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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 13. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Stará Paka konaného dne 11. 3. 2021 

od 18:00 hodin v Obecním sálu u Obecního úřadu Stará Paka 
 
 
 
Přijato usnesení č. 367/2021: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje program 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Stará 
Paka. 
 
Přijato usnesení č. 368/2021: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje zapisovatele zápisu p. Jitku Kluzovou a ověřovatele zápisu 
p. Janu Dočekalovou. 
 
Přijato usnesení č. 369/2021: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje návrhovou komisi ve složení: Ing. Jaroslav Bil, p. Jitka 
Sochorová. 
 
Přijato usnesení č. 370/2021:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje návrh na 1. úpravu rozpočtu obce Stará Paka na rok 2021. 
 
Přijato usnesení č. 371/2021:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje odpisový plán dlouhodobého majetku obce Stará Paka na rok 
2021. 
 
Přijato usnesení č. 372/2021:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka se seznámilo s plněním rozpočtu sociálního fondu obce Stará Paka za 
rok 2020 a schvaluje návrh rozpočtu sociálního fondu obce Stará Paka na rok 2021. 
 
Přijato usnesení č. 373/2021:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje poskytnutí účelových dotací z rozpočtu obce Stará Paka na 
rok 2021 dle schválených „Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu obce Stará Paka“. 
 
Přijato usnesení č. 374/2021:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace 
z rozpočtu obce Stará Paka na rok 2021 mezi obcí Stará Paka a subjektem LMK Nová Paka, modelářský 
klub p.s., IČO: 60117893 ve výši 10 000,00 Kč na pořízení skládacího přístřešku a kompozitních 
materiálů na stavbu modelů. 
 
Přijato usnesení č. 375/2021 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace 
z rozpočtu obce Stará Paka na rok 2021 mezi obcí Stará Paka a subjektem Senioři ČR, z.s., Regionální 
organizace Novopacká, IČO: 75133385, ve výši 10 000,00 Kč na provoz kanceláře, dopravu, kulturní 
akce. 
 
Přijato usnesení č. 376/2021 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace 
z rozpočtu obce Stará Paka na rok 2021 mezi obcí Stará Paka a subjektem Tělovýchovná jednota Sokol 
Ústí u Staré Paky, z.s., IČO: 60117591 ve výši 15 000,00 Kč na provoz, údržbu, pořádání sportovních 
a společenských akcí. 
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Přijato usnesení č. 377/2021 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace 
z rozpočtu obce Stará Paka na rok 2021 mezi obcí Stará Paka a subjektem SH ČMS - Sbor 
dobrovolných hasičů Krsmol, IČO: 64814572 ve výši 12 000,00 Kč na nákup pracovních oděvů PS II, 
ochranných přileb a dalších ochranných pomůcek.  
 
Přijato usnesení č. 378/2021 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace 
z rozpočtu obce Stará Paka na rok 2021 mezi obcí Stará Paka a subjektem Život bez bariér, z.ú., 
IČO: 26652561 ve výši 5 000,00 Kč na veřejně prospěšné účely. 
 
Přijato usnesení č. 379/2021 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace 
z rozpočtu obce Stará Paka na rok 2021 mezi obcí Stará Paka a subjektem Oblastní charita Jičín, 
IČO: 73633755 ve výši 15 000,00 Kč na částečné krytí provozních nákladů Nízkoprahového klubu pro 
děti a mládež v Nové Pace. 
 
Přijato usnesení č. 380/2021:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace 
z rozpočtu obce Stará Paka na rok 2021 mezi obcí Stará Paka a subjektem Základní organizace 
Českého zahrádkářského svazu ve Staré Pace, IČO 60119241 ve výši 6 000,00 Kč na dokončení 
rekonstrukce hlavní brány, pořízení biologického přípravku na hubení škůdců.  
 
Přijato usnesení č. 381/2021:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace 
z rozpočtu obce Stará Paka na rok 2021 mezi obcí Stará Paka a subjektem SH ČMS - Sbor 
dobrovolných hasičů Ústí u Staré Paky, IČO: 64812537 ve výši 19 000,00 Kč na nákup uniforem pro 
družstvo žen, nákup materiálu na venkovní akce. 
 
Přijato usnesení č. 382/2021 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace 
z rozpočtu obce Stará Paka na rok 2021 mezi obcí Stará Paka a subjektem Český kynologický svaz 
ZKO Stará Paka-304, IČO: 60117389 ve výši 17 000,00 Kč na úpravu parkoviště, cvičební plochy, 
opravu budovy, opravy oplocení a dokončení rekonstrukce kuchyňky. 
 
