č. 18 
Usnesení Krizového štábu města Čelákovic ze dne 16. května 2020 č. 19 
Usnesení Krizového štábu města Čelákovic ze dne 25. května 2020 č. 20 
Usnesení Krizového štábu města Čelákovic ze dne 4. června 2020 č. 21 
Stav plnění usnesení Krizového štábu města Čelákovic č. 00/2020 až 21/2020 ze 
dne 4. června 2020 
Vyčíslení uznatelných výdajů z rozpočtu města Čelákovic do 7. června 2020 
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NÁVRH USNESENÍ 
 
Zastupitelstvo města 

2.1.1 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. 13/2020 dne 12. 5. 2020. 
2.1.2 se seznámilo v rámci krizového řízení města Čelákovic v souvislosti 
s pandemií COVID-19 s obsahem podkladového materiálu č. 11.3 pro 
schůzi Rady města č. 15/2020 dne 26. 5. 2020 
2.1.3 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. 18/2020 dne 9. 6. 2020. 
2.1.4 bere na vědomí v rámci krizového řízení města Čelákovic 
v souvislosti s pandemií COVID-19 usnesení Krizového štábu města 
Čelákovic ze dne 1. 5. 2020 č. 17. 
2.1.5 bere na vědomí v rámci krizového řízení města Čelákovic 
v souvislosti s pandemií COVID-19 usnesení Krizového štábu města 
Čelákovic ze dne 11. 5. 2020 č. 18. 
2.1.6 bere na vědomí v rámci krizového řízení města Čelákovic 
v souvislosti s pandemií COVID-19 usnesení Krizového štábu města 
Čelákovic ze dne 16. 5. 2020 č. 19. 
2.1.7 bere na vědomí v rámci krizového řízení města Čelákovic 
v souvislosti s pandemií COVID-19 usnesení Krizového štábu města 
Čelákovic ze dne 25. 5. 2020 č. 20. 
2.1.8 bere na vědomí v rámci krizového řízení města Čelákovic 
v souvislosti s pandemií COVID-19 usnesení Krizového štábu města 
Čelákovic ze dne 4. 6. 2020 č. 21. 
2.1.9 bere na vědomí v rámci krizového řízení města Čelákovic 
v souvislosti s pandemií COVID-19 stav plnění usnesení Krizového štábu 
města Čelákovic ze dne 4. 6. 2020 č. 00/2020 až č. 21/2020. 
2.1.10 bere na vědomí vyčíslení uznatelných výdajů z rozpočtu města 
Čelákovic souvisejících s pandemií COVID-19 za období od 12. 3. do 7. 6. 
2020 ve výši 991 105,33 Kč. 

 
 
 
 
 
 

 
Za věcnou a obsahovou správnost 
podkladového materiálu odpovídá: 

Za právní správnost smlouvy  
a návrhu usnesení odpovídá: 

- 
………………………………………… 

- 

- 
……………………………………………… 

- 
 


