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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 17. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Stará Paka konaného dne 16. 9. 2021 

od 18:00 hodin v Obecním sálu u Obecního úřadu Stará Paka 
 
 
 
 
Přijato usnesení č. 491/2021: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje program 17. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Stará 
Paka. 
 
Přijato usnesení č. 492/2021: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje zapisovatele zápisu p. Jitku Kluzovou a ověřovatele zápisu 
p. Josefa Dlabolu. 
 
Přijato usnesení č. 493/2021: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje návrhovou komisi ve složení: Mgr. Pavel Antoš, p. Petr Fejfar. 
 
Přijato usnesení č. 494/2021:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje návrh na 5. úpravu rozpočtu obce Stará Paka na rok 2021. 
 
Přijato usnesení č. 495/2021: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka vzalo na vědomí informace o vydání příkazu starosty obce Stará Paka 
jmenovaným inventarizačním komisím k provedení inventarizace majetku a závazků obce Stará Paka 
k 31. 12. 2021, a současně vzalo na vědomí informace o způsobu jejího provedení. 
 
Přijato usnesení č. 496/2021:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje změnu obsazení v hlavní i některých dílčích inventarizačních 
komisí: p. Josefa Dlabolu v hlavní inventarizační komisi a dílčí inventarizační komisi pro pozemky 
nahradí místostarosta Ing. Jaroslav Bil, p. Josefa Dlabolu v dílčí inventarizační komisi pro knihovnu 
nahradí p. Ivana Bilová, p. Josefa Dlabolu v dílčí inventarizační komisi pro Obecní úřad Stará Paka 
a pro Sokolské hřiště Stará Paka nahradí p. Eva Cimbálová. 
 
Přijato usnesení č. 497/2021:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje zpracovaný střednědobý výhled rozpočtu obce Stará Paka na 
období roku 2022 - 2024 v souladu s § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, v platném znění. 
 
Přijato usnesení č. 498/2021:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka se seznámilo se závěry dílčího přezkoumání hospodaření obce Stará 
Paka za období 1. 1. 2021 do 30. 8. 2021, které jsou uvedeny v „Zápisu z dílčího přezkoumání obce 
Stará Paka, IČ 00272132“. V předmětném zápisu je uvedeno, že při přezkoumání hospodaření obce 
Stará Paka za dané období nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.  
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Přijato usnesení č. 499/2021:  
I. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje prodej pozemku p. č. 4/2, druh pozemku ostatní plocha, 
katastrální území Ústí u Staré Paky, zapsaného na listu vlastnictví č. 10001 vedeném Katastrálním 
úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Jičín, do vlastnictví p. ….., bytem ….., datum 
narození ….., za částku 9 400 Kč s tím, že p. ….. dále uhradí veškeré náklady spojené s převodem 
předmětného pozemku. 
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. 500/2021:  
I. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje prodej pozemků p. č. 603, druh pozemku ostatní plocha, 
p. č. 92/2, druh pozemku ostatní plocha, p. č. 92/3, druh pozemku ostatní plocha, p. č. 69, druh pozemku 
trvalý travní porost, p. č. 71, druh pozemku ostatní plocha, vše k. ú. Karlov u Roškopova, zapsaných na 
listu vlastnictví č. 10001 vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště 
Jičín, do vlastnictví p. ….., bytem ….., datum narození ….., za částku 55 280 Kč s tím, že p. ….. dále 
uhradí veškeré náklady spojené s převodem předmětných pozemků. 
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. 501/2021:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje zveřejnění záměru prodeje částí pozemku p. č. st. 201/6, druh 
pozemku zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Stará Paka, zapsaného na listu vlastnictví 
č. 10001 vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Jičín. 
 
Přijato usnesení č. 502/2021:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 565, druh 
pozemku trvalý travní porost, katastrální území Stará Paka, zapsaného na listu vlastnictví č. 10001 
vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Jičín. 
 
Přijato usnesení č. 503/2021:  
I. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření jednotlivých smluv o budoucí smlouvě o služebnosti 
inženýrské sítě a dohody o umístění stavby na pozemku p. č. 1013/13, p. č. 1392/3, p. č. 1369/2 
a 1039/29, vše katastrální území Stará Paka, pozemky zapsané 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 MONTPROJEKT, a.s., 
IČO: 28494032), za jednotlivou jednorázovou úhradu ve výši 1 000,00 Kč bez daně z přidané hodnoty, 
s tím, že veškeré náklady spojené s vyhotovením smluv, geometrických plánů a poplatků spojených 
s podáním návrhů 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. 
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Přijato usnesení č. 504/2021:  
I. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene a dohodu o umístění stavby zřízení věcného břemene č. IE-12-2008390/SOSB VB/29 na 
pozemcích p. č.: 1041/8, 7/1, 1510, 1039/7, 1392/3, 1372/1, 1010/23, 1371/1, 1010/24, 1369/2, st.359, 
1039/4, 1039/18, 1039/130, 1367/1, 1050, 1045/2, 1039/28, 1039/29, 1013/13, 1013/31, 1041/2, 
1010/31, 1010/68, 1010/35, 972/13, 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, za jednorázovou úhradu ve výši 185 000,00 Kč bez 
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 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. 505/2021:  
I. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje nákup pozemku p. č. 593/2, k. ú. Stará Paka, od Správy 
železnic, státní organizace, IČO: 70994234, za částku 5 000,00 Kč s tím, že obec Stará Paka následně 
uhradí veškeré náklady spojené s převodem předmětného pozemku. 
II. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka ukládá starostovi obce Stará Paka uzavřít smlouvu dle bodu I. tohoto 
usnesení. 
 
