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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 12. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Stará Paka konaného dne 

17. 12. 2020 od 18:00 hodin v Obecním sálu u Obecního úřadu Stará Paka 
 
 
 
Přijato usnesení č. 339/2020: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje program 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Stará 
Paka. 
 
Přijato usnesení č. 340/2020: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje zapisovatele zápisu p. Jitku Kluzovou a ověřovatele zápisu 
Ing. Jaroslava Bila. 
 
Přijato usnesení č. 341/2020: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje návrhovou komisi ve složení: Mgr. Kateřina Krejčová 
a p. Hana Hylmarová. 
 
Přijato usnesení č. 342/2020:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka se seznámilo s plněním rozpočtu obce Stará Paka k 30. 11. 2020 a bere 
ho na vědomí. 
 
Přijato usnesení č. 343/2020:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje návrh na 5. úpravu rozpočtu obce Stará Paka. 
 
Přijato usnesení č. 344/2020:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka projednalo návrh rozpočtu obce Stará Paka na rok 2021. Zastupitelstvo 
obce Stará Paka schvaluje rozpočet jako schodkový, v příjmech 32 921 600,00 Kč a výdajích 
43 277 615,00 Kč. Rozdíl ve výši 10 356 015,00Kč bude dofinancován z finančních prostředků z roku 
2020. 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. 345/2020:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka se seznámilo s informacemi předsedů finančního a kontrolního výboru 
o činnosti výborů v roce 2020 a bere je na vědomí. 
 
Přijato usnesení č. 346/2020:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka se seznámilo s plánem činnosti obce Stará Paka na rok 2021 a následně 
tento plán činnosti obce Stará Paka schvaluje. 
 
Přijato usnesení č. 347/2020:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje aktualizaci směrnic obce Stará Paka tak, aby tyto směrnice 
vyhovovaly platným právním předpisům r. 2021. 
 
Přijato usnesení č. 348/2020:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka bere na vědomí výroční zprávu Masarykovy základní školy, Stará Paka, 
okres Jičín, za školní rok 2019-2020. 
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Přijato usnesení č. 349/2020:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka projednalo a následně schvaluje návrh rozpočtu Masarykovy základní 
školy, Stará Paka, okres Jičín, IČO: 70890072, na rok 2021 s výnosy ve výši 3 306 973,00 Kč a náklady 
ve výši 3 306 973,00 Kč. 
 
Přijato usnesení č. 350/2020:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka projednalo a následně schvaluje návrh střednědobého výhledu 
Masarykovy základní školy, Stará Paka, okres Jičín na rok 2022 - 2023. 
 
Přijato usnesení č. 351/2020:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka bere na vědomí výroční zprávou Mateřské školy, Stará Paka, 
IČO: 75015218, za školní rok 2019-2020. 
 
Přijato usnesení č. 352/2020:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka projednalo a následně schvaluje návrh Mateřské školy, Stará Paka, 
IČO: 75015218, na rok 2021 s výnosy ve výši 1 967 746,00 Kč a náklady ve výši 1 967 746,00 Kč. 
 
Přijato usnesení č. 353/2020:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka projednalo a následně schvaluje návrh střednědobého výhledu 
Mateřské školy, Stará Paka, IČO: 75015218, na rok 2022 – 2023. 
 
Přijato usnesení č. 354/2020:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje změnu odpisového plánu a zvýšení neinvestičního příspěvku 
pro rok 2020 Mateřské škole, Stará Paka, IČO: 75015218, o částku 1 438,00 Kč z důvodu pořízení 
multifunkčního robotu. 
 
Přijato usnesení č. 355/2020:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje použití finančních prostředků z investičního fondu Mateřské 
škole, Stará Paka, IČO: 75015218, ve výši 303 836,33 Kč. 
 
Přijato usnesení č. 356/2020:  
I. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje pronájem bytu č. 5, Revoluční 183, 507 91 Stará Paka, na 
dobu určitou od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 za cenu 65 Kč za 1 m2, nájemci v tomto pořadí: 1. nájemce 
v pořadí ……., datum narození ……., trvale bytem ……., případně 2. nájemce v pořadí ……., datum 
narození ……., trvale bytem ……. . 
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. 357/2020:  
I. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje pronájem bytu č. 3, Revoluční 183, 507 91 Stará Paka, 
p. ……., datum narození ……., trvale bytem ……. na dobu určitou od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2023 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. 
 
Přijato usnesení č. 358/2020:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 459/24, druh 
pozemku trvalý travní porost, katastrální území Stará Paka, zapsaného na listu vlastnictví 
č. 10001 vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Jičín. 
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Přijato usnesení č. 359/2020:  
I. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje prodej pozemků p. č. 200/3 o výměře 249 m2, a p. č. 200/4 
o výměře 140 m2, oba pozemky katastrální území Stará Paka, které dle geometrického plánu č. 1253-
58/2020 vznikly oddělením od pozemku p. č. 200/1, druh pozemku ostatní plocha, katastrální území 
Stará Paka, zapsaného na listu vlastnictví č. 10001 vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký 
kraj, Katastrální pracoviště Jičín, do vlastnictví p. ……., bytem ……., datum narození ……., za částku 
66 100 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. 360/2020:  
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-12-2021222/VB4 na pozemku 
p. č. 55/1, katastrální území Krsmol, 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 RYDVAL-ELEKTRO s.r.o., plk. Truhláře 
114, 512 51 Lomnice nad Popelkou, IČO: 25298194), 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. 361/2020:  
I. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky 
distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie č. Z_S14_12_8120076946 s korporací 
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. 362/2020:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka v souladu s § 46 odst. 3 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon) schvaluje návrh p. ……., bytem ……. na 
pořízení změny Územního plánu obce Stará Paka týkající se pozemků p. č. 1100/1, 1100/2 (orná půda) 
a část p. č. 1099/1, (zahrada). Předmětný návrh bude zapracován do návrhu změny č. 1 Územního 
plánu obce Stará Paka, který bude dále projednáván dle příslušných ustanovení stavebního zákona.  
 
Přijato usnesení č. 363/2020:  
I. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje výpůjčku nebytových prostor – místnosti v přízemí Obecního 
úřadu Stará Paka, Revoluční 180, 507 91 Stará Paka (místnost vedle Pošty Partner), katastrální území 
Stará Paka, list vlastnictví 10001, katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, pracoviště Jičín, subjektu 
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Stará Paka, Revoluční 180, Stará Paka, IČO: 60118059. Výpůjčka 
bude uzavřena na dobu určitou od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021. 
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. 364/2020:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka v souladu s ustanovením § 64 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, 
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech 
a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, volí do funkce přísedící Okresního soudu Jičín, Šafaříkova 
842, 506 25 Jičín, p. ……., datum narození ……., bytem ……. .  
 
Přijato usnesení č. 365/2020:  
I. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „Oprava zastřešení a úprava 
krytého sezení - fotbalové hřiště Stará Paka“, se zhotovitelem Eduard Bark, bytem U Splavu 52, 
507 91 Stará Paka, IČO: 65690583, na částku 561 409,59 Kč celkem, z toho 463 974,86 Kč základ 
daně a 97 434,72 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. 366/2020:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 4, který je umístěn 
v bytovém domě Revoluční č. p. 520, Stará Paka (stavba na pozemku st. p. č. 785, k. ú. Stará Paka) 
s nájemcem: ……., bytem ……., datum narození ……. . 
 
 
 
 
 
 
 
Stará Paka dne 18. 12. 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………      ……………………………………… 
  Jan Herber v. r.                       Josef Dlabola v. r. 
    starosta                místostarosta 
 


