
- 1 - 

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 19. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Stará Paka konaného dne 24. 2. 2022 

od 18:00 hodin v Obecním sálu u Obecního úřadu Stará Paka 
 
 
 
 
Přijato usnesení č. 552/2022: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje program 19. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Stará 
Paka. 
 
Přijato usnesení č. 553/2022: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje zapisovatele zápisu p. Evu Cimbálovou a ověřovatelem 
zápisu Mgr. Pavla Antoše. 
 
Přijato usnesení č. 554/2022: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Petr Fejfar a p. Hana 
Hylmarová. 
 
Přijato usnesení č. 555/2022:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje návrh na 1. úpravu rozpočtu obce Stará Paka na rok 2022. 
 
Přijato usnesení č. 556/2022: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje odpisový plán dlouhodobého majetku obce Stará Paka na rok 
2022. 
 
Přijato usnesení č. 557/2022:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka se seznámilo s plněním rozpočtu sociálního fondu obce Stará Paka za 
rok 2021 a schvaluje návrh rozpočtu sociálního fondu obce Stará Paka na rok 2022. 
 
Přijato usnesení č. 558/2022:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje poskytnutí účelových dotací z rozpočtu obce Stará Paka na 
rok 2022 dle schválených „Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu obce Stará Paka“. 
 
Přijato usnesení č. 559/2022 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace 
z rozpočtu obce Stará Paka na rok 2022 mezi obcí Stará Paka a subjektem Český svaz včelařů, z.s., 
IČO: 7083471, ve výši 5 000,00 Kč na nákup léčiva pro včelstva a úkony s léčením spojené. 
 
Přijato usnesení č. 560/2022 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace 
z rozpočtu obce Stará Paka na rok 2022 mezi obcí Stará Paka a subjektem Senioři ČR, z.s., Regionální 
organizace Novopacká, IČO: 75133385, ve výši 10 000,00 Kč na provoz kanceláře, dopravu, kulturní 
akce. 
 
Přijato usnesení č. 561/2022 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace 
z rozpočtu obce Stará Paka na rok 2022 mezi obcí Stará Paka a subjektem Centrum LIRA, z.ú., 
IČO: 28731191, ve výši 6 000,00 Kč na poskytování preventivní sociální služby rané péče. 
 
 
 
 
 



- 2 - 

Přijato usnesení č. 562/2022:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace 
z rozpočtu obce Stará Paka na rok 2022 mezi obcí Stará Paka a subjektem LMK Nová Paka, modelářský 
klub p.s., IČO: 60117893 ve výši 11 000,00 Kč na pořízení výškoměrů a materiálu na stavbu modelů. 
 
Přijato usnesení č. 563/2022: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace 
z rozpočtu obce Stará Paka na rok 2022 mezi obcí Stará Paka a subjektem Sportem proti bariérám, 
z.s., IČO: 27031161 ve výši 144 000,00 Kč na provozní náklady na sociální službu v mikroregionu 
Novopacka. 
 
Přijato usnesení č. 564/2022 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace 
z rozpočtu obce Stará Paka na rok 2022 mezi obcí Stará Paka a subjektem Tělovýchovná jednota Sokol 
Ústí u Staré Paky, z.s., IČO: 60117591 ve výši 15 000,00 Kč na provoz, údržbu, pořádání sportovních 
a společenských akcí. 
 
Přijato usnesení č. 565/2022:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace 
z rozpočtu obce Stará Paka na rok 2022 mezi obcí Stará Paka a subjektem SH ČMS - Sbor 
dobrovolných hasičů Ústí u Staré Paky, IČO: 64812537 ve výši 20 000,00 Kč na vybavení družstva žen, 
vybavení hasičské zbrojnice. 
 
Přijato usnesení č. 566/2022:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace 
z rozpočtu obce Stará Paka na rok 2022 mezi obcí Stará Paka a subjektem Základní organizace 
Českého zahrádkářského svazu ve Staré Pace, IČO 60119241 ve výši 6 000,00 Kč na dokončení opravy 
vstupní brány, pořízení biologického přípravku na hubení škůdců. 
 
