USNESENÍ
KRIZOVÉHO ŠTÁBU MĚSTA ČELÁKOVIC
ze dne 23. prosince 2020 č. 13
o přijetí opatření k ochraně obyvatel města

Krizový štáb města Čelákovic
v návaznosti na přijatá nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem
v Praze, 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 usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ze dne 22.
prosince 2020 č. 1443 ve věci souhlasu s prodloužením nouzového stavu pro území České
republiky do 22. ledna 2021.
2. Bere na vědomí informaci o prodloužení nouzového stavu pro území České republiky do 22.
ledna 2021, a to na základě usnesení vlády České republiky ze dne 23. prosince 2020 č.
1373.
3. Stanovuje, že veškerá opatření Krizového štábu města Čelákovic přijatá z důvodu
nouzového stavu, zůstávají nadále v platnosti v rozsahu, v jakém byla přijata, není-li
stanoveno jinak.
4. Seznámil se s informací o přeřazení České republiky v rámci Protiepidemického systému
PES do indexu rizika č. 5 s účinností od 27. prosince 2020.
5. Bere na vědomí zprávu velitele Městské policie Čelákovice ve věci vyhodnocení dodržování
krizových opatření vlády České republiky, mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví
a usnesení Krizového štábu města Čelákovic za období od 5. listopadu 2020 do 4. prosince
2020 předloženou dne 17. prosince 2020.
6. Konstatuje, že výjimka ze zákazu volného pohybu a pobytu osob z důvodu cesty na
shromáždění pořádané církví nebo náboženskou společností a účasti na něm platí v čase od
24. prosince 2020 od 23.00 hod. do 25. prosince do 01.59 hod.
7. Nařizuje ředitelce Základní školy Čelákovice, J. A. Komenského 414, příspěvková
organizace a řediteli Základní školy Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace,
zabezpečit provoz základních škol formou distančního způsobu výuky s výjimkou žáků 1. a
2. ročníků základní školy při splnění specifických hygienických podmínek s tím, že prezenční
způsob výuky musí probíhat v neměnných třídách žáků, a to s účinností od 4. ledna 2021.
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8. Zakazuje ředitelce Základní školy Čelákovice, J. A. Komenského 414, příspěvková
organizace a řediteli Základní školy Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace,
poskytovat pronájem tělocvičen externím subjektům, a to s účinností od 4. ledna 2021, neboť
vstup třetích osob (mimo žáků a zaměstnanců) do prostor školy nebo školského zařízení je
možný dle krizového opatření schváleného usnesením vlády České republiky ze dne 23.
prosince 2020 č. 1377 jen v nezbytně nutných případech.
9. Nařizuje ředitelce Základní umělecké školy Jana Zacha Čelákovice, příspěvková
organizace, zabezpečit provoz základní umělecké školy formou distančního způsobu výuky,
a to s účinností od 4. ledna 2021.
10. Nařizuje ředitelce Městského domu dětí a mládeže Čelákovice, příspěvková organizace,
zabezpečit provoz městského domu dětí a mládeže formou distančního způsobu zájmového
vzdělávání účastníků v útvarech, ve kterých je to možné, a to s účinností od 4. ledna 2021.
11. Doporučuje ředitelce Mateřské školy Čelákovice, Přístavní 333, příspěvková organizace,
ředitelce Mateřské školy Čelákovice, Rumunská 1477, příspěvková organizace, ředitelce
Mateřské školy Čelákovice, J. A. Komenského 1586, příspěvková organizace, ředitelce
Základní školy Čelákovice, J. A. Komenského 414, příspěvková organizace, řediteli Základní
školy Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace, ředitelce Základní umělecké školy
Jana Zacha Čelákovice, příspěvková organizace a ředitelce Městského domu dětí a mládeže
Čelákovice, příspěvková organizace, neorganizovat akce s účastí zákonných zástupců dětí
a žáků a další veřejnosti ve vnitřních prostorech škol a školských zařízení, a to s účinností
od 1. ledna 2021.
12. Omezuje organizaci Polabských farmářských trhů na části plochy náměstí 5. května
