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USNESENÍ 

KRIZOVÉHO ŠTÁBU MĚSTA ČELÁKOVIC 

ze dne 4. června 2020 č. 21 

 

o přijetí opatření k ochraně obyvatel města 

 

 

Krizový štáb města Čelákovic 

 

v návaznosti na přijatá mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky a 

krizová opatření vlády České republiky z důvodu ohrožení zdraví obyvatel v souvislosti 

s prokázáním koronaviru, označovaný jako SARS CoV-2,  

 

po projednání přijal opatření k ochraně obyvatel města Čelákovic: 

 

1. Zrušuje usnesení Krizového štábu města Čelákovic č. 16/2020/9. 

2. Bere na vědomí přehled o vyčíslení uznatelných výdajů města Čelákovic a příspěvkových 

organizací zřízených městem Čelákovice ve výši 900 000 Kč, které jsou přímo spojeny se 

zajištěním ochrany veřejného zdraví v souvislosti s pandemií COVID-19 a o které může 

Česká republika žádat formou příspěvku z Fondu solidarity EU, přičemž Česká republika 

splňuje stanovený finanční limit pro podání žádosti v případě události závažného ohrožení 

veřejného zdraví. 

3. Ukládá vedoucímu odboru organizačního Městského úřadu Čelákovice ve spolupráci 

s velitelem Městské policie Čelákovice, velitelem Jednotky sboru dobrovolných hasičů 

Čelákovice a tajemníkem Městského úřadu Čelákovice dokončit vyčíslení uznatelných 

výdajů v souvislosti s pandemií COVID-19 dle usnesení Krizového štábu města Čelákovic č. 

21/2020/2 a odeslat předmětnou tabulku Středočeskému kraji v termínu nejpozději do 7. 

června 2020. 

4. Nařizuje tajemníkovi Městského úřadu Čelákovice, ředitelům příspěvkových organizací 

zřízených městem Čelákovice a ředitelce společnosti Q – BYT Čelákovice, spol. s r.o., 

dodržovat všechna platná krizová opatření vlády ČR, mimořádná opatření Ministerstva 

zdravotnictví ČR a usnesení Krizového štábu města Čelákovic, a to po celou dobu jejich 

platnosti a účinnosti do doby jejich zrušení či odvolání. 

5. Ukládá veliteli Městské policie Čelákovice v návaznosti na usnesení Krizového štábu města 

Čelákovic č. 1/2020/13c. zpracovat stručnou zprávu zaměřenou na vyhodnocení dodržování 

krizových opatření vlády ČR, mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR a 

usnesení Krizového štábu města Čelákovic na celém území města Čelákovic od 14. května 

do 7. června 2020 včetně uvedení příkladů jejich porušení a přijatých nápravných opatřeních, 

a tuto zprávu předložit předsedovi a místopředsedovi Krizového štábu města Čelákovic 

v termínu nejpozději do 8. června 2020. 
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6. Bere na vědomí informaci ředitelek soukromých škol působících na území města Čelákovic 

o postupném obnovení jejich provozu v souladu s pokyny Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy ČR. 

7. Děkuje všem občanům a návštěvníkům města za dodržování krizových opatření vlády ČR, 

mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR a usnesení Krizového štábu města 

Čelákovic po celou dobu jejich platnosti a účinnosti. 

8. Děkuje všem dobrovolníkům, fyzickým osobám podnikajícím (živnostníkům), právnickým 

osobám (obchodním společnostem), spolkům, neziskovým organizacím a dalším za 

nezištnou pomoc městu Čelákovice při zvládání pandemie COVID-19. 

9. Děkuje všem členům Zastupitelstva města Čelákovic, 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 při 

zvládání pandemie COVID-19 a za operativní spolupráci s Krizovým štábem města 

Čelákovic. 

10. Oceňuje pomoc Krizovému štábu města Čelákovic z řad odborníků, především lékařů, 

lékárníků a dalšího zdravotnického personálu, při zvládání pandemie COVID-19 a děkuje za 

ni. 

11. Vyslovuje zvláštní poděkování za péči o seniory, klienty Domů s pečovatelskou službou a 

další znevýhodněné skupiny obyvatel na území města Čelákovic zástupkyni ředitelky a všem 

zaměstnancům Pečovatelské služby Čelákovice, příspěvková organizace, v době pandemie 

COVID-19. 

12. Vyslovuje zvláštní poděkování všem složkám Integrovaného záchranného systému za 

součinnost městu Čelákovice při zvládání pandemie COVID-19. 

13. Bere na vědomí informaci starosty města a předsedy Krizového štábu města Čelákovic o 

ukončení činnosti Krizového štábu města Čelákovic ke dni 9. června 2020. 

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

bezodkladně o aktuální situaci v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 na území 

města Čelákovic a přijatých usneseních Krizového štábu města Čelákovic členy 

Zastupitelstva města Čelákovic, tajemníka Městského úřadu Čelákovice, ředitele 

příspěvkových organizací zřízených městem Čelákovice a ředitelku společnosti Q – BYT 

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

 

 

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

účinná od 5. června 2020. 

 

Výše uvedená usnesení Krizového štábu města Čelákovic platí do odvolání. 

 

 

Ing. Josef P á t e k     Ing. Petr S t u d n i č k a, PhD. 

předseda Krizového štábu města Čelákovic místopředseda Krizového štábu města Čelákovic 

 

 

V Čelákovicích dne 4. června 2020 


