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

IČO: 00272132, ID DS: ytha6e6, tel.: 493 798 282 
 

 

Výpis z usnesení 
z 9. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Stará Paka konaného dne 28. 5. 2020 

od 17:30 hodin v přístavbě Obecního úřadu Stará Paka 
 
 
 
 
 
Přijato usnesení č. 274/2020: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje program 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Stará 
Paka. 
 
Přijato usnesení č. 275/2020: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje zapisovatele zápisu p. Jitku Kluzovou a ověřovatele zápisu 
p. Petra Fejfara. 
 
Přijato usnesení č. 276/2020: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje návrhovou komisi ve složení: Mgr. Pavel Antoš, Mgr. Kateřina 
Krejčová. 
 
Přijato usnesení č. 277/2020:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje návrh na 2. úpravu rozpočtu obce Stará Paka na rok 2020 
o částku 1 136 989,00 Kč na příjmové i výdajové straně rozpočtu 
 
Přijato usnesení č. 278/2020:  
I. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje řádnou účetní závěrku obce Stará Paka za rok 2019 
sestavenou ke dni 31. 12. 2019. 
II. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka souhlasí s převodem výsledku hospodaření obce Stará Paka za rok 
2019 ve schvalovacím řízení z účtu 431 „Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení“ na účet 432 
„Výsledek hospodaření předcházejících účetních období“. 
 
Přijato usnesení č. 279/2020:  
I. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka bere na vědomí návrh závěrečného účtu obce Stará Paka za rok 2019 
včetně příloh (výkaz zisku a ztráty, rozvaha, kontrola vnitropodnikových vazeb, výkazy příspěvkové 
organizace Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín a Mateřská škola, Stará Paka, zpráva 
auditora o výsledku přezkoumání územního samosprávního celku Stará Paka za období od 1. 1. 2019 
do 31.12.2019 
II. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje závěrečný účet obce Stará Paka za rok 2019 a celoroční 
hospodaření obce; a to bez výhrad. 
 
Přijato usnesení č. 280/2020:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce Stará Paka na období roku 
2021 - 2023 v souladu s § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, územních rozpočtů, 
v platném znění. 
 
Přijato usnesení č. 281/2020:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje zvýšení neinvestičního příspěvku pro rok 2020 Masarykově 
základní škole Stará Paka, okres Jičín (z důvodu úpravy odpisového plánu školy pro rok 2020), o částku 
7 884,00 Kč. 
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Přijato usnesení č. 282/2020:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje schválení použití finančních prostředků z investičního fondu 
Masarykovy základní školy, Stará Paka, okres Jičín, IČO: 70890072, ve výši 84 942,00 Kč z důvodu 
pořízení interaktivního LCD panelu pro výuku. 
 
Přijato usnesení č. 283/2020:  
I. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti 
sítě na pozemku p. č. 452/7, katastrální území Stará Paka, zapsaných na listu vlastnictví č. 10001 
vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Jičín, s oprávněným ze 
služebnosti GasNet, s.r.o., IČO: 27295567 (v zastoupení dle platné plné moci korporací GridServices, 
s.r.o., IČO: 27935311), v rozsahu geometrického plánu č. 1214-1196/2018, za jednorázovou úhradu ve 
výši 1 210,00 Kč celkem, z toho 1 000,00 Kč základ daně a 210,00 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. 284/2020:  
I. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření smlouvy o dílo – zhotovení veřejného osvětlení v ulici 
J. Tůmy, Stará Paka, se zhotovitelem RYDVAL - ELEKTRO s.r.o., se sídlem: plk. Truhláře 114, 
512 51 Lomnice nad Popelkou, IČO: 25298194, na částku 364 475,00 Kč včetně daně 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. 285/2020:  
I. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření smlouvy o dílo – zhotovení projektové dokumentace 
k akci „Rekonstrukce stávajícího mostu na parc. č. 1, 794/30 a 833 v k. ú. Roškopov“ v částce 
225 975,00 Kč za dokumentaci pro územní rozhodnutí a v částce 270 200,00 Kč za dokumentaci pro 
stavební povolení, zhotovitel Ing. Radka Pospíšilová, Husova 525, 506 01 Jičín, IČO: 87094819.  
II. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka ukládá starostovi obce Stará Paka uzavřít jménem obce příslušnou 
smlouvu podle bodu I. tohoto usnesení. 
 