v Čelákovicích vždy v sobotu při dodržení režimových opatření, přičemž zákaz prodeje se
nevztahuje na prodej ovoce a zeleniny (v čerstvém nebo zpracovaném stavu), bylin, květin,
mléka a výrobků z mléka, masa a výrobků z masa včetně živých ryb, vajec, pekařských a
cukrářských výrobků, medu a výrobků z medu, a to s účinností od 27. prosince 2020.
13. Zakazuje stánkový prodej na celém území města Čelákovic s účinností od 27. prosince 2020,
přičemž tento zákaz se nevztahuje na organizátory Polabských farmářských trhů.
14. Nařizuje ředitelce Městské knihovny Čelákovice, příspěvková organizace, zabezpečit provoz
městské knihovny tak, že se zakazuje provádět výdej výpůjček a jejich vracení jinak než
bezkontaktně, a to s účinností od 4. ledna 2021.
15. Nařizuje řediteli Kulturního domu Čelákovice, příspěvková organizace, přerušit provoz
kulturního domu s účinností od 2. ledna 2021 a zakazuje organizovat všechny akce
plánované v termínu od 2. ledna 2021 do 28. února 2021.
16. Nařizuje zástupkyni ředitelky Pečovatelské služby Čelákovice, příspěvková organizace,
vydat zákaz návštěv klientů v Domech s pečovatelskou službou na adrese Kostelní 26 a Na
Hrádku 462, a to s účinností od 27. prosince 2020.
17. Doporučuje předsedovi komise Rady města Čelákovic, předsedkyni a předsedům
pracovních skupin Rady města Čelákovic a předsedkyni a předsedovi výborů Zastupitelstva
města Čelákovic organizovat jejich schůze a zasedání distančně (on-line), a to s účinností
od 1. ledna 2021.
18. Nařizuje předsedovi osadního výboru Záluží a předsedkyni osadního výboru Sedlčánky
přerušit činnost osadních výborů a zakazuje pořádat jakékoliv kulturní, sportovní,
společenské a další podobné akce bez ohledu na počet účastnících se osob, a to s účinností
od 1. ledna 2021.
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19. Nařizuje koordinátorce seniorských aktivit přerušit všechny aktivity s prezenční účastí
seniorů, a to s účinností od 1. ledna 2021.
20. Nařizuje odboru správy majetku a investic Městského úřadu Čelákovice přerušit provoz
rekreační chaty Huť a řediteli Technických služeb Čelákovice, příspěvková organizace,
přerušit provoz rekreačního objektu Dědov a zakazuje v těchto objektech přítomnost
ubytovaných osob, a to s účinností od 4. ledna 2021.
21. Ukládá vedoucí odboru pro občanské záležitosti Městského úřadu Čelákovice zabezpečit
organizaci sňatečných obřadů při maximálním počtu 15 osob, a to s účinností od 27. prosince
2020.
22. Doporučuje všem ředitelkám a ředitelům příspěvkových organizací zřízených městem
Čelákovice, ředitelce společnosti Q – BYT Čelákovice spol. s r.o. a tajemníkovi Městského
úřadu Čelákovice upřednostnit v období od 1. ledna 2021 do 10. ledna 2021 u zaměstnanců
jednotlivých organizací a společnosti, je-li to v rámci zajištění provozu organizace/společnosti
možné, home office.
23. Doporučuje Radě města Čelákovic a Zastupitelstvu města Čelákovic přijmout opatření na
podporu občanů, živnostníků a podnikatelských subjektů v rámci programu „COVID-19 III“, a
to s účinností od 1. ledna 2021:
a. Rada města – snížení nájemného v nebytových prostorech města o 50 % v případě
omezeného provozu a na 1 Kč v případě přerušeného provozu v období od 1. ledna
2021 do 31. března 2021, snížení ceny za inzerci ve Zpravodaji města Čelákovic o 50
% od č. 05/2021 do č. 12/2021;
b. Zastupitelstvo města – prodloužení splatnosti místního poplatku ze psů do 30. června
2021 a místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů do 30. září 2021.
24. 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 24. prosince 2020.
Výše uvedená usnesení Krizového štábu města Čelákovic platí do odvolání.

Ing. Josef P á t e k
předseda Krizového štábu města Čelákovic
Ing. Petr S t u d n i č k a, PhD.
místopředseda Krizového štábu města Čelákovic

V Čelákovicích dne 23. prosince 2020
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