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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 14. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Stará Paka konaného dne 8. 4. 2021 
od 18:00 hodin v Obecním sálu u Obecního úřadu Stará Paka 

 
 
 
 
Přijato usnesení č. 423/2021: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje program 14. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Stará 
Paka. 
 
Přijato usnesení č. 424/2021: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje zapisovatele zápisu p. Evu Cimbálovou a ověřovatele zápisu 
Mgr. Kateřinu Krejčovou. 
 
Přijato usnesení č. 425/2021: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje návrhovou komisi ve složení: Mgr. Pavel Antoš a p. Petr 
Fejfar. 
 
Přijato usnesení č. 426/2021:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje návrh na 2. úpravu rozpočtu obce Stará Paka na rok 2021. 
 
Přijato usnesení č. 427/2021:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Městskému muzeu Nová 
Paka, Stanislava Suchardy 68, 509 01 Nová Paka, IČO: 00371033, ve výši 10 000 Kč na vydání knihy 
„ZKAMENĚLÉ STROMY Z PODKRKONOŠÍ“. 
 
Přijato usnesení č. 428/2021:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka souhlasí se zasláním písemné reakce spolku Liga lidských práv, 
Burešova 615/6, Veveří, 602 00 Brno, IČO: 26600315 - výzvy k odstranění či přepracování článku 
„Rodiče dostali pokutu za doprovod dětí do školní třídy“ (umístěném na www.llp.cz a www.darujeme.cz), 
který poškozuje pověst Masarykovy základní škola, Stará Paka, okres Jičín, IČO: 70890072, a následně 
i pověst obce Stará Paka. 
 
Přijato usnesení č. 429/2021:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka se seznámilo se znaleckým posudkem o ceně pozemku p. č. 133/1, 
k. ú. Stará Paka (zpracovatel Ing. Miroslav Vlášek), a souhlasí se zasláním nabídky na odkup 
uvedeného pozemku vlastníkovi. 
 
Přijato usnesení č. 430/2021:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje zvýšení neinvestičního příspěvku pro rok 2021 pro 
Masarykovu základní školu, Stará Paka, okres Jičín, IČO: 70890072, o částku 22 059,00 Kč dle 
odpisového plánu na rok 2021. 
 
Přijato usnesení č. 431/2021:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje zvýšení neinvestičního příspěvku pro rok 2021 pro Mateřskou 
školu, Stará Paka, IČO: 750152, o částku 7 167,00 Kč z důvodu pořízení dlouhodobého hmotného 
majetku (multifunkčního robota) a úpravy odpisového plánu školy pro rok 2021. 
 
Přijato usnesení č. 432/2021:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka neschvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 350, druh 
pozemku lesní pozemek, katastrální území Karlov u Roškopova, zapsaných na listu vlastnictví č. 10001 
vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Jičín. 
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Přijato usnesení č. 433/2021:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka revokuje usnesení Zastupitelstva obce Stará Paka č. 412/2021, kterým 
bylo schváleno uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění 
stavby zřízení věcného břemene, s korporací ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035, za jednorázovou 
úhradu ve výši 10 000,00 Kč bez daně z přidané hodnoty. 
 
Přijato usnesení č. 434/2021:  
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 1 000,00 Kč 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. 435/2021:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka revokuje usnesení Zastupitelstva obce Stará Paka č. 422/2021, kterým 
nebylo schváleno uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění 
stavby zřízení věcného břemene, s korporací ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035, za jednorázovou 
úhradu ve výši 1 000,00 Kč bez daně z přidané hodnoty. 
 
Přijato usnesení č. 436/2021:  
I. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-2021647/SOBS VB/2 na pozemcích p. č. 557/1, 44/4 
a 44/5, katastrální území Roškopov, zapsaných 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 Kadlec a Kábrtová s.r.o., IČO: 28706421), 
za jednorázovou úhradu ve výši 1 000,00 Kč 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. 437/2021:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka neschvaluje pořízení pozemků p. č. 1542 a části pozemku p. č. 1458/1, 
katastrální území Stará Paka, ve vlastnictví České republiky, s právem hospodařit s majetkem státu - 
Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 70994234. 
 
Přijato usnesení č. 438/2021:  
I. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka v souhlasí s tím, že v případě koupě pozemku p. č. 593/2, katastrální 
území Stará Paka, převezme případné ekologické závazky s těmito pozemky spojené, vezme na sebe 
povinnosti plynoucí z jejich odstranění a nebude od prodávajícího požadovat náhradu spojenou 
s odstraňováním těchto závazků. 
II. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka v souhlasí s technickými podmínkami prodeje pozemku p. č. 593, 
katastrální území Stará Paka, které jsou uvedeny v části „A“ dokumentu č. j. 77245/2020-SŽ-GŘ-O31 
(4), 5077245/2020-SŽ-GŘ-O31. 
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Přijato usnesení č. 439/2021:  
I. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje investiční záměr k předmětnému projektu „Rekonstrukce 
kotelny a kanalizační přípojky ZŠ, Stará Paka“. 
II. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka souhlasí s podáním žádosti o dotaci na Ministerstvo financí České 
republiky k projektu „Rekonstrukce kotelny a kanalizační přípojky ZŠ, Stará Paka“.  
 
Přijato usnesení č. 440/2021:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje zabezpečení vlastních zdrojů z rozpočtu obce na 
spolufinancování investiční akce „Rekonstrukce kotelny a kanalizační přípojky ZŠ, Stará Paka“ 
v minimální povinné výši 10 % z celkových nákladů. 
 
Přijato usnesení č. 441/2021:  
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. 442/2020:  
I.  
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti 
č. IV-12-2019265/VB2 na pozemku p. č. 566/2, katastrální území Karlov u Roškopova, zapsaného na 
listu vlastnictví č. 10001 vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště 
Jičín, s korporací ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035, 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) 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 vypracovat návrh příslušné smlouvy 
podle bodu I. tohoto usnesení a tuto smlouvu jménem obce uzavřít. 
 
Přijato usnesení č. 443/2021:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje pořízení čelního zametače ke komunálnímu stroji od 
dodavatele STROM PRAHA a.s., Lohenická 607, 190 17 Praha, 9, IČO: 25751069, za částku 
149 371,00 Kč celkem (včetně daně z přidané hodnoty). 
 
Přijato usnesení č. 444/2021:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření příkazní smlouvy na zabezpečení inženýrské 
činnosti ve výši 98 000,00 Kč bez daně z přidané hodnoty, a příkazní smlouvy na zabezpečení 
koordinátora BOZP ve výši 20 000,00 Kč bez daně z přidané hodnoty, vše na akci „Rekonstrukce kotelny 
a kanalizační přípojky ZŠ, Stará Paka“ s Ing. Romanem Charvátem, Rolnická 1482, Vrchlabí, 
IČO: 48625582. 
 
 
 
Stará Paka dne 12. 4. 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………      ……………………………………… 
  Jan Herber v.r.                       Josef Dlabola v.r. 
     starosta                  místostarosta 


