
 

 
 
 

Plán činnosti obce Stará Paka na rok 2022 
 
 
 
Plán činnosti obce Stará Paka na rok 2022 vychází z dokumentu „Program rozvoje obce Stará 
Paka na období let 2020 - 2024“ (tzv. „Strategický plán obce“), z dokumentu „Střednědobý 
výhled rozpočtu obce Stará Paka na období roku 2022 - 2024“ a z návrhu rozpočtu obce Stará 
Paka na rok 2022. Výčet některých priorit: 
 
 
realizace stavebních prací (investice, opravy, přípravy) 

chodník Stará Paka - Roškopov, zastávky Karlov, nemovitost Krsmol č.p. 9, ordinace 
praktického lékaře, nemovitost č. p. 183, budova Obecního úřadu, veřejné osvětlení, 
sportovní a dětská hřiště, veřejná prostranství (knihovna, park ZŠ, komunikace před ZŠ, 
otočka Ústí, HZ Brdo, vodovod Ústí, mosty atd.) - viz samostatná příloha 

 
činnosti obce a Obecního úřadu 

pokračování v modernizaci chodu úřadu (spisová služba, elektronická úřední deska, 
formuláře, postupy, vylepšení webových stránek obce), vyhodnocení personálního stavu 
Obecního úřadu, revize vyhlášek a předpisů obce, vložení předpisů do Sbírky právních 
předpisů, reorganizace pohřebnictví (uzavírání nových smluv o nájmu hrobových míst, 
doplnění evidencí, opravy pasportů, pořízení nových číselných označení hrobových 
míst), nové předpisy BOZP a PO, pokračování v přípravě na rekonstrukci budovy 
Obecního úřadu, vyhodnocení poskytovaných služeb pošty Partner, zabezpečení 
provozu ZŠ a MŠ (poskytnutí příspěvky, podpora při vzdělání, spolupráce při oslavách 
výročí založení atd.), dokončení změny č. 1 Územního plánu obce Stará Paka, zadání 
studií na veřejná prostranství, výběr „obecního“ architekta, zabezpečení voleb (senátní, 
komunální) atd. 

 
volnočasové aktivity 

podpora spolkové činnosti (poskytnutí dotace z rozpočtu obce, materiální či personální 
výpomoc), úprava a opravy dětských a sportovních hřišť (Brdo, „Sokolák“, Roškopov), 
pořádání a podpora kulturních akci (divadla, koncerty, dětský den, vítání občánků, 
rozsvícení vánočního stromu atd.) podpora místní knihovny, opravy památek, dokončení 
pasportu kulturních památek 

 
zdravotní a sociální péče 

úprava prostor ordinace praktického lékaře, užší spolupráce se spolkem Sportem proti 
bariérám, zlepšení informovanosti občanů o možnostech sociálních služeb (webové 
stránky obce), vypracování průzkumu poptávky, možnosti dotačních titulů  

 
životní prostředí a bezpečnost 

úpravy a rozšíření veřejných prostranství (ZŠ, knihovna, Ústí atd), dokončení pasportu 
údržby zeleně, pokračování ve snaze odkoupit park Velveta, vyhodnocení odpadového 
hospodářství v obci (úprava sběrných míst, výroba klecí, zastřešení atd.), pokračování 
v protipovodňových opatření (pravidelná protipovodňová prohlídka včetně navazujících 
výstupů, pozemky pro poldry), údržba koryt toků, údržba lokálního výstražného systému, 
pokračující spolupráce s PČR, tubusy na reflexní samolepky, zlepšení podmínek 
jednotky požární ochrany obce (vybavení atd.) 
 
 
 



název popis zhotovitel předpoklad

rekonstrukce budovy OÚ studie Ing. arch. Tůma 31.01.2022

studie Ing. arch. Doubek 30.06.2022

projektová dokumentace vybraný projektant 31.12.2022

elektroinstalace č. p. 183 vypracování projektu Formánek M. 30.06.2022

oprava ordinace (MUDr. Pešl) vypracování projektu vybraný zhotovitel 31.01.2022

vyhotovení vybraný zhotovitel 28.02.2022

Krsmol č.p. 9 projekt k vyhovotení stavby INRECO s.r.o. 31.03.2022

organizace veřejné zakázky vybraný zhotovitel 30.04.2022

organizace dotačního řízení vybraný zhotovitel 31.05.2022

zahájení prací vybraný zhotovitel 30.09.2022

knihovna + park ZŠ dokončení prací NADOZ, s.r.o. 30.06.2022

osvětlení dle SOD EUROP ELEKTRIK 31.03.2022

zastávky Karlov I. a II. zhotovení SETTER, a.s. 18.11.2022

veřejné osvětlení - J. Brože PD - vypracování Formánek M. 30.04.2022

veřejná zakázka vybraný zhotovitel 31.05.2022

zhotovení vybraný zhotovitel 31.12.2022

veřejné osvětlení - Nádražní PD - vypracování Formánek M. 30.04.2022

veřejná zakázka vybraný zhotovitel 30.06.2022

zhotovení vybraný zhotovitel 31.10.2022

veřejné osvětlení - Karlov výměna svítidel - svépomocí, materiál svépomocí 30.04.2022