Přijato usnesení č. 567/2022: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace 
z rozpočtu obce Stará Paka na rok 2022 mezi obcí Stará Paka a subjektem Život bez bariér, z.ú., 
IČO: 26652561 ve výši 5 000,00 Kč na veřejně prospěšné účely. 
 
Přijato usnesení č. 568/2022: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace 
z rozpočtu obce Stará Paka na rok 2022 mezi obcí Stará Paka a subjektem Sportem proti bariérám, 
z.s., IČO: 27031161 ve výši 73 000,00 Kč na vybudování skladů v nemovitosti Nádražní 111, Stará 
Paka. 
 
Přijato usnesení č. 569/2022: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace 
z rozpočtu obce Stará Paka na rok 2022 mezi obcí Stará Paka a subjektem Novopacký parostrojní 
spolek, IČO: 06803610, ve výši 10 000,00 Kč na pořádání jízd parních vlaků ve Staré Pace a okolí 
v roce 2022. 
 
Přijato usnesení č. 570/2022: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace 
z rozpočtu obce Stará Paka na rok 2022 mezi obcí Stará Paka a subjektem SH ČMS – Sbor 
dobrovolných hasičů Brdo, IČO: 60118954, ve výši 11 000,00 Kč na nákup kalového čerpadla a úhradu 
hudby na plesu. 
 
Přijato usnesení č. 571/2022:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace 
z rozpočtu obce Stará Paka na rok 2022 mezi obcí Stará Paka a subjektem TJ SOKOL Stará Paka z.s., 
IČO: 44477554, ve výši 380 000,00 Kč na zajištění činnosti, opravy nemovitého majetku a rozvoje 
spolku. 
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Přijato usnesení č. 572/2022: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace 
z rozpočtu obce Stará Paka na rok 2022 mezi obcí Stará Paka a subjektem Český kynologický svaz 
ZKO Stará Paka-304, IČO: 60117389, ve výši 19 000,00 Kč na úpravu parkoviště, cvičební plochy, 
opravu budovy, opravy oplocení. 
 
Přijato usnesení č. 573/2022: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace 
z rozpočtu obce Stará Paka na rok 2022 mezi obcí Stará Paka a subjektem OPEN ART, z.s., 
IČO: 64814432 ve výši 89 000,00 Kč na realizaci projektu „Letní dílny Roškopov 2022“. 
 
Přijato usnesení č. 574/2022: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace 
z rozpočtu obce Stará Paka na rok 2022 mezi obcí Stará Paka a subjektem AVZO ČR ROŠKOPOV, 
IČO: 75106698, ve výši 28 000,00 Kč na činnost spolku. 
 
Přijato usnesení č. 575/2022: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace 
z rozpočtu obce Stará Paka na rok 2022 mezi obcí Stará Paka a subjektem Tělovýchovná jednota Sokol 
Roškopov, z.s., IČO: 65197852, ve výši 44 000,00 Kč na činnost spolku. 
 
Přijato usnesení č. 576/2022: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace 
z rozpočtu obce Stará Paka na rok 2022 mezi obcí Stará Paka a subjektem Klub biatlonu Roškopov 
p.s., IČO: 64815528, ve výši 22 000,00 Kč na vybavení, dopravu, sportovního oblečení a obuvi. 
 
Přijato usnesení č. 577/2022: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace 
z rozpočtu obce Stará Paka na rok 2022 mezi obcí Stará Paka a subjektem SH ČMS - Sbor 
dobrovolných hasičů Stará Paka, IČO: 60118059, ve výši 52 000,00 Kč na kulturní, společenskou 
a volnočasovou činnost. 
 
Přijato usnesení č. 578/2022: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace 
z rozpočtu obce Stará Paka na rok 2022 mezi obcí Stará Paka a subjektem SH ČMS - Sbor 
dobrovolných hasičů Roškopov, IČO: 60118938, ve výši 4 000,00 Kč na tradiční autobusový zájezd. 
 
Přijato usnesení č. 579/2022: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace 
z rozpočtu obce Stará Paka na rok 2022 mezi obcí Stará Paka a subjektem SH ČMS - Sbor 
dobrovolných hasičů Roškopov, IČO: 60118938, ve výši 13 000,00 Kč na nákup přileb a hadic. 
 
