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Obec Stará Paka 
se sídlem Obecního úřadu Revoluční 180, 507 91 Stará Paka 

IČO: 0027132, ID DS: ytha6e6, tel.: 493 798 282 
 

 

Výpis z usnesení 
z 7. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Stará Paka konaného dne 19. 12. 2019 

od 17:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Stará Paka 
 
 
 
Přijato usnesení č. 184/2019: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje program 7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Stará 
Paka. 
 
Přijato usnesení č. 185/2019: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje zapisovatele zápisu p. Jitku Kluzovou a ověřovatele zápisu 
p. Janu Dočekalovou. 
 
Přijato usnesení č. 186/2019: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Hana Hylmarová a p. Jitka 
Sochorová. 
 
Přijato usnesení č. 187/2019:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje změnu v obsazení dílčí inventarizační komise k provádění 
inventarizací pro organizační jednotku „Zdravotní středisko Stará Paka“. Dosavadní předsedkyni 
komise, p. Hanu Fišerovou, nahradí p. Ivana Bilová. 
 
Přijato usnesení č. 188/2019:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka se seznámilo s plněním rozpočtu obce Stará Paka k 30. 11. 2019 a bere 
ho na vědomí. 
 
Přijato usnesení č. 189/2019:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje návrh na 5. úpravu rozpočtu obce Stará Paka na rok 2019 
o částku 5 429 740,00 Kč na příjmové i výdajové straně rozpočtu. 
 
Přijato usnesení č. 190/2019:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka projednalo návrh rozpočtu obce Stará Paka na rok 2020. Zastupitelstvo 
obce Stará Paka schvaluje rozpočet jako schodkový, v příjmech 32 978 800,00 Kč a výdajích 
38 721 040,00 Kč. Rozdíl ve výši 5 742 240,00 Kč bude dofinancován z finančních prostředků z roku 
2019. Jako závazný ukazatel pro sledování plnění rozpočtu stanovuje Zastupitelstvo obce Stará Paka 
dodržení objemu paragrafů. Změny mezi jednotlivými položkami uvnitř paragrafů, při jejich 
nepřekročení, jsou v kompetenci hlavní účetní jako správce rozpočtu. 
 
Přijato usnesení č. 191/2019:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka se seznámilo s informacemi předsedů finančního a kontrolního výboru 
a bere je na vědomí. 
 
Přijato usnesení č. 192/2019:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka se seznámilo s plánem činnosti obce Stará Paka na rok 2020 a následně 
tento plán činnosti obce Stará Paka schvaluje. 
 
Přijato usnesení č. 193/2019:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje přeúčtování investičních výdajů z účtu 042 (Nedokončený 
dlouhodobý majetek) na účet 547 (Manka a škody) ve výši 61 808,00 Kč. 
 
Přijato usnesení č. 194/2019:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje průběžnou aktualizaci směrnic obce Stará Paka tak, aby tyto 
směrnice vyhovovaly platným právním předpisům. 
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Přijato usnesení č. 195/2019:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka projednalo dokument „Program rozvoje obce Stará Paka na období let 
2020 – 2024“ a následně tento dokument schvaluje. 
 
Přijato usnesení č. 196/2019:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka vydává obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019, o místním poplatku 
z pobytu. 
 
Přijato usnesení č. 197/2019:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka vydává obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019, o místním poplatku ze 
psů. 
 
Přijato usnesení č. 198/2019:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka vydává obecně závaznou vyhlášku č. 4/2019, o místním poplatku za 
užívání veřejného prostranství. 
 
Přijato usnesení č. 199/2019:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka bere na vědomí výroční zprávu Masarykovy základní školy, Stará Paka, 
okres Jičín za školní rok 2018-2019. 
 
Přijato usnesení č. 200/2019:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka projednalo návrh rozpočtu Masarykovy základní školy, Stará Paka, 
okres Jičín na rok 2019 a následně schvaluje předmětný rozpočet s výnosy ve výši 2 695 312,00 Kč a 
náklady ve výši 2 695 312,00 Kč. 
 
Přijato usnesení č. 201/2019:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka projednalo a následně schvaluje návrh střednědobého výhledu 
Masarykovy základní školy, Stará Paka, okres Jičín na rok 2021 - 2022. 
 