Přijato usnesení č. 383/2021: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace 
z rozpočtu obce Stará Paka na rok 2021 mezi obcí Stará Paka a subjektem SH ČMS - Sbor 
dobrovolných hasičů Roškopov, IČO: 60118938 ve výši 8 000,00 Kč na nákup mikrofonů k ozvučení. 
 
Přijato usnesení č. 384/2021: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace 
z rozpočtu obce Stará Paka na rok 2021 mezi obcí Stará Paka a subjektem SH ČMS - Sbor 
dobrovolných hasičů Roškopov, IČO: 60118938 ve výši 7 000,00 Kč na nákup 4 ks hadic C52 pro 
požární sport. 
 
Přijato usnesení č. 385/2021:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace 
z rozpočtu obce Stará Paka na rok 2021 mezi obcí Stará Paka a subjektem TJ SOKOL Stará Paka z.s., 
IČO: 44477554 ve výši 380 000,00 Kč na zajištění činnosti, opravy nemovitého majetku a rozvoje 
spolku.  
 
Přijato usnesení č. 386/2021: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace 
z rozpočtu obce Stará Paka na rok 2021 mezi obcí Stará Paka a subjektem Sportem proti bariérám, 
z.s., IČO: 27031161 ve výši 70 000,00 Kč na dofinancování projektu „Vytvoření zázemí pro zajištění 
služby – nepřetržité terénní asistence v ORP Nová Paka“. 
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Přijato usnesení č. 387/2021: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace 
z rozpočtu obce Stará Paka na rok 2021 mezi obcí Stará Paka a subjektem Sportem proti bariérám, 
z.s., IČO: 27031161 ve výši 130 000,00 Kč na provozní náklady na sociální službu v mikroregionu 
Novopacka. 
 
Přijato usnesení č. 388/2021: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace 
z rozpočtu obce Stará Paka na rok 2021 mezi obcí Stará Paka a subjektem SH ČMS - Sbor 
dobrovolných hasičů Stará Paka, IČO: 60118059 ve výši 39 000,00 Kč na kulturní, společenskou 
a volnočasovou činnost, nákup drobného movitého majetku. 
 
Přijato usnesení č. 389/2021:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace 
z rozpočtu obce Stará Paka na rok 2021 mezi obcí Stará Paka a subjektem OPEN ART, z.s., 
IČO: 64814432 ve výši 90 000,00 Kč na realizaci projektu „Letní dílny Roškopov 2021“. 
 
Přijato usnesení č. 390/2021: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace 
z rozpočtu obce Stará Paka na rok 2021 mezi obcí Stará Paka a subjektem AVZO ČR ROŠKOPOV, 
IČO: 75106698 ve výši 25 000,00 Kč na instalaci biofiltru (p. č. 355/1, k. ú. Roškopov) a 30 000,00 Kč 
na činnost. 
 
Přijato usnesení č. 391/2021: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace 
z rozpočtu obce Stará Paka na rok 2021 mezi obcí Stará Paka a subjektem Tělovýchovná jednota Sokol 
Roškopov, z.s., IČO: 65197852, ve výši 53 000,00 Kč na instalaci biofiltru (kulturní dům Roškopov) 
a 45 000,00 Kč na činnost spolku. 
 
Přijato usnesení č. 392/2021 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace 
z rozpočtu obce Stará Paka na rok 2021 mezi obcí Stará Paka a subjektem SH ČMS – Sbor 
dobrovolných hasičů Brdo, IČO: 60118954 ve výši 10 000,00 Kč na nákup rozdělovače vodního vedení 
(PH zásahový). 
 
Přijato usnesení č. 393/2021 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace 
z rozpočtu obce Stará Paka na rok 2021 mezi obcí Stará Paka a subjektem Český svaz včelařů, z.s., 
základní organizace Nová Paka, IČO: 70834717 ve výši 5 000,00 Kč na úhradu léčiv, léčení a činnost 
s tím spojenou. 
 
Přijato usnesení č. 394/2021 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace 
z rozpočtu obce Stará Paka na rok 2021 mezi obcí Stará Paka a subjektem Fjordklub ČR, z.s., 
IČO: 26993929 ve výši 20 000,00 Kč na obnovu jezdeckého vybavení pro výcvik dětí. 
 
Přijato usnesení č. 395/2021 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace 
z rozpočtu obce Stará Paka na rok 2021 mezi obcí Stará Paka a subjektem Novopacký parostrojní 
spolek, IČO: 06803610, ve výši 10 000,00 Kč na pořádání jízd parních vlaků ve Staré Pace a okolí 
v roce 2021. 
 
Přijato usnesení č. 396/2021 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace 
z rozpočtu obce Stará Paka na rok 2021 mezi obcí Stará Paka a subjektem Povr Stanislav, datum 
narození ….., ve výši 6 000,00 Kč na odborné ošetření památné lípy. 
 
