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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 18. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Stará Paka konaného dne 

16. 12. 2021 od 18:00 hodin v Obecním sálu u Obecního úřadu Stará Paka 
 
 
 
 
Přijato usnesení č. 519/2021: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje program 18. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Stará 
Paka. 

 
Přijato usnesení č. 520/2021: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje zapisovatele zápisu p. Jitku Kluzovou a ověřovatele zápisu 
p. Hanu Hylmarovou. 
 
Přijato usnesení č. 521/2021: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Jana Dočekalová a p. Jitka 
Sochorová. 
 
Přijato usnesení č. 522/2021:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka se seznámilo s plněním rozpočtu obce Stará Paka k 30. 11. 2021 a bere 
ho na vědomí. 

 
Přijato usnesení č. 523/2021:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje návrh na 6. úpravu rozpočtu obce Stará Paka na rok 2021. 
 
Přijato usnesení č. 524/2021: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka projednalo návrh rozpočtu obce Stará Paka na rok 2022. Zastupitelstvo 
obce Stará Paka schvaluje rozpočet jako schodkový, v příjmech 33 716 469,00 Kč a výdajích 
46 895 944,00 Kč. Rozdíl ve výši 10 751 644,00 Kč bude dofinancován z finančních prostředků z roku 
2021. Jako závazný ukazatel pro sledování plnění rozpočtu stanovuje Zastupitelstvo obce Stará Paka 
dodržení objemu paragrafů. Změny mezi jednotlivými položkami uvnitř paragrafů, při jejich 
nepřekročení, jsou v kompetenci hlavní účetní jako správce rozpočtu. 

 
Přijato usnesení č. 525/2021:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka se seznámilo s informacemi předsedů finančního a kontrolního výboru 
o činnosti výborů v roce 2021 a bere je na vědomí. 
 
Přijato usnesení č. 526/2021:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka se seznámilo s plánem činnosti obce Stará Paka na rok 2022 a následně 
tento plán činnosti obce Stará Paka schvaluje. 
 
Přijato usnesení č. 527/2021:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje aktualizaci směrnic obce Stará Paka tak, aby tyto směrnice 
vyhovovaly platným právním předpisům r. 2022. 
 
Přijato usnesení č. 528/2021:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka bere na vědomí výroční zprávu Masarykovy základní školy, Stará Paka, 
okres Jičín, za školní rok 2020-2021. 
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Přijato usnesení č. 529/2021:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka projednalo a následně schvaluje návrh rozpočtu Masarykovy základní 
školy, Stará Paka, okres Jičín, IČO: 70890072, na rok 2022 s výnosy ve výši 2 953 132,00 Kč a náklady 
ve výši 2 953 132,00 Kč. 
 
Přijato usnesení č. 530/2021:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka projednalo a následně schvaluje návrh střednědobého výhledu 
Masarykovy základní školy, Stará Paka, okres Jičín na rok 2023 - 2024. 
 
Přijato usnesení č. 531/2021:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje převod částky 36 621,33 Kč z rezervního fondu Masarykovy 
základní školy, Stará Paka, okres Jičín, do fondu investičního. Následně Zastupitelstvo obce Stará Paka 
schvaluje použití finančních prostředků z investičního fondu Masarykovy základní školy, Stará Paka, 
okres Jičín, ve výši 248 050,00 Kč k financování investičních výdajů. 
 
Přijato usnesení č. 532/2021:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka bere na vědomí hodnotící zprávu Mateřské školy, Stará Paka, 
IČO: 75015218, za školní rok 2020-2021. 
 
Přijato usnesení č. 533/2021:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka projednalo a následně schvaluje návrh rozpočtu Mateřské školy, Stará 
Paka, IČO: 75015218, na rok 2022 s výnosy ve výši 3 009 146,00 Kč a náklady ve výši 3 009 146,00 
Kč. 
 
Přijato usnesení č. 534/2021:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka projednalo a následně schvaluje návrh střednědobého výhledu 
Mateřské školy, Stará Paka, IČO: 75015218, na rok 2023 – 2024. 
 
Přijato usnesení č. 535/2021:  
I. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje zvýšení nájemného v bytech v majetku obce Stará Paka dle 
nájemních smluv uzavřených s nájemníky před 1. 1. 2020 na částku 65,00 Kč za 1 m2 s platností od 
1. 1. 2022.  
II. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka ukládá starostovi obce Stará Paka vypracovat dodatky příslušných 
nájemních smluv podle bodu I. tohoto usnesení a tyto dodatky jménem obce uzavřít. 