Přijato usnesení č. 202/2019: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka projednalo a následně schvaluje použití finančních prostředků 
z rezervního fondu Masarykovy základní školy, Stará Paka, okres Jičín, ve výši 270 000,00 Kč na 
posílení rozpočtu školy r. 2019. 
 
Přijato usnesení č. 203/2019:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka bere na vědomí výroční zprávou Mateřské školy, Stará Paka za školní 
rok 2018-2019. 
 
Přijato usnesení č. 204/2019:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka projednalo návrh rozpočtu Mateřské školy, Stará Paka na rok 2019 
a následně schvaluje předmětný rozpočet s výnosy ve výši 1 971 308,00 Kč a náklady ve výši 
1 971 308,00 Kč. 
 
Přijato usnesení č. 205/2019:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka projednalo a následně schvaluje návrh střednědobého výhledu 
Mateřské školy, Stará Paka, okres Jičín na rok 2021 - 2022. 
 
Přijato usnesení č. 206/2019:  
I. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje pronájem bytu č. 3, Revoluční 183, 507 91 Stará Paka, 
p.  ……, datum narození ….., bytem ….., na dobu určitou od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020, za cenu 65 Kč 
za 1 m2. 
II. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka ukládá starostovi obce Stará Paka vypracovat návrh smlouvy podle 
bodu I. tohoto usnesení a tuto smlouvu jménem obce uzavřít. 
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Přijato usnesení č. 207/2019:  
I. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření smlouvy o dílo - truhlářské práce (zhotovení nábytku 
včetně montáže) do nebytových prostor Obecního úřadu Stará Paka - Pošta Partner, dodavatel DELFI 
REHAB spol. s r.o., Ovocná 84/5, Děčín V-Rozbělesy, 405 02 Děčín, IČO: 28741064, na částku 
192 268,00 Kč bez daně z přidané hodnoty (režim přenosu daňové povinnosti). 
II. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka ukládá starostovi obce Stará Paka uzavřít jménem obce příslušnou 
smlouvu podle bodu I. tohoto usnesení. 
 
Přijato usnesení č. 208/2019:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření smlouvy o dílo – zpracování projektové 
dokumentace „Regenerace centra obce Stará Paka“, dodavatel Ing. Markéta Pyciaková, Lomnická 436, 
509 01 Nová Paka, IČO: 74944029 na částku 54 100,00 Kč (dodavatel není plátcem DPH).  
II. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka ukládá starostovi obce Stará Paka uzavřít jménem obce příslušnou 
smlouvu podle bodu I. tohoto usnesení. 
 
Přijato usnesení č. 209/2019:  
I. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření smlouvy o dílo - zpracování projektové dokumentace 
„Stará Paka, Krsmol č. p. 9, stavební obnova roubené chalupy“, s dodavatelem INRECO, s.r.o., 
Škroupova 441/9, 500 02 Hradec Králové, IČO: 48155586 na částku celkem (včetně daně z přidané 
hodnoty) 468 270,00 Kč.  
II. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka ukládá starostovi obce Stará Paka uzavřít jménem obce příslušnou 
smlouvu podle bodu I. tohoto usnesení. 
 
Přijato usnesení č. 210/2019:  
I. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo ze dne 1. 11. 2019 
(přestavbu nebytových prostor Obecního úřadu - Pošta Partner) uzavřené mezi obcí Stará Paka 
a obchodní korporací NADOZ s.r.o., se sídlem Kumburský Újezd 24, 509 01 Nová Paka, 
IČO: 49283171, na částku 123 808,00 Kč bez daně z přidané hodnoty (režim přenosu daňové 
povinnosti). 
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. 211/2019:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka bere na vědomí prodloužení smlouvy o poskytování služeb komunikační 
platformy „Mobilní rozhlas“ uzavřené s korporací Neogenia s.r.o., Hybešova 726/42, Staré Brno, 
602 00 Brno, IČO: 29198950, a to do 31. 12. 2021. 
 
