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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 15. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Stará Paka konaného dne 13. 5. 2021 
od 18:00 hodin v Obecním sálu u Obecního úřadu Stará Paka 

 
 
 
 
Přijato usnesení č. 445/2021: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje program 15. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Stará 
Paka. 
 
Přijato usnesení č. 446/2021: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje zapisovatele zápisu p. Jitku Kluzovou a ověřovatele zápisu 
Mgr. Pavla Antoše. 
 
Přijato usnesení č. 447/2021: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Hana Hylmarová a p. Jana 
Dočekalová. 
 
Přijato usnesení č. 448/2021:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje návrh na 3. úpravu rozpočtu obce Stará Paka na rok 2021. 
 
Přijato usnesení č. 449/2021: 
I. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje řádnou účetní závěrku obce Stará Paka za rok 2020 
sestavenou ke dni 31. 12. 2020. 
II. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka souhlasí s převodem výsledku hospodaření obce Stará Paka za rok 
2020 ve výši 13 180 536,28 Kč ve schvalovacím řízení na účet 432 – Výsledek hospodaření 
předcházejících účetních období. 
 
Přijato usnesení č. 450/2021:  
I. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka bere na vědomí návrh závěrečného účtu obce Stará Paka za rok 2020 
včetně příloh (výkaz zisku a ztráty, rozvaha, kontrola vnitropodnikových vazeb, výkazy příspěvkové 
organizace Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín a Mateřská škola, Stará Paka, zpráva 
auditora o výsledku přezkoumání územního samosprávního celku Stará Paka za období od 1. 1. 2020 
do 31. 12. 2020. 
II. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje závěrečný účet obce Stará Paka za rok 2020 a celoroční 
hospodaření obce, a to s výhradou.  
III. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka přijímá opatření, kterým starostovi obce a účetní obce ukládá kontrolu 
a zveřejňování všech předepsaných údajů k veřejným zakázkám na profilu zadavatele v souladu se 
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Přijato usnesení č. 451/2021:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka se seznámilo s písemnou rezignací p. Josefa Dlaboly na funkci 
místostarosty obce Stará Paka ke dni 30. 4. 2021 a vzalo tuto rezignaci na vědomí. 
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Přijato usnesení č. 452/2021:  
I. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje nepeněžitý vklad obce Stará Paka, jehož předmětem je 
vodovod a kanalizace (vybraná vodovodní a kanalizační síť) situovaná na území obce Stará Paka, 
v k. ú. Stará Paka, Brdo, Karlov u Roškopova, Roškopov, Ústí u Staré Paky tak, jak je popsána 
a oceněna ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 
5986-12-2021 částkou 42 446 400,00 Kč, souhlasí s jeho vnesením do majetku, resp. základního 
kapitálu společnosti Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s., Jičín, Holínské předměstí, Na 
Tobolce 428, PSČ 506 01, IČO: 60109149 s tím, že tímto nepeněžitým vkladem bude upsáno 
23 910 kusů kmenových akcií akciové společnosti Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s., 
znějících na jméno obce Stará Paka, o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, v listinné podobě, s omezenou 
převoditelností dle stanov a s emisním kursem 1 775,25 Kč. 
II. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka pověřuje pana Jana Herbera, starostu obce, k veškerým úkonům s tím 
souvisejícím, zejména k uzavření smlouvy o upsání akcií, smlouvy o vkladu, prohlášení o vnesení 
nepeněžitého vkladu a protokolu o předání a převzetí nepeněžitého vkladu a dále k převzetí nově 
vydaných akcií společnosti. 
 
Přijato usnesení č. 453/2021:  
I. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje prodej 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, do vlastnictví do společného jmění 
manželů ….., oba bytem ….., za částku 39 400,00 Kč s tím, že manželé ….. 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. 454/2021:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka neschvaluje prodej 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, dle zveřejněného záměru č. j.OUSP-300/2021. 
 
