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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 10. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Stará Paka konaného dne 6. 8. 2020 

od 17:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Stará Paka 
 
 
 
Přijato usnesení č. 296/2020: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje program 10. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Stará 
Paka. 
 
Přijato usnesení č. 297/2020: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje zapisovatele zápisu p. Jitku Kluzovou a ověřovatele zápisu 
p. Jitku Sochorovou. 
 
Přijato usnesení č. 298/2020: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Petr Fejfar a Ing. Jaroslav Bil. 
 
Přijato usnesení č. 299/2020:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje návrh na 3. úpravu rozpočtu obce Stará Paka. 
 
Přijato usnesení č. 300/2020:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka bere na vědomí petici rodičů žáků Masarykovy základní školy, Stará 
Paka, okres Jičín, IČO: 70890072, ve věci chování a vystupování p. ….. a p. ….. vůči této škole. 
Současně Zastupitelstvo obce Stará Paka pověřuje starostu obce Stará Paka, aby oba jmenované 
občany vyzval k účasti na jednání v dané věci a toto jednání z pozice zřizovatele uvedené školy 
uskutečnil a vedl. 
 
Přijato usnesení č. 301/2020:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka rozhodlo v souladu s § 46 odst.3 zákona č.183/2006 Sb. o územním 
plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon), o návrzích na změnu Územního 
plánu obce Stará Paka, které byly podány v období od 24. 6. 2015 do 7. 7. 2020, dle přiloženého 
seznamu. Schválené žádosti budou zapracovány do návrhu změny č.1 Územního plánu obce Stará 
Paka, který bude dále projednáván dle příslušných ustanovení stavebního zákona. (Pozn.: schválené 
návrhy č. 1-6, 8–10, 12, 14-17, 20-22, 25-28, neschválené žádosti č. 7, 11, 13, 18,19, 23, 24). 
 
Přijato usnesení č. 302/2020:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka ve smyslu § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, schvaluje pořizovatelem změny 
č. 1 Územního plánu obce Stará Paka Úřad územního plánování v Nové Pace. 
 
Přijato usnesení č. 303/2020:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka se seznámilo s návrhy protipovodňových opatření č. HSL317009, 
HSL317039, HSL317069, HSL317099, HSL317121, HSL317122, HSL3171312 a HSL317179 
a mapami povodňového ohrožení a povodňových rizik pro řeku Olešku (www.cds.mzp.cz) a bude je 
aktivně podporovat. 
 
Přijato usnesení č. 304/2020:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje členství obce Stará Paka ve spolku MAS Brána do Českého 
ráje, z.s., se sídlem Libuň 27, 507 15 Libuň, IČO: 27045757. 
 
Přijato usnesení č. 305/2020:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje pořízení elektronického platebního terminálu od korporace 
Česká spořitelna, a.s., IČO: 45244782. 
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Přijato usnesení č. 306/2020:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje zvýšení neinvestičního příspěvku o částku 10 000,00 Kč 
a zvýšení investičního příspěvku o částku 86 000,00 Kč pro rok 2020 Mateřské škole, Stará Paka, 
IČO: 75015218. 
 
Přijato usnesení č. 307/2020:  
I. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření smlouvy o spoluúčasti na financování sociální služby 
mezi obcí Stará Paka a městem Nová Paka. Jedná se o poskytnutí příspěvku ve výši 20 000,00 Kč za 
osobu umístěnou v Ústavu sociálních služeb Nové Paky - Domova pro seniory (p. ….., bytem ….. 
a p. …..) za každý započatý rok pobytu v tomto zařízení. V případě změny trvalého pobytu uvedených 
osob z obce Stará Paka do města Nová Paka, sníží se předmětný příspěvek o částku 7 000,00 Kč.   
II. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka ukládá starostovi obce Stará Paka uzavřít jménem obce příslušné 
smlouvy podle bodu I. tohoto usnesení. 
III. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka pověřuje starostu obce Stará Paka uzavírat s městem Nová Paka 
smlouvy o spoluúčasti na financování sociální služby za umístění občanů obce Staré Paky (včetně 
místních částí) do Ústavu sociálních služeb Nové Paky - Domova pro seniory s tím, že o uzavření této 
smlouvy bude starosta obce Stará Paka Zastupitelstvo obce Stará Paka informovat na jeho nejbližším 
veřejném zasedání. 
 
Přijato usnesení č. 308/2020:  
I. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření nájemní smlouvy s p. …., bytem ….., datum narození 
….., na část pozemku p. č. 1039/5, druh pozemku zahrada, katastrální území Stará Paka, za účelem 
umístění garáže o rozměru 3x5 m. Výše nájemného za pronájem předmětné části pozemku se 
stanovuje na částku 1 200 Kč ročně.  
II. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka ukládá starostovi obce Stará Paka uzavřít jménem obce příslušnou 
smlouvu podle bodu I. tohoto usnesení. 
 
Přijato usnesení č. 309/2020:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka bere na vědomí informaci o možnosti pronájmu bytu v nemovitosti 
Komenského 466, 507 91 Stará Paka, stojící na pozemku parcelní číslo st. 717/1, katastrální území 
Stará Paka, po jeho případné opravě. Uzavření nájemní smlouvy je vázané na vznik pracovního poměru 
se zaměstnavatelem Mateřská škola, Stará Paka, Komenského 466, 507 91 Stará Paka, 
IČO: 75015218. 
 
