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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 16. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Stará Paka konaného dne 17. 6. 2021 
od 18:00 hodin v Obecním sálu u Obecního úřadu Stará Paka 

 
 
 
 
Přijato usnesení č. 466/2021: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje program 16. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Stará 
Paka. 
 
Přijato usnesení č. 467/2021: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje zapisovatele zápisu p. Jitku Kluzovou a ověřovatele zápisu 
p. Petra Fejfara. 
 
Přijato usnesení č. 468/2021: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Josef Dlabola a Mgr. Kateřina 
Krejčová. 
 
Přijato usnesení č. 469/2021:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje návrh na 4. úpravu rozpočtu obce Stará Paka na rok 2021. 
 
Přijato usnesení č. 470/2021: 
I. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 4/2, druh pozemku 
ostatní plocha, katastrální území Ústí u Staré Paky, zapsaných na listu vlastnictví č. 10001 vedeném 
Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Jičín. 
II. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka neschvaluje prodej pozemku p. č. 724/1, druh pozemku ostatní plocha 
(ostatní komunikace), katastrální území Ústí u Staré Paky, zapsaných na listu vlastnictví č. 10001 
vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Jičín. 
 
Přijato usnesení č. 471/2021:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka neschvaluje prodej pozemků p. č. 114/7, druh pozemku trvalý travní 
porost, a p. č. 7831/7, druh pozemku vodní plocha, oba pozemky katastrální území Roškopov, 
zapsaných na listu vlastnictví č. 10001 vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, 
Katastrální pracoviště Jičín. 
 
Přijato usnesení č. 472/2021:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje zveřejnění záměru prodeje částí pozemku st. p. č. 206/1, druh 
pozemku zastavěná plocha a nádvoří a pozemku p. č. 1514, druh pozemku ostatní plocha, oba 
v katastrálním území Stará Paka, zapsaného na listu vlastnictví č. 10001 vedeném Katastrálním úřadem 
pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Jičín. 
 
Přijato usnesení č. 473/2021:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje zveřejnění záměru prodeje částí pozemku p. č. 124/1, druh 
pozemku zahrada, 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. 474/2021:  
I. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje prodej části pozemku p. č. 1039/38, k. ú. Stará Paka, o výměře 
111 m2, vymezeného geometrickým plánem č. 1271-39/2021, druh pozemku orná půda, katastrální 
území Stará Paka, zapsaného na listu vlastnictví č. 10001 vedeném Katastrálním úřadem pro 
Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Jičín, do vlastnictví pana ….., bytem ….., datum narození 
….., za částku 30 000 Kč s tím, že p. …..na předmětné části pozemku na vlastní náklady provede sanaci 
stávajícího nefunkčního septiku a 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. 475/2021:  
I. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje prodej části pozemku p. č. 1039/38, k. ú. Stará Paka, o výměře 
8 m2, vymezeného geometrickým plánem č. 1271-39/2021, druh pozemku orná půda, katastrální území 
Stará Paka, zapsaného na listu vlastnictví č. 10001 vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký 
kraj, Katastrální pracoviště Jičín, do vlastnictví ….., bytem ….., za částku 4 000 Kč s tím, že ….. 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. 476/2021:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje zveřejnění záměru směny části pozemku p. č. 819/8, 
k. ú. Roškopov, zapsaného na listu vlastnictví č. 10001 vedeném Katastrálním úřadem pro 
Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Jičín, za pozemky p. č. 819/5, 819/7 a 453/1, vše 
k. ú. Roškopov. vše zapsáno na listu vlastnictví č. 365 vedeném Katastrálním úřadem pro 
Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Jičín.  
 
Přijato usnesení č. 477/2021:  
I. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene na pozemku p. č. 730, katastrální území Brdo, zapsaného na listu vlastnictví č. 10001 
vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Jičín, s ….., oba bytem 
….., za jednorázovou úhradu ve výši 605,00 Kč včetně daně z přidané hodnoty s tím, že veškeré náklady 
spojené s vyhotovením smlouvy, geometrickým plánem a poplatků spojených s podáním návrhu na 
vklad do katastru nemovitostí uhradí ….. 
II. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka ukládá starostovi obce Stará Paka uzavřít jménem obce příslušnou 
smlouvu podle bodu I. tohoto usnesení. 
 