Přijato usnesení č. 286/2020:  
I. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření smlouvy o dílo – opravy komunikací na p. č. 1403/1 
1029/1, 1423/2 a 1432/4, vše katastrální území Stará Paka (komunikace č. 132UK, 213UK, 16UK), na 
částku 315 810,00 Kč celkem, z toho 261 000,00 Kč základ daně a 54 810,00 Kč daň z přidané hodnoty, 
dodavatel Karel Kobr, bytem Kpt. Fejfara 116, 509 01 Nová Paka, IČO: 10483560.  
II. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka ukládá starostovi obce Stará Paka uzavřít jménem obce příslušnou 
smlouvu podle bodu I. tohoto usnesení. 
 
Přijato usnesení č. 287/2020:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje zveřejnění záměru směny části pozemku p. č. 597, k. ú. Karlov 
u Roškopova ve vlastnictví p. ….. a p. ….., bytem ….., za část pozemku p. č. 564/2, k. ú. Karlov 
u Roškopova, ve vlastnictví obce Stará Paka, zapsaného na listu vlastnictví č. 10001 vedeném 
Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Jičín. 
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Přijato usnesení č. 288/2020:  
I. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje pronájem nebytových prostor v přízemí domu Revoluční 183, 
507 91 Stará Paka (samostatné prostory označené v pasportu budovy č. 123-125, 127, 130 a společné 
prostory v pasportu budovy označené č. 126, 128,129, 133-136) k provozování ordinace praktického 
lékaře MUDr. Josefu Pešlovi, bytem Sídliště 410, 267 53 Žebrák, IČO: 09118942, za částku 1 864,00 Kč 
měsíčně. 
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. 289/2020:  
I. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka v rámci podpory podnikatelům působícím na území obce Stará Paka 
v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem a krizovými či mimořádnými opatřeními, které mají bránit 
šíření onemocnění COVID-19, souhlasí s prominutím nájemného z nebytových prostor v majetku obce 
za rok 2020, které jsou nájemcům pronajaty za účelem jejich podnikatelské činnosti, ve výši 2/12 
stanoveného nájmu. 
II. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka ukládá starostovi obce Stará Paka vypracovat návrh příslušných 
dodatků smluv podle bodu I. tohoto usnesení a tyto dodatky smluv jménem obce uzavřít.  
 
Přijato usnesení č. 290/2020:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka navrhuje ve smyslu § 84 odst. 2. písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, pana Josefa Dlabolu, nar. ….. jako zástupce obce Stará 
Paka do dozorčí rady Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s., IČO: 60109149, pro funkční 
období od 24. 6. 2020. 
 
Přijato usnesení č. 291/2020:  
I. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 3 000,00 Kč na provoz 
„Linky bezpečí“ spolku Linka bezpečí, z.s., se sídlem Ústavní 95, 181 02 Praha 8 – Bohnice, 
IČO: 61383198.  
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. 292/2020:  
I. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření smlouvy o pojištění právní ochrany v základním 
rozsahu s korporací D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR, Vyskočilova 1481/4, Michle, 
140 00 Praha 4, IČO: 03450872, za částku 19 250,00 Kč ročně.  
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. 293/2020:  
I. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavírání smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného 
břemene a uzavírání smluv o zřízení věcného břemene, které budou mít přímou souvislost s probíhající 
investiční akcí „Stará Paka – chodník podél sil. II/284“. 
II. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka pověřuje starostu a místostarostu obce Stará Paka smlouvy podle bodu 
I. tohoto usnesení jménem obce uzavírat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 4 - 

Přijato usnesení č. 294/2020:  
I. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje týdenní svoz odpadů komodity „Noviny, časopisy, karton“ 
a komodity „Plast včetně PET lahví“ korporací Severočeské komunální služby s.r.o., Smetanova 
4588/91, Jablonec nad Nisou, IČO: 62738542. 
II. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka pověřuje starostu obce Stará Paka službu uvedenou v bodu I. tohoto 
usnesení smluvně zajistit. 
 
Přijato usnesení č. 295/2020:  
I. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu inženýrské sítě 
a omezení užívání nemovitosti k akci „Splašková kanalizace – kanalizační přípojky, ul. Revoluční, Stará 
Paka, okres Jičín“ s příspěvkovou organizací Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59, 
500 04 Hradec Králové, IČO: 70947996, s poskytnutím vratné kauce ve výši 65 431,00 Kč.  
II. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka pověřuje starostu obce Stará Paka smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení 
jménem obce uzavřít. 
 
 
 
 
Stará Paka dne 29. 5. 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………    ……………………………………… 
 Jan Herber v.r.                     Josef Dlabola v.r. 
   starosta         místostarosta 
 