Přijato usnesení č. 310/2020:  
I. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje výpůjčku vymezených částí nemovitostí p. č. 141/1 o výměře 
118 m2, druh pozemku trvalý travní porost, p. č. 141/2 o výměře 45 m2, druh pozemku trvalý travní 
porost, st. p. č. 41 o výměře 257 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří včetně na něm umístěné 
stavby č. p. 65, objekt občanské vybavenosti, vše katastrální území Ústí u Staré Paky, list vlastnictví 
10001, katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, pracoviště Jičín, subjektu SH ČMS – Sbor 
dobrovolných hasičů Ústí u Staré Paky, pobočný spolek, Ústí 118, 507 91 Stará Paka, IČO: 64812537. 
Výpůjčka bude uzavřena na dobu určitou (1 rok) s možností prodloužení výpůjčky. 
II. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka ukládá starostovi obce Stará Paka vypracovat návrh smlouvy podle 
bodu I. tohoto usnesení a tuto smlouvu jménem obce uzavřít. 
 
Přijato usnesení č. 311/2020 
I. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje přijetí daru – spoluvlastnických podílů na pozemku 
p. č. 1423/3, katastrální území Stará Paka, od vlastníků, kteří obci Stará Paka svůj spoluvlastnický podíl 
nabízejí. 
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. 312/2020:  
I. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka souhlasí s nákupem pozemků p. č. 1013/56 a p. č. 1013/32, katastrální 
území Stará Paka od vlastníků ….., za částku 500,00 Kč za 1 m2. 
II. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka ukládá starostovi obce Stará Paka uzavřít jménem obce příslušnou 
smlouvu podle bodu I. tohoto usnesení.  
 
Přijato usnesení č. 313/2020:  
I. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje nákup spoluvlastnického podílu ve výši ½ na pozemku 
p. č. 670/4, druh pozemku ostatní plocha, výměra 112 m2, katastrální území Brdo, obec Stará Paka, 
zapsaného na listu vlastnictví č. 985, vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, 
Katastrální pracoviště Jičín, ve vlastnictví ….., bytem ….., za částku 10 200,00 Kč s tím, že obec Stará 
Paka dále uhradí veškeré poplatky spojené s převodem výše uvedeného podílu na pozemku.  
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. 314/2020:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka projednalo dohodu o úpravě vzájemných práv a povinností mezi 
vlastníky provozně souvisejícího vodovodu a kanalizace (obec Stará Paka na straně jedné,  ….., na 
straně druhé) a bere na vědomí její uzavření. 
 
Přijato usnesení č. 315/2020:  
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-12-2020500/VB2 na pozemku 
p. č. 1457/2, katastrální území Stará Paka, 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 ENERGOLAND spol. s r.o., 
Pardubická 18, 530 02 Srnojedy, IČO: 47472961), za jednorázovou úhradu ve výši 1 000,00 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. 316/2020:  
I. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci zakázky „Splašková 
kanalizace - kanalizační přípojky, ul. Revoluční“, s obchodní korporací NADOZ, s.r.o., Kumburský Újezd 
24, 509 01 Nová Paka, IČO: 49283171 na částku 772 357,55 Kč bez daně z přidané hodnoty (k ceně 
bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platného zákona). 
II. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka ukládá starostovi obce Stará Paka uzavřít jménem obce příslušnou 
smlouvu podle bodu I. tohoto usnesení. 
 
Přijato usnesení č. 317/2020:  
I. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření smlouvy o dílo na modernizaci veřejného osvětlení 
s obchodní korporací ENIKA.CZ s.r.o., Pod Harfou 933/86, 190 00 Praha, IČO: 28218167 na částku 
118 500,00 Kč bez daně z přidané hodnoty (k ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platného 
zákona). 
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. 318/2020:  
I. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zhotovení změny č. 1 Územního 
plánu obce Stará Paka s dodavatelem Ing. arch. Milan Vojtěch, bytem Nerudova 77, 533 04 Sezemice, 
IČO: 48161594, na částku 76 230,00 Kč celkem, z toho 63 000,00 Kč základ daně a 13 230,00 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. 319/2020:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje provedení opravy bytu v nemovitosti Komenského 466, 
507 91 Stará Paka stojící na pozemku parcelní číslo st. 717/1, katastrální území Stará Paka. 
 
Přijato usnesení č. 320/2020:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje pravidla pro poskytování dotací a finančních darů z rozpočtu 
obce Stará Paka. Tato pravidla jsou obsažena v dokumentu „Pravidla pro poskytování dotací 
a finančních darů z rozpočtu obce Stará Paka“, který je přílohou tohoto usnesení. 
 
Přijato usnesení č. 321/2020:  
I. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje pořízení prodejního stánku (kontejneru, typu BP) o rozměru 
5 000 x 2 435 x 2 600 mm od obchodní korporace AB-CONT s.r.o., Kladská 465/4, 500 03 Hradec 
Králové, IČO: 27482341 za částku 164 197,00 Kč celkem, z toho 135 700,00 Kč základ daně 
a 28 497,00 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. 322/2020:  
I. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření smlouvy o dílo na vypracování projektové 
dokumentaci pro stavební povolení a zadání stavby zhotoviteli na akci „Stará Paka - chodník podél 
silnice II/284 Stará Paka, Roškopov“, s dodavatelem Projektservis Jičín s.r.o., Jarošovská 291, 506 01 
Jičín, IČO: 25297538, na částku 121 125,00 Kč bez daně z přidané hodnoty (k částce bude připočtena 
daň z přidané hodnoty dle platného zákona). 
II. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka ukládá starostovi obce Stará Paka uzavřít jménem obce příslušnou 
smlouvu podle bodu I. tohoto usnesení 
 
 
Stará Paka dne 7. 8. 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………    ……………………………………… 
 Jan Herber v.r.                     Josef Dlabola v.r. 
     starosta          místostarosta 
 

 