Přijato usnesení č. 506/2021:  
I. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce „Doplnění veřejného 
osvětlení v ulici Hartlova“ dle projektové dokumentace, kterou vypracoval p. Martin Formánek, 
IČO: 07326441, se zhotovitelem p. Pavlem Nezbedou, bytem Pecka 402, 507 82 Pecka, 
IČO: 67450636, na částku 303 722,10 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. 507/2021:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka z důvodu nutnosti ověření vlastnických práv neschvaluje uzavření 
smlouvy o dílo na realizaci I. fáze opravy veřejného osvětlení v ulici Nádražní, Stará Paka se 
zhotovitelem VČE - montáže, a. s., Arnošta z Pardubic 2082, 531 17 Pardubice, IČO: 25938746. 
 
Přijato usnesení č. 508/2021:  
I. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy 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 
654 689,00 Kč bez daně z přidané hodnoty. 
II. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka ukládá starostovi obce Stará Paka uzavřít jménem obce příslušný 
dodatek smlouvy podle bodu I. tohoto usnesení. 
 
Přijato usnesení č. 509/2021:  
I. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření smlouvy o dílo na provedení stavebních prací dle 
cenové nabídky „Rozpočet venkovních úprav“ (terénní úpravy, zemní práce, stavební práce, dodání 
a montáž 10 ks litinových lapačů nečistot atd.) se zhotovitelem MIZERA - STAVBY, a.s., Smetanova 
1366, 512 51 Lomnice nad Popelkou, IČO: 28762070, na částku 288 700,00 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. 510/2021:  
I. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavební zakázky „Stará 
Paka – Chodník podél silnice II/284“, se zhotovitelem NADOZ, s.r.o., Kumburský Újezd 24, 509 01 Nová 
Paka, IČO: 49283171, na částku 5 243 832,00 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. 511/2021:  
I. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavební zakázky „Stará 
Paka - autobusové zastávky Karlov“, se zhotovitelem SETTER, a.s., Čistá u Horek č. p. 9, 5123 35 Čistá 
u Horek, IČO: 25920031, s cenovou nabídkou 2 550 133,74 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. 512/2021:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka se seznámilo se smlouvou o zajištění střídání obsluhy pracoviště pošta 
Partner s p. Martinou Mazurovou, bytem Hořická 128, 507 58 Mlázovice, IČO: 62059904, a bere ji na 
vědomí. 
 
Přijato usnesení č. 513/2021:  
I. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce Stará Paka 
Tělovýchovná jednota Sokol Ústí u Staré Paky, z.s., IČO: 60117591. 
II. 
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 25 000,00 Kč na výstavbu opěrné zdi na tenisovém 
kurtu v Ústí na pozemku p. č. 577/19, k. ú. Ústí u Staré Paky. 
 
Přijato usnesení č. 514/2021:  
I. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce Stará Paka spolku 
Sportem proti bariérám, z.s., IČO: 27031161. 
II. 
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 56 255,00 Kč na dofinancování projektu „Nákup tří osobních automobilů 
(s úpravou pro převoz imobilních klientů) pro nepřetržitou terénní osobní asistenci“. 
 
Přijato usnesení č. 515/2021:  
I. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka neschvaluje vstup obce Stará Paka do spolku NAŠE ODPADKY, z.s., 
IČO: 10722289. 
II. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka neschvaluje poskytnutí daru spolku NAŠE ODPADKY, z.s., 
IČO: 10722289, ve výši 4 500,00 Kč. 
 
Přijato usnesení č. 516/2021:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje změnu účelu použití poskytnuté neinvestiční dotace 
z rozpočtu obce Stará Paka na rok 2021 a změnu výše finanční spoluúčasti příjemce na předmětu plnění 
subjektu SH ČMS – SDH Stará Paka, IČO: 60118059, dle žádosti uvedeného subjektu. 
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Přijato usnesení č. 517/2021:  
I. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na vypracování projektové 
dokumentace pro provedení stavby k akci: „Stará Paka, Krsmol č. p. 9, stavební obnova roubené 
chalupy“ s korporací INRECO, s.r.o., se sídlem Škroupova 441, Hradec Králové, IČO: 48155586, za 
částku 287 980,00 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. 518/2021:  
I. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka souhlasí s koupí pozemků p. č. 590/1 (část pozemku o výměře 802 m2 
dle GP 1265-22/2021), p. č. 592/1 o výměře 149 m2, p. č. 593/1 o výměře 169 m2, vše katastrální území 
Stará Paka, od majitele pozemků p. ….., bytem ….., za celkovou částku 72 550,00 Kč s tím, že obec 
Stará Paka dále uhradí veškeré náklady spojené s převodem předmětných pozemků. 
II. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka ukládá starostovi obce Stará Paka uzavřít jménem obce příslušnou 
smlouvu podle bodu I. tohoto usnesení. 
 
 
 
 
 
Stará Paka dne 22. 9. 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………      ……………………………………… 
  Jan Herber v.r.                      Ing. Jaroslav Bil v.r. 
    starosta                místostarosta 
 


