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USNESENÍ 

KRIZOVÉHO ŠTÁBU MĚSTA ČELÁKOVIC 

ze dne 27. března 2020 č. 6 

 

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, v době vyhlášeného nouzového 

stavu na území České republiky,  

 

po projednání přijal opatření k ochraně obyvatel města Čelákovic: 

 

1. Bere na vědomí informaci místopředsedy Krizového štábu města Čelákovic o zajištění 

objednávky u společnosti ČEPRO, a. s., Praha, týkající se 3 000 l alkoholové dezinfekce Anti-

COVID, a to pro potřeby organizací města a občany města. Celková objednávka pro město 

Čelákovice činí na základě usnesení Krizového štábu města Čelákovic č. 5/2020/1 a č. 

6/2020/1 celkem 9 000 l. 

2. Bere na vědomí informaci předsedy Krizového štábu města Čelákovic o zajištění objednávky 

u společnosti Stavebniny CK, s. r. o., Čelákovice, týkající se zabezpečení dopravy dezinfekce 

ze skladů společnosti ČEPRO, a. s., Praha, ve Šlapanově u Havlíčkova Brodu do Čelákovic 

a zpět s vratnými obaly (kontejnery o objemu 1 000 l). 

3. Rozhodl, že distribuce dezinfekce Anti-COVID na celém území města Čelákovic bude 

probíhat prostřednictvím volebních okrsků tak, že primárně budou pokryty volební okrsky 

s převažujícími bytovými domy s ohledem na vyšší koncentraci osob, následovat budou 

volební okrsky s převažujícími rodinnými domy. 

4. Bere na vědomí informaci předsedy Krizového štábu města Čelákovic o cenové nabídce 

společnosti THECA SOLUTIO, Ltd., odštěpný závod, Nelahozeves, na zajištění dezinfekce 

veřejných prostor na území města Čelákovic. 

5. Doporučuje zajistit objednávku dezinfekce veřejných prostor v týdenním intervalu, a to 

autobusových zastávek a vybraných laviček, dle cenové nabídky uvedené v usnesení 

Krizového štábu města Čelákovic č. 6/2020/4. 

6. Doporučuje na návrh ředitelů základních škol zákonným zástupcům žáků navštěvujících 

základní školy zřízené městem Čelákovice, aby si v zájmu zlepšení informovanosti a 

bezproblémového zajištění vzdělávání žáků formou on-line výuky zprovoznili komunikační 

kanál ze školního informačního systému iškola.cz (automatické zasílání e-mailu na zákonné 

zástupce).  
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7. Doporučuje ředitelce Městského domu dětí a mládeže Čelákovice, příspěvková organizace:  

a. Zrušit zcela letní dětský tábor v Bulharsku. 

b. Nahradit vícedenní pobytové zotavovací akce konané mimo území města Čelákovic 

– letní dětské tábory – příměstskými tábory při splnění těchto podmínek: 

i. probíhat budou na území města Čelákovic, příp. v jeho bezprostředním okolí; 

ii. určeny budou pouze pro děti s trvalým pobytem na území města Čelákovic; 

iii. realizovány budou formou týdenních či denních turnusů; 

iv. organizovány budou pro nižší počet účastníků v menších kolektivech; 

v. stanoveným místem konání budou zařízení (objekty) města Čelákovic; 

a to za předpokladu, že organizování takových akcí umožní epidemiologická situace. 

8. Navrhuje Zastupitelstvu města Čelákovic po projednání Radou města Čelákovic zřídit na 

podporu činnosti fyzických osob podnikajících a právnických osob v Čelákovicích „Fond 

rozvoje podnikání“, případně schválit „Program pro poskytování návratných finančních 

výpomocí z rozpočtu města na podporu podnikatelské činnosti v Čelákovicích“, přičemž 

doporučuje zohlednit následující parametry: 

a. alokovaná částka z rozpočtu města Čelákovic: 2 mil. Kč/rok; 

b. podmínkou je trvalý pobyt, resp. sídlo: výhradně na území města Čelákovic; 

c. maximální počet zaměstnanců: 49. 

9. Ukládá vedoucímu odboru finančního a plánovacího Městského úřadu Čelákovice zpracovat 

rozpočtové opatření pro schůzi Rady města Čelákovic konanou dne 31. března 2020 a 

vyčlenit částku ve výši 300 000 Kč z rezervy rozpočtu města Čelákovic 2020 na krytí výdajů 

spojených s krizovým řízením města Čelákovic. 

 

 

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

účinná od 28. března 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 27. března 2020 