Přijato usnesení č. 455/2021:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka neschvaluje prodej pozemku p. č. 1446/3, 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. 456/2021:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pozemek p. č. 206/1, 
k. ú. Roškopov s vlastníkem pozemku - Česká republika - Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 
130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, na částku 190,00 Kč do 30. 9. 2021 a následně 500,00 Kč 
ročně, se závazkem, že nejpozději do 30 dnů od ukončení stavební činnosti (akce „STARÁ PAKA 
– CHODNÍK PODÉL SIL. II/284“) požádá obec Stará Paka o převod předmětného pozemku do jejího 
vlastnictví. 
 
Přijato usnesení č. 457/2021:  
I. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu inženýrské sítě 
a omezení užívání nemovitosti k akci „Havárie kanalizační přípojky ZŠ Stará Paka“ s příspěvkovou 
organizací Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, 
IČO: 70947996, s poskytnutím vratné kauce ve výši 22 022,00 Kč.  
II. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka pověřuje starostu obce Stará Paka smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení 
jménem obce uzavřít. 
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Přijato usnesení č. 458/2021:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka navrhuje ve smyslu § 84 odst. 2. písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, pana Jana Herbera, datum narození ….., bytem Tyršova 
538, 507 91 Stará Paka, jako zástupce obce Stará Paka do dozorčí rady Vodohospodářské a obchodní 
společnosti, a.s., IČO: 60109149, pro čtyřleté funkční období. 
 
Přijato usnesení č. 459/2021:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje přijetí nového zaměstnance na plný úvazek do pracovního 
poměru na dobu neurčitou s tříměsíční zkušební dobou s pracovní náplní týkající se údržby a úklidu 
obce Stará Paka. K tomuto Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění nabídky volného pracovního místa. 
 
Přijato usnesení č. 460/2021:  
I. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavební zakázky 
„STARÁ PAKA - ÚSTÍ - OPRAVA PLOCHY NA P.Č. 49/1 A 50/4“, se zhotovitelem NADOZ s.r.o., 
Kumburský Újezd 24, 509 01 Nová Paka, IČO: 49283171, na částku celkem 1 028 069,12 Kč včetně 
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. 461/2021:  
I. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření kupní smlouvy na pořízení komunálního kolového 
traktoru s dodavatelem STROM PRAHA a.s., Lohenická 607, 190 17 Praha, IČO: 25751069, na částku 
771 985,00 Kč včetně 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. 462/2021:  
I. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření smlouvu o dílo na akci „REKONSTRUKCE 
KOTELNY A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY ZŠ STARÁ PAKA“ se zhotovitelem Stavební společnost s.r.o. 
Hostinné, Chotěvice č. p. 360, 543 76 Chotěvice, IČO: 13585240, na částku 5 998 132,00 Kč 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. 463/2021:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka neschvaluje převod pozemků p. č. 803/1, p. č. 803/2, st. p. č. 103, jehož 
součástí je objekt č. p. 75, st. p. č. 167 v k. ú. Ústí u Staré Paky, z majetku České republiky, od subjektu 
s právem hospodaření s majetkem státu - Správy železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 
110 00 Praha 1, IČO: 70994234, za částku dle znaleckého posudku do majetku obce Stará Paka. 
 
Přijato usnesení č. 464/2021:  
I. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti 
č. IE-12-2006582/VB/04 na pozemcích p. č. 735/1 a p. č. 734/2, katastrální území Stará Paka, 
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 RYDVAL-ELEKTRO s.r.o., IČO: 25298194), dle geometrického plánu č. 1246-164/2019, za 
jednorázovou úhradu ve výši 10 000,00 Kč 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. 
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Přijato usnesení č. 465/2021:  
I. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene služebnosti a služebnosti inženýrské sítě na pozemku p. č. 1456/1, k. ú. Stará Paka, se 
subjektem Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1, 
IČO: 70994234 (organizace s právem hospodaření s majetkem státu), za jednorázovou úhradu ve výši 
18 000,00 Kč 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 
 
 
 
 
 
Stará Paka dne 17. 5. 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………       
  Jan Herber v.r.          
    starosta          