 
 
 
 
 
 



- 4 - 

Přijato usnesení č. 397/2021:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje účetní závěrku k 31. 12. 2020 Masarykovy základní školy 
Stará Paka, okres Jičín, IČO: 70890072. 
 
Přijato usnesení č. 398/2021:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje výsledek hospodaření Masarykovy základní školy Stará Paka, 
okres Jičín za rok 2020 ve výši 505 086,23 Kč a souhlasí s vypořádáním tohoto hospodářského výsledku 
převedením do rezervního fondu Masarykovy základní školy, okres Jičín. 
 
Přijato usnesení č. 399/2021: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje odpisový plán pro rok 2021 Masarykovy základní školy Stará 
Paka, okres Jičín, IČO: 70890072. 
 
Přijato usnesení č. 400/2021:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje účetní závěrku k 31. 12. 2020 Mateřské školy, Stará Paka, 
IČO: 75015218. 
 
Přijato usnesení č. 401/2021:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje výsledek hospodaření Mateřské školy, Stará Paka, za rok 
2020 ve výši 47 178,37 Kč s tím, že částka ve výši 37 178,37 Kč bude převedena do rezervního fondu 
a částka ve výši 10 000,00 Kč bude převedena do fondu odměn. 
 
Přijato usnesení č. 402/2021: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje odpisový plán pro rok 2021 Mateřské školy, Stará Paka, 
IČO: 75015218. 
 
Přijato usnesení č. 403/2021: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje žádost Mateřské školy, Stará Paka, o převedení finančních 
prostředků ve výši 200 000,00 Kč z rezervního fondu do investičního fondu z důvodu plánovaných oprav. 
 
Přijato usnesení č. 404/2021:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 2/1, druh 
pozemku ostatní plocha, katastrální území Stará Paka, zapsaného na listu vlastnictví č. 10001 vedeném 
Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Jičín. 
 
Přijato usnesení č. 405/2021:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 418, druh pozemku 
trvalý travní porost, katastrální území Karlov u Roškopova, zapsaného na listu vlastnictví č. 10001 
vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Jičín. 
 
Návrh usnesení č. 406/2021 týkající se schválení prodeje pozemků p. č. 380/5 a p. č. 385, oba druh 
pozemku trvalý travní porost, katastrální území Roškopov, zapsaných na listu vlastnictví č. 10001 
vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Jičín, nebyl přijat. 
 
Přijato usnesení č. 407/2021:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 670/1, druh 
pozemku ostatní plocha, katastrální území Brdo, zapsaného na listu vlastnictví č. 10001 vedeném 
Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Jičín. 
 
Přijato usnesení č. 408/2021:  
I. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje prodej 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, do vlastnictví p. ….., bytem ….., datum 
narození ….., za částku 66 300 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. 409/2021:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku (v rozsahu cca 
8 m2) p. č. 1039/38, druh pozemku orná půda, katastrální území Stará Paka, zapsaného na listu 
vlastnictví č. 10001 vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště 
Jičín 
 
Přijato usnesení č. 410/2021:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku (v rozsahu cca 
110 m2) p. č. 1039/38, druh pozemku orná půda, katastrální území Stará Paka, zapsaného na listu 
vlastnictví č. 10001 vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště 
Jičín. 
 
Přijato usnesení č. 411/2021:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka neschvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku (v rozsahu cca 
30 m2) p. č. 1039/38, druh pozemku orná půda, katastrální území Stará Paka, zapsaného na listu 
vlastnictví č. 10001 vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště 
Jičín.  
 
Přijato usnesení č. 412/2021:  
I. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene a dohodu o umístění stavby zřízení věcného břemene č. IZ-12-2001719/1 na pozemku 
p. č. 730, katastrální území Brdo, 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 Jan Kukačka, s.r.o., Sázavská 508, 257 22 Čerčany, 
IČO: 28943244), 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. 413/2021:  
I. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření smlouvy o nájmu a provozování infrastrukturního 
majetku obce Stará Paka (splaškové kanalizace ul. Revoluční, Stará Paka) s korporací 
Vodohospodářská a obchodní společnost, a. s., Na Tobolce 428, 506 01, Jičín, IČO: 60109149 na dobu 
neurčitou, s cenou nájmu 11 Kč za 1 m3 celkového stočného vyfakturovaného odběratelům v příslušné 
lokalitě za příslušný kalendářní rok.  
II. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření dohody o úpravě vzájemných práv a povinností mezi 
vlastníky provozně související kanalizace – obce Stará Paka a korporace Vodohospodářská a obchodní 
společnost, a. s., Na Tobolce 428, 506 01, Jičín, IČO: 60109149, týkající se splaškové kanalizace ul. 
Revoluční, Stará Paka, na dobu neurčitou. 
III. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka ukládá starostovi obce Stará Paka uzavřít jménem obce příslušnou 
smlouvu a dohodu podle bodu I. a bodu II. tohoto usnesení. 
 
