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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 11. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Stará Paka konaného dne 

15. 10. 2020 od 18:00 hodin v Obecním sálu u Obecního úřadu Stará Paka 
 
 
 
Přijato usnesení č. 323/2020: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje program 11. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Stará 
Paka. 
 
Přijato usnesení č. 324/2020: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje zapisovatele zápisu p. Jitku Kluzovou a ověřovatele zápisu 
Mgr. Pavla Antoše. 
 
Přijato usnesení č. 325/2020: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Jana Dočekalová a p. Jitka 
Sochorová. 
 
Přijato usnesení č. 326/2020:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje návrh na 4. úpravu rozpočtu obce Stará Paka 
 
Přijato usnesení č. 327/2020:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka se seznámilo se závěry dílčího přezkoumání hospodaření obce Stará 
Paka za období 1. 1. 2020 do 17. 8. 2020, které jsou uvedeny v „Zápisu z dílčího přezkoumání obce 
Stará Paka, IČ 00272132“. V předmětném zápisu je uvedeno, že při přezkoumání hospodaření obce 
Stará Paka nebyly zjištěny chyby a nedostatky 
 
Přijato usnesení č. 328/2020:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka vzalo na vědomí informace o vydání příkazu starosty obce Stará Paka 
jmenovaným inventarizačním komisím k provedení inventarizace majetku a závazků obce Stará Paka 
k 31. 12. 2020 a současně vzalo na vědomí informace o způsobu a jejího provedení 
 
Přijato usnesení č. 329/2020:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje použití finančních prostředků z investičního fondu Masarykovy 
základní školy, Stará Paka, okres Jičín, IČO: 70890072, ve výši 179 000 Kč z důvodu pořízení nového 
technického vybavení (serveru). 
 
Přijato usnesení č. 330/2020: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje zvýšení neinvestičního příspěvku pro rok 2020 pro 
Masarykovu základní školu, Stará Paka, okres Jičín, IČO: 70890072, o částku 14 770 Kč z důvodu 
pořízení dlouhodobého hmotného majetku (serveru) a úpravy odpisového plánu školy pro rok 2020. 
 
 
Přijato usnesení č. 331/2020: 
I. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje prodej pozemku p. č. 124/6, druh pozemku zahrada, o výměře 
26 m2, katastrální území Stará Paka, zapsaného na listu vlastnictví č. 10001 vedeném Katastrálním 
úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Jičín, do vlastnictví p. .…. bytem ….., r. č. ….., 
za částku 5 200 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. 
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Přijato usnesení č. 332/2020:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka se seznámilo se souhlasným stanoviskem k žádosti o převod 
nemovitosti – pozemku p. č. st. 65, a části pozemku p. č. 1458/1, vše k. ú. Stará Paka, a schvaluje 
pokračování v převodu předmětných nemovitostí. 
 
Přijato usnesení č. 333/2020:  
I. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě na 
pozemku p. č. 972/13, katastrální území Stará Paka, zapsaného na listu vlastnictví č. 10001 vedeném 
Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Jičín, s oprávněným ze 
služebnosti  - p. ….., r. č.: ….., za jednorázovou úhradu ve výši 605 Kč.  
II. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka ukládá starostovi obce Stará Paka uzavřít jménem obce příslušnou 
smlouvu podle bodu I. tohoto usnesení. 
 
Přijato usnesení č. 334/2020:  
I. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo ze dne 4. 4. 2020 (dodání 
svítidel veřejného osvětlení a dodání řízení) uzavřené mezi obcí Stará Paka a obchodní korporací 
ENIKA.CZ s.r.o., Pod Harfou 933/86, Praha, IČO: 28218167, který bude řešit změnu řídícího systému 
veřejného osvětlení (nenaplnění položky „vizualizace“) v hodnotě 25.000,00 Kč. 
II. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka ukládá starostovi obce Stará Paka uzavřít jménem obce příslušný 
dodatek smlouvy podle bodu I. tohoto usnesení. 
 
Přijato usnesení č. 335/2020:  
I. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření smlouvy o dílo - opravy bytu v nemovitosti 
Komenského 466, 507 91 Stará Paka stojícího na pozemku parcelní číslo st. 717/1, katastrální území 
Stará Paka, se zhotovitelem Ing. Tomáš Pánek, bytem Zahradní 1420, 509 01 Nová Paka, 
IČO: 87833573, na částku celkem 245 557,70 Kč. 
II. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka ukládá starostovi obce Stará Paka uzavřít jménem obce příslušnou 
smlouvu podle bodu I. tohoto usnesení. 
 
Přijato usnesení č. 336/2020:  
I. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření smlouvy o dílo - opravy elektroinstalace bytu 
v nemovitosti Komenského 466, 507 91 Stará Paka stojícího na pozemku parcelní číslo st. 717/1, 
katastrální území Stará Paka, se zhotovitelem “EUROP-ELEKTRIK“, v.o.s., se sídlem Heřmanice 72, 
509 01 Nová Paka, IČO: 49815075, na částku 89 197,30 bez 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. 337/2020:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka se seznámilo se zněním smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Královéhradeckého kraje, č. smlouvy DS2020/05985, kterou se Královéhradecký kraj, se sídlem 
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, zavazuje obci Stará Paka z programu „Rozvoj 
infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod“ poskytnout dotaci ve výši 
1 400 000,00 Kč. Zastupitelstvo obce Stará Paka bere uzavření výše uvedené smlouvy o poskytnutí 
smlouvy na vědomí. 
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Přijato usnesení č. 338/2020:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka se seznámilo se jmenováním p. Hany Hylmarové a Mgr. Kateřiny 
Krejčové do školské rady Masarykovy základní školy, Stará Paka, okres Jičín, na další funkční období 
(tři roky). Zastupitelstvo obce Stará Paka se seznámilo s volebním řádem školské rady při Masarykově 
základní škole, Stará Paka, okres Jičín a bere jej na vědomí. 
 
 
 
 
Stará Paka dne 16. 10. 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………      ……………………………………… 
  Jan Herber v.r.                       Josef Dlabola v.r. 
     starosta                 místostarosta 
 


