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Obec Stará Paka 
se sídlem Obecního úřadu Revoluční 180, 507 91 Stará Paka, IČO: 00272132 
tel. 493 798 282,   e-mail: ou@starapaka.cz,   ID datové schránky: ytha6e6 

 
 

 

Výpis z usnesení 
z 5. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Stará Paka konaného dne 6. 8. 2019 

od 17:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Stará Paka 
 
 
 
Přijato usnesení č. 134/2019: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje program 5. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Stará 
Paka. 
 
Přijato usnesení č. 135/2019: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje zapisovatele zápisu p. Jitku Kluzovou a ověřovatele zápisu 
p. Jitku Sochorovou. 
 
Přijato usnesení č. 136/2019: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje návrhovou komisi ve složení: Mgr. Kateřina Krejčová 
a p. Hana Hylmarová. 
 
Přijato usnesení č. 137/2019:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje návrh na 3. úpravu rozpočtu obce Stará Paka na rok 2019. 
 
Přijato usnesení č. 138/2019:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje „Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací“, který je 
nedílnou přílohou tohoto zápisu z veřejného zasedání, s účinností od 7. 8. 2019. 
 
Přijato usnesení č. 139/2019:  
I. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje opětovné zveřejnění výzvy k podávání žádostí o změnu 
územního plánu obce Stará Paka. Nejzazší termín pro přijetí žádosti je stanoven na 30. 11. 2019.  
II: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka bere na vědomí návrh „Zprávy o uplatňování územního plánu obce 
Stará Paka za období 7/2015 – 6/2019“, kterou vypracoval pořizovatel Městský úřad Nová Paka, 
oddělení rozvoje. 
 
Přijato usnesení č. 140/2019:  
I. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje návrh smlouvy o podmínkách výjezdu JSDH Stará Paka 
v případě planého poplachu dle vzoru Hasičského záchranného sboru České republiky, 
Královéhradecký kraj. Návrh smlouvy je přílohou tohoto zápisu.  
II. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka ukládá starostovi obce Stará Paka uzavírat jménem obce příslušnou 
smlouvu podle bodu I. tohoto usnesení. 
 
Přijato usnesení č. 141/2019:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu obce Stará Paka 
Masarykově základní škole, Stará Paka, okres Jičín, IČO: 70890072, na dofinancování druhé I. třídy 
pro školní rok 2019 – 2020; a to až do celkové výše 300 000,00 Kč s tím, že do 31. 12. 2019 bude 
čerpána částka maximálně 100 000,00 Kč. 
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Přijato usnesení č. 142/2019:  
I. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje provedení víceprací nad rámec původního rozpočtu smlouvy 
o dílo na akci „Rekonstrukce a přístavba hasičské zbrojnice JSDH Stará Paka“, zhotovitel NADOZ s.r.o., 
se sídlem Kumburský Újezd 24, 509 01 Nová Paka, IČO: 49283171, v celkové výši 478 441,00 Kč, 
z toho Kč základ daně 395 405,00 Kč a daň z přidané hodnoty 83 036,00 Kč. 
II. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka ukládá starostovi obce Stará Paka uzavřít jménem obce příslušný 
dodatek výše uvedené smlouvy o dílo podle bodu I. tohoto usnesení 
 
Přijato usnesení č. 143/2019:  
I. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření smlouvy o dílo – dodávku a montáž vzduchotechniky 
do nově vzniklých nebytových prostor přístavby hasičské zbrojnice JSDH Stará Paka (klubová a kulturní 
místnost) na částku 169 030,00 Kč celkem z toho 139 694,00 Kč základ daně a 29 336,00 Kč daň 
z přidané hodnoty, dodavatel Martin Firýt, Gebauerova 231, 507 58 Mlázovice, IČO: 43517269.  
II. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka ukládá starostovi obce Stará Paka uzavřít jménem obce příslušnou 
smlouvu podle bodu I. tohoto usnesení. 
 
Přijato usnesení č. 144/2019:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje provedení víceprací nad rámec původního rozpočtu smlouvy 
o dílo ze dne 26. 9. 2018 uzavřené mezi obcí Stará Paka a obchodní korporací NADOZ s.r.o., se sídlem 
Kumburský Újezd 24, 509 01 Nová Paka, IČO: 49283171. K tomuto Zastupitelstvo obce Stará Paka 
schvaluje vypracovat seznam předpokládaných prací a cenovou nabídku.  
II. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka ukládá vedení obce Stará Paka, aby jménem obce učinilo příslušné 
úkony dle podle bodu I. tohoto usnesení. 
 
Přijato usnesení č. 145/2019:  
I. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření smlouvy o dílo – zhotovení veřejného osvětlení v ulici 
Revoluční, Stará Paka (spodní část), zhotovitel "EUROP-ELEKTRIK, v.o.s.", Heřmanice 72, 509 01 
Nová Paka, IČO: 49815075, v celkové výši 327 542,00 Kč, z toho 270 696,00 Kč základ daně a daň 
z přidané hodnoty 56 846,00 Kč. 
II. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka ukládá starostovi obce Stará Paka uzavřít jménem obce příslušnou 
smlouvu podle bodu I. tohoto usnesení. 
 