veřejné osvětlení - J. Tůmy PD - pokračování na Karlov Formánek M. 30.09.2022

veřejné osvětl. - bytovka 430/431 PD - umístění Formánek M. 30.04.2022

realizace vybraný zhotovitel 31.12.2022

veřejné osvětlení - studie řízení studie řídícího systému VO Stará Paka Formánek M. 31.01.2022

veřejné osvětlení - Montprojekt PD - vypracování Formánek M. 31.07.2022

veřejná zakázka vybraný zhotovitel 31.12.2022

zhotovení vybraný zhotovitel 31.12.2022

veřejné osvětlení - JFT s.r.o. PD - vypracování Formánek M. 31.10.2022

zázemí hřišť oprava, vylepšení zázemí vybraný dodavatel 30.09.2022

Sokolák údržba (venkovní omítka, zeď) vybraný dodavatel 30.09.2022

hřiště Roškopov PD - multifunkčního hřiště Linhart spol. s r.o. 30.04.2022

most Roškopov statický výpočet zatížitelnosti - návrh opravy Ing. Igor Bálik 31.01.2022

projekt II část Ing. Pospíšilová Ing. Pospíšilová 31.01.2022

přeložení sloupu ČEZ Roškopov realizace přeložení sloupu Roškopov ČEZ 30.06.2022

hřiště Brdo projekt Ing. Pyciaková 28.02.2022

realizace vybraný dodavatel 30.09.2022

otočka Ústí - odpočinkové místo projekt Ing. Pyciaková 31.01.2022

realizace vybraný zhotovitel 30.04.2022

chodník Roškopov chodník Roškopov - chodník NADOZ, s.r.o. 30.09.2022

chodník Roškopov - veřejné osvětlení NADOZ, s.r.o. 30.09.2022

autorský dozor Projektservis 30.09.2022

TDI dozor Janča, Ing. 30.09.2022

výsadba thuje p. Karel zhotovitel 30.09.2022

oprava komunikace Příčná PD  k provedení (nejprve oprava VOS) zhotovitel 30.06.2022

Příloha k plánu činnosti na rok 2022 - investice, opravy



parkovací místa Tovární vypracování studie Ing. Štrop 31.01.2022

prostranství Sokolská - Revoluční PD - zadání vybraný zhotovitel 31.12.2022

silnice II/284 - zastávky PD - 8 x oboustraných zastávek Dopr. inž. kancelář, s.r.o. 15.03.2022

zateplení KD Ústí PD na zateplení zhotovitel 30.04.2022

sběrná místa nové klece na směsný odpad zhotovitel 30.06.2022

přístřešky nad kontejnery zhotovitel 30.06.2022

úpravy koryt toků dle potřeby zhotovitel 30.09.2022

komunální traktor s příslušenstvím dle výběrového řízení vybraný dodavatel 31.01.2022

sněhové řetězy dle nabídek vybraný dodavatel 31.01.2022

pneu starý Zetor dle nabídek, 2 kusy vybraný dodavatel 31.01.2022

sečení s pohonem John Deer X748/X948 vybraný dodavatel 31.03.2022

elektronická úřední deska realizace před OÚ vybraný dodavatel 30.04.2022

software pro pdf scan do spisové služby vybraný dodavatel 31.03.2022

ZŠ prostranství, komunikace projektová dokumentace komunikace Projektservis 30.04.2022

projektová dokumentace mobiliář, zeleň Ing. Pyciaková 15.01.2022

projektová dokumentace osvětlení Formánek M. 15.01.2022

veřejná zakázka vybraný zhotovitel 31.05.2022

zhotovení - stavební část vybraný zhotovitel 31.08.2022

zhotovení - zeleň vybraný zhotovitel 31.08.2022

zhotovení - mobiliář vybraný zhotovitel 31.08.2022

zhotovení světla vybraný zhotovitel 31.08.2022

dotační řízení vybraný zhotovitel 30.04.2022

oprava schodiště ZŠ oprava schodiště ZŠ realizace vybraný zhotovitel 31.08.2022

knihovna nátěr, oprava střechy vybraný zhotovitel 31.07.2022

hasičská zbrojnice Brdo oprava venkovní omítky vybraný dodavatel 30.06.2022

mosty údržba dle protokolů vybraný zhotovitel 31.12.2022

komunikace - opravy opravy vybraný zhotovitel 31.12.2022

nákup materiálu na opravy vybraný zhotovitel 31.12.2022

kanalizace Roškopov studie proveditelnosti vybraný zhotovitel 28.02.2022

odvodňovací trubky Roškopov čištění, dokumentace vybraný zhotovitel 31.12.2022

kontejner na odpad pořízení vybraný doddavatel 31.03.2022

zábradlí obnova vybraný zhotovitel 31.05.2022

vodovod Ústí bytovky - projekt vybraný zhotovitel 31.05.2022

bytovky - zhotovení vybraný zhotovitel 31.05.2022