Přijato usnesení č. 414/2020:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka deleguje ve smyslu ustanovení § 84 odst. 2. písm. f) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, pana Jana Herbera (v případě jeho nepřítomnosti jako 
náhradníka paní Hanu Hylmarovou) jako zástupce obce Stará Paka na 28. řádnou valnou hromadu 
společnosti Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s., Na Tobolce 428, 506 01 Jičín, 
IČO: 60109149, jakož i na všechny případné další mimořádné nebo náhradní valné hromady 
Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. konané do 31. 12. 2021 a pověřuje ho (ji) účastí, 
zastupováním a hlasováním na těchto valných hromadách. 
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Přijato usnesení č. 415/2021:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka bere na vědomí informace týkající se možného nepeněžního vkladu do 
korporace Vodohospodářská a obchodní společnost, a. s., se sídlem Na Tobolce 428, 506 01, Jičín, 
IČO: 60109149, a souhlasí s přípravou dalších podkladů potřebných ke konečnému rozhodnutí 
Zastupitelstva obce Stará Paka. 
 
Přijato usnesení č. 416/2021:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku Základní škole Bodláka 
a Pampelišky, o.p.s., se sídlem Veliš 40, 507 21 Veliš, IČO: 25994581, ve výši 2 450,00 Kč. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka rovněž neschvaluje finanční podporu pro žáky s trvalým bydlištěm v obci 
Stará Paka, kteří by se vzdělávali v Základní škole Bodláka a Pampelišky, o.p.s., neboť základní 
vzdělání je jim poskytováno Masarykovou základní školou Stará Paka, okres Jičín. 
 
Přijato usnesení č. 417/2021:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka vydává obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021, o místním poplatku 
z pobytu. 
 
Přijato usnesení č. 418/2021:  
I. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje pronájem bytu v nemovitosti Komenského 466, 507 91 Stará 
Paka stojící na pozemku parc. č. st. 717/1, zapsaného na listu vlastnictví č. 1320 vedeném Katastrálním 
úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Jičín, pro katastrální území a obec Stará Paka, 
p. ….., datum narození ….., trvale bytem …..na dobu určitou od 1. 5. 2021 do 30. 4. 2022 za cenu 65 Kč 
za 1 m2 s tím, že pronájem bytu je vázán na vznik a trvání pracovního poměru s příspěvkovou organizací 
Mateřská škola, Stará Paka, Komenského 466, 507 91 Stará Paka, IČO: 75015218.  
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. 419/2021:  
I. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření „Dohody o výběru poplatků a předávání dokladů“ 
s korporací Severočeské komunální služby s.r.o., IČO: 62738542, se sídlem Smetanova 4588/91, 
466 01 Jablonec nad Nisou, na dobu určitou, a to na dobu trvání a plnění (účinnosti) již uzavřené 
„Smlouvy o odvozu a odstranění komunálního odpadu“  
II. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka ukládá starostovi obce Stará Paka dohodu dle bodu I. tohoto usnesení 
jménem obce uzavřít. 
 
Přijato usnesení č. 420/2021:  
I. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka souhlasí s uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo ze dne 21. 1. 2020 
uzavřené s korporací INRECO, s.r.o., se sídlem Škroupova 441, Hradec Králové, IČO: 48155586, 
týkající se nového termínu předání díla do 20. 4. 2021 s tím, že do doby nově sjednaného termínu 
dodání díla nebude ze strany objednavatele uplatněna smluvní pokuta. 
II. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka ukládá starostovi obce Stará Paka vypracovat návrh dodatku smlouvy 
podle bodu I. tohoto usnesení a tento dodatek smlouvy jménem obce uzavřít. 
 
Přijato usnesení č. 421/2021:  
I. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka souhlasí s nákupem pozemku p. č. 1010/64, 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. 
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Přijato usnesení č. 422/2021:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka neschvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-2021647/SOBS VB/2 na pozemku p. č. 557/1, 
44/4 a 44/5, katastrální území Roškopov, s korporací ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035, neboť 
navrhovaná částka jednorázové náhrady za omezení vlastnického práva nečiní částku 10 000 Kč. 
 
 
 
 
 
Stará Paka dne 15. 3. 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………      ……………………………………… 
  Jan Herber v.r.                       Josef Dlabola v.r. 
     starosta                  místostarosta 