Přijato usnesení č. 146/2019:  
I. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje provedení opravy havarijního stavu toku Rokytka (natržení 
pravého břehu) na p. č. 124/1 katastrální území Stará Paka a uzavření smlouvy o dílo, zhotovitel KAMPA 
- MARYNKA s.r.o., Lesní 1060, 514 01 Jilemnice, IČO: 26014998, v celkové výši 343 640,00 Kč, z toho 
284 0000,00 Kč základ daně a daň z přidané hodnoty 59 640,00 Kč. 
II. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka ukládá starostovi obce Stará Paka uzavřít jménem obce příslušnou 
smlouvu podle bodu I. tohoto usnesení. 
 
Přijato usnesení č. 147/2019:  
I. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření smlouvy o dílo – rekonstrukce nebytových prostor 
Obecního úřadu Stará Paka, Revoluční 180, Stará Paka („klubová místnost SDH“), zhotovitel NADOZ 
s.r.o., se sídlem Kumburský Újezd 24, 509 01 Nová Paka, IČO: 49283171, v celkové výši 339 341,00 Kč, 
z toho 280 447,00 Kč základ daně a daň z přidané hodnoty 58 894,00 Kč. 
II. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka ukládá starostovi obce Stará Paka uzavřít jménem obce příslušnou 
smlouvu podle bodu I. tohoto usnesení. 
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Přijato usnesení č. 148/2019:  
I. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření smlouvy o dílo – rekonstrukci topení přízemních 
nebytových prostor Obecního úřadu Stará Paka na částku 244 386,00 Kč bez daně z přidané hodnoty, 
dodavatel Pavel Hakl, bytem Legií 431, 509 01 Nová Paka, IČO: 12986640.  
II. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka ukládá starostovi obce Stará Paka uzavřít jménem obce příslušnou 
smlouvu podle bodu I. tohoto usnesení. 
 
Přijato usnesení č. 149/2019:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje opravu šindelové střechy na nemovitosti č. p. 9, Krsmol, 
(výměnu dožitých šindelí, nástřik střechy impregnací) v částce 39 940,00 Kč, dodavatel Josef Vodička, 
Božec 2, 281 27 Krakovany, IČO: 76560635. 
 
Přijato usnesení č. 150/2019:  
I. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě na 
pozemku p. č. 4/2, katastrální území Ústí u Staré Paky a pozemku p. č. 724/1, katastrální území Ústí u 
Staré Paky, oba pozemky zapsané na listu vlastnictví č. 10001 vedeném Katastrálním úřadem pro 
Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Jičín, s oprávněným ze služebnosti ČEZ Distribuce, a.s., 
IČO: 24729035 (v zastoupení dle platné plné moci korporací AZ Elektrostav, a.s., IČO: 45149909), za 
jednorázovou úhradu ve výši 12 100,00 Kč celkem, z toho 10 000,00 Kč základ daně a 2 100,00 Kč daň 
z přidané hodnoty.  
II. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka ukládá starostovi obce Stará Paka uzavřít jménem obce příslušnou 
smlouvu podle bodu I. tohoto usnesení. 
 
Přijato usnesení č. 151/2019:  
I. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě na 
pozemku p. č. 670/1, katastrální území Brdo, zapsaného na listu vlastnictví č. 10001 vedeném 
Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Jičín, s oprávněným ze 
služebnosti  - manželi …….., oba bytem …….., za jednorázovou úhradu ve výši 605,00 Kč celkem, 
z toho 500,00 Kč základ daně a 105,00 Kč daň z přidané hodnoty s tím, že manželé …… uhradí náklady 
na vyhotovení geometrického plánu, správní poplatek za ověření podpisů a správní poplatek za přijetí 
návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí.  
II. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka ukládá starostovi obce Stará Paka uzavřít jménem obce příslušnou 
smlouvu podle bodu I. tohoto usnesení. 
 
Přijato usnesení č. 152/2019:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje finanční náhradu za pozemky p. č. 19, p. č. 24 a p. č. 27/2, 
vše katastrální území Karlov u Roškopova, zapsané na listu vlastnictví č. 10001 vedeném Katastrálním 
úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Jičín, v celkové výši 69 920,00 Kč, z toho 65 
720,00 Kč hodnota pozemků a 4 200,00 Kč náklady za vypracování znaleckého posudku, ve prospěch: 
Česká republika - Statní pozemkový úřad, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČO: 
01312774. 
 
Přijato usnesení č. 153/2019:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku subjektu: Českomoravská 
myslivecká jednota, z.s., Okresní myslivecký spolek Jičín, se sídlem Tyršova 246, 506 01 Jičín, 
IČO: 67777490. 
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Přijato usnesení č. 154/2019:  
I. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje bezplatné poskytnutí plochy p. č. 44/1 k. ú. Stará Paka, spolku 
Sportem proti bariérám, z.s., Nádražní 111, 507 91 Stará Paka, IČO: 2703116, za účelem složení 
stavebního materiálu (zámkové dlažby, obrubníků, štěrku) do 31. 10. 2019.  
II. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka ukládá starostovi obce Stará Paka uzavřít jménem obce příslušnou 
dohodu podle bodu I. tohoto usnesení. 
 
 
Stará Paka dne 7. 8. 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jan Herber, starosta      Josef Dlabola, místostarosta 
   v.r.              v.r. 