 
Přijato usnesení č. 536/2021:  
I. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje pronájem bytu č. 5, Revoluční 183, 507 91 Stará Paka, p. ….., 
trvale bytem ….., na dobu určitou od 1. 1. 2022 do 30. 4. 2022 za cenu 65 Kč za 1 m2. 
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. 537/2021:  
I. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje výpůjčku pozemku p. č. 141/1, pozemku p. č. 141/2, pozemku 
st. p. č. 41 a na něm umístěné stavby č. p. 65 - objekt občanské vybavenosti (části), vše katastrální 
území Ústí u Staré Paky list vlastnictví 10001, katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, pracoviště 
Jičín, subjektu SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Ústí u Staré Paky, Ústí 118, Stará Paka, 
IČO: 64812537. Výpůjčka bude uzavřena na dobu určitou od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2023. 
II. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka ukládá starostovi obce Stará Paka vypracovat návrh smlouvy podle 
bodu I. tohoto usnesení a tuto smlouvu jménem obce uzavřít. 
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Přijato usnesení č. 538/2021:  
I. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje výpůjčku nebytových prostor - místnosti v přízemí Obecního 
úřadu Stará Paka, Revoluční 180, 507 91 Stará Paka (místnost vedle pošty Partner), katastrální území 
Stará Paka, list vlastnictví 10001, katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, pracoviště Jičín, subjektu 
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Stará Paka, Revoluční 180, Stará Paka, IČO: 60118059. Výpůjčka 
bude uzavřena na dobu určitou od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2023. 
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. 539/2021:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. st. 16/2, druh 
pozemku zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Karlov u Roškopova, zapsaného na listu 
vlastnictví č. 10001 vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště 
Jičín. 
 
Přijato usnesení č. 540/2021:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje zveřejnění záměru prodeje části 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. 541/2021:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje zveřejnění záměru prodeje částí pozemku p. č. 684/1, druh 
pozemku orná půda, o výměře 1 824 m2, katastrální území Ústí u Staré Paky, zapsaného na listu 
vlastnictví č. 10001 vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště 
Jičín. 
 
Přijato usnesení č. 542/2021:  
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-12-2001871/VB/3 na pozemcích 
p. č. 195/3 a p. č. 800/2, vše 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 RYDVAL - ELEKTRO 
s.r.o., IČO: 25298194), za jednorázovou úhradu ve výši 2 000,00 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. 543/2021:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka souhlasí s umístěním vodovodní přípojky k nemovitosti č. p. 298, Stará 
Paka, na pozemek p. č. 881/42, katastrální území Stará Paka, zapsaného na listu vlastnictví č. 10001 
vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Jičín, za předpokladu 
uzavření příslušné smlouvy o zřízení věcného břemene a umístění stavby, za jednorázovou úhradu 
1 000 Kč, a za předpokladu, že p. ….., bytem ….., uhradí veškeré související náklady se zřízením 
uvedeného věcného břemene. 
 
Přijato usnesení č. 544/2021:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje dobudování vodovodního řadu a veřejné části vodovodních 
přípojek u nemovitostí č. p. 109 - 114 a č. p. 93 Ústí. 
 
Přijato usnesení č. 545/2021:  
I. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření kupní smlouvy o dodání komunálního traktoru 
s příslušenstvím s korporací AGRICO, s.r.o., Čapkova 802, 517 21 Týniště nad Orlicí, IČO: 49286838, 
s cenovou nabídkou 1 707 000,00 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. 546/2021:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka se seznámilo s uzavřením kupní smlouvy na dodání 50 ks svítidel 
veřejného osvětlení s korporací ELIV s.r.o., Bratří Štefanů 499, 500 03 Hradec Králové, IČO: 28859022 
s cenovou nabídkou 439 953,94 Kč včetně daně z přidané hodnoty, a bere ji na vědomí. 
 
Přijato usnesení č. 547/2021:  
I. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje navýšení ceny za použití strojů při zimní údržbě o 30 % 
a navýšení ceny za jeden den pohotovosti na částku 100,00 Kč dle smluv o zimní údržbě uzavřených 
s korporací AGROCHOV STARÁ PAKA a.s., Revoluční 47, 507 91 Stará Paka, a p. Leošem Pechem,  
Revoluční 479, 507 91 Stará Paka, IČO: 05988993. 
II. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka ukládá starostovi obce Stará Paka uzavřít jménem obce dodatky 
příslušných smluv podle bodu I. tohoto usnesení. 
 
Přijato usnesení č. 548/2021:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje ceník nájemného za pronájem hrobového místa ve veřejných 
pohřebištích provozovaných obcí Stará Paka od 1. 1. 2022 (cenu nájmu za hrobové místo ve výši 
10,00 Kč za 1 m2 / rok a cenu za služby spojené s nájmem hrobového místa ve výši 40,00 Kč za 
1 m2 / rok. 

 
Přijato usnesení č. 549/2021:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje poskytnutí finančního příspěvku městu Nová Paka, Dukelské 
náměstí 39, 509 24 Nová Paka, za přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou Nová Paka p. ….., 
bytem ….., ve výši 15 000,00 Kč. 
 
Přijato usnesení č. 550/2021:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje změnu obsazení v některých dílčích inventarizačních 
komisích: p. Zdeňku Hradeckou a p. Jana Podzimka v dílčí inventarizační komisi pro Roškopov, Karlov 
a hasiče Roškopov nahradí p. Eva Cimbálová a p. Jitka Sochorová. 
 
Přijato usnesení č. 551/2021:  
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. 

 
 
 
 
Stará Paka dne 23. 12. 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………      ……………………………………… 
  Jan Herber v.r.                      Ing. Jaroslav Bil v.r. 
    starosta                místostarosta 
 