Přijato usnesení č. 478/2021:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka neschvaluje uzavření smlouvy o zřízení veřejného místa zpětného 
odběru s korporací REMA Systém, a.s., Budějovická 1667/64, Praha, IČO: 64510263. 
 
Přijato usnesení č. 479/2021:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje zvýšení hodnoty stravovací poukázky poskytované 
zaměstnancům obce Stará Paka a uvolněným členům Zastupitelstva Stará Paka na částku 100 Kč. 
Současně schvaluje aktualizaci směrnice obce o poskytování příspěvku na stravování (č. 11) a to tak, 
aby reflektovala uvedenou změnu hodnoty stravovací poukázky. 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 3 - 

Přijato usnesení č. 480/2021:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje „Řád veřejného pohřebiště obce Stará“, jehož znění bylo 
odsouhlaseno Krajským úřadem Královéhradeckého kraje dne 17. 5. 2021 pod č. j. KUKHK-
18236/RG/2021. Účinnost „Řádu veřejného pohřebiště obce Stará Paka“ se stanovuje na 18. 6. 2021. 
 
Přijato usnesení č. 481/2021:  
I. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavební zakázky „Stará 
Paka - oprava komunikace - kompostárna“, se zhotovitelem M-SILNICE a.s., Husova 1697, 
530 03 Pardubice, IČO: 42196868, na částku celkem 532 785,99 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. 482/2021:  
I. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavební zakázky 
„Regenerace centra obce Stará Paka, II. etapa“, se zhotovitelem NADOZ, s.r.o., Kumburský Újezd 24, 
509 01 Nová Paka, IČO: 49283171, na částku 2 011 965,64 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. 483/2021:  
I. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavební zakázky 
„Osvětlení parku před knihovnou a základní školou ve Staré Pace“ se zhotovitelem "EUROP-
ELEKTRIK, v.o.s.", Heřmanice 72, 509 01 Nová Paka, IČO: 49815075, na částku 321 769 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. 484/2021:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje pořízení pískovcových desek na realizaci akce „Regenerace 
centra obce Stará Paka, II. etapa“ od dodavatele Jiří Kynčl, bytem V Jilmu 1252, 514 01 Jilemnice, 
IČO: 13167855 za částku 198 000,00 Kč bez daně z přidané hodnoty. 
 
Přijato usnesení č. 485/2021:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka v souladu s „Jednacím řádem zastupitelstva obce Stará Paka“ rozhodlo 
ve věci volby místostarosty obce o veřejném hlasování. 
 
Přijato usnesení č. 486/2021: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), v platném znění, určuje, že pro výkon funkce místostarosty nebude člen zastupitelstva 
obce uvolněn. 
 
Přijato usnesení č. 487/2021: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), v platném znění, zvolilo Ing. Jaroslava Bila místostarostou obce Stará Paka.  
 
Přijato usnesení č. 488/2021: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, a nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů 
zastupitelstev územních samosprávných celků, v platném znění, stanovuje odměnu za výkon funkce 
neuvolněného místostarosty obce Stará Paka ve výši 9 000,00 Kč za měsíc. Odměna bude poskytována 
ode dne zvolení do funkce místostarosty. 
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Přijato usnesení č. 489/2021: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka bere na vědomí rezignaci Ing. Jaroslava Bila na funkci člena kontrolního 
výboru. 
 
Přijato usnesení č. 490/2021: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka zvolilo pana Josefa Dlabolu za člena kontrolního výboru obce Stará 
Paka, odměna za funkci člena kontrolního výboru bude poskytována ode dne zvolení. 
 
 
Stará Paka dne 21. 6. 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………      ……………………………………… 
  Jan Herber v.r.                      Ing. Jaroslav Bil v.r. 
    starosta                místostarosta 
 