Přijato usnesení č. 212/2019:  
I. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje pořízení 2 ks oceloplechových kontejnerů (1 ks valníkový 
- cca 4 m3 a 1 ks vanový – cca 8 m3) za částku 111 320,00 Kč celkem, z toho 92 000,00 Kč základ daně 
a 19 320,00 Kč daň z přidané hodnoty, dodavatel STARLORD s.r.o., Holečkova 789/49, 150 00 Praha 
5, IČO: 03808017. 
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. 213/2019:  
I. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene a dohodu o umístění stavby zřízení věcného břemene č. IV-12-2019265/SOBS VB/4 na 
pozemku p. č. 572/3, katastrální území Karlov u Roškopova, zapsaného na listu vlastnictví č. 10001 
vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Jičín, s korporací ČEZ 
Distribuce, a.s., IČO: 24729035 (v zastoupení dle platné plné moci korporací Kadlec a Kábrtová s.r.o., 
Jiráskova 1014/1, 460 01 Liberec, IČO: 28706421), za jednorázovou úhradu ve výši 10 000,00 Kč bez 
daně z přidané hodnoty (k částce bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platné sazby ke dni 
uskutečnění platby, po provedení vkladu věcného břemene do katastru nemovitostí) s tím, že veškeré 
náklady spojené s vyhotovením smlouvy, geometrickým plánem a poplatků spojených s podáním 
návrhu na vklad do katastru nemovitostí uhradí ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035. 
II. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka ukládá starostovi obce Stará Paka uzavřít jménem obce příslušnou 
smlouvu podle bodu I. tohoto usnesení. 
 
Přijato usnesení č. 214/2019:  
I. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje prodej pozemků p. č. 26/1, druh pozemku ostatní plocha, 
výměra 177 m2, p. č. 27/1, druh pozemku ostatní plocha, výměra 582 m2, st. p. č. 94, druh pozemku 
zastavěná plocha a nádvoří, výměra 96 m2, jehož součástí je budova bez čísla popisného nebo 
evidenčního – objekt občanské vybavenosti, vše katastrální území Ústí u Staré Paky, zapsaných na 
listu vlastnictví č. 10001 vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště 
Jičín, p. ….., bytem ….., za částku 480 000,00 Kč s tím, že p. ….. dále uhradí 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 vypracovat návrh smlouvy podle 
bodu I. tohoto usnesení, tuto smlouvu jménem obce uzavřít a podat příslušnému katastrálnímu úřadu 
návrh na vklad vlastnického práva podle této smlouvy do katastru nemovitostí. 
 
Přijato usnesení č. 215/2019:  
I. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje poskytnutí účelové investiční dotace na rok 2020 ve výši 
60 000,00 Kč spolku Sportem proti bariérám, z. s., se sídlem Nádražní 111, 507 91 Stará Paka, 
IČO: 27031161, na rozšíření chráněných dílen v nemovitosti „DOMEČEK PLNÝ KOLEČEK“. 
II. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka ukládá starostovi obce Stará Paka vypracovat návrh příslušné smlouvy 
podle bodu I. tohoto usnesení a tuto smlouvu jménem obce uzavřít.  
 
Přijato usnesení č. 216/2019:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka bere na vědomí žádost Sdružení hasičů okrsku Stará Paka ohledně 
potřeby zázemí pro hasičskou a sportovní činnost a ukládá vedení obce k tomuto shromáždit další 
potřebné informace. 

 
Přijato usnesení č. 217/2019:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka bere na vědomí žádost obyvatelů nemovitosti č. p. 394, Stará Paka 
o revitalizaci prostoru p. č. 96/1, k. ú. Stará Paka - vybudování parkovacích míst před obytným domem 
a ukládá vedení obce shromáždit k možnosti vybudování parkoviště další potřebné informace. 

 
Přijato usnesení č. 218/2019:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka bere na vědomí žádost obyvatelů nemovitosti č. p. 430/431, Stará Paka 
o navýšení kapacity kontejneru na plastový odpad, případně častější svoz tohoto odpadu, rozšíření 
parkovacích ploch u bytového domu, o potřebě opravy povrchu parkovací plochy a příjezdové 
komunikace a umístění veřejného osvětlení v prostoru kontejnerů a ukládá vedení obce k tomuto 
shromáždit potřebné informace. 
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Přijato usnesení č. 219/2019:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka stanovuje svým neuvolněným členům za výkon funkce odměny za 
měsíc v následujících částkách: předseda výboru/komise: 3 611,00 Kč, člen výboru/komise: 
3 010,00 Kč, člen zastupitelstva bez dalších funkcí: 1 805,00 Kč. Odměna bude poskytována od 
1. 1. 2020. V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva obce bude 
odměna poskytována ode dne složení slibu. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí 
bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce. 
 
 
 
Stará Paka dne 27. 12. 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………    ……………………………………… 
 Jan Herber v. r.       Josef Dlabola v .r.  
       starosta         místostarosta 