Přijato usnesení č. 580/2022:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje účetní závěrku k 31. 12. 2021 Masarykovy základní školy 
Stará Paka, okres Jičín, IČO: 70890072. 
 
Přijato usnesení č. 581/2022:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje výsledek hospodaření Masarykovy základní školy Stará Paka, 
okres Jičín za rok 2020 ve výši 173 908,54 Kč a souhlasí s vypořádáním tohoto hospodářského výsledku 
převedením do rezervního fondu Masarykovy základní školy, Stará Paka, okres Jičín. 
 
Přijato usnesení č. 582/2022: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje odpisový plán pro rok 2022 Masarykovy základní školy Stará 
Paka, okres Jičín, IČO: 70890072. 
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Přijato usnesení č. 583/2022:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje žádost Masarykovy základní školy Stará Paka, okres Jičín, 
IČO: 70890072, o zvýšení neinvestičního příspěvku pro rok 2022 o částku 53 852,00 Kč z důvodu 
úpravy odpisového plánu na rok 2022 - technického zhodnocení budovy základní školy. 
 
Přijato usnesení č. 584/2022:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje účetní závěrku k 31. 12. 2021 Mateřské školy, Stará Paka, 
IČO: 75015218. 
 
Přijato usnesení č. 585/2022:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje výsledek hospodaření Mateřské školy, Stará Paka, za rok 
2021 ve výši 109 472,94 Kč s tím, že částka ve výši 89 472,94 Kč bude převedena do rezervního fondu 
a částka ve výši 20 000,00 Kč bude převedena do fondu odměn. 
 
Přijato usnesení č. 586/2022: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje odpisový plán pro rok 2022 Mateřské školy, Stará Paka, 
IČO: 75015218. 
 
Přijato usnesení č. 587/2022: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje žádost Mateřské školy, Stará Paka, o zvýšení neinvestičního 
příspěvku pro rok 2022 o částku 11 149,00 Kč z důvodu úpravy odpisového plánu na rok 2022 
(rekonstrukce vstupní brány). 
 
Přijato usnesení č. 588/2022:  
I. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje prodej části pozemků p. č. 1039/90 a p. č. 1369/2, oba 
katastrální území Stará Paka, zapsaných na listu vlastnictví č. 10001 vedeném Katastrálním úřadem 
pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Jičín, vymezené dle geometrického plánu č. 1280-
531/2021 potvrzeným Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, katastrální pracoviště Jičín dne 
22. 10. 2021, korporaci Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s., se sídlem Na Tobolce 428, Jičín, 
IČO: 60109149, za částku 11 400,00 Kč. 
II. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka ukládá starostovi obce Stará Paka podle bodu I. tohoto usnesení 
jménem obce uzavřít příslušnou smlouvu. 
 
Přijato usnesení č. 589/2022:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 691/1, druh 
pozemku orná půda, katastrální území Ústí u Staré Paky, zapsaného na listu vlastnictví č. 10001 
vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Jičín. 
 
Přijato usnesení č. 590/2022:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka projednalo nabídku na odkup spoluvlastnického podílu ve výši ½ na 
pozemcích p. č. 605/1, druh pozemku lesní pozemek, výměra 152 m2, p. č. 605/2, druh pozemku lesní 
pozemek, výměra 2 398 m2, p. č. 609/11, druh pozemku ostatní plocha, výměra 559 m2, vše katastrální 
území Brdo, od p. ….., bytem ….. a schvaluje provedení znaleckého posudku k určení ceny uvedeného 
podílu. Po vyhotovení znaleckého posudku bude samotný odkup spoluvlastnického podílu projednán 
na nejbližším veřejném zasedání Zastupitelstva obce Stará Paka.  
 
Přijato usnesení č. 591/2022:  
I. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje pronájem bytu č. 5, Revoluční 183, 507 91 Stará Paka, p. ….., 
trvale bytem ….., na dobu určitou od 1. 5. 2022 do 31. 12. 2022 za cenu 65 Kč za 1 m2. 
II. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka ukládá starostovi obce Stará Paka vypracovat dodatek ke stávající 
nájemní smlouvě podle bodu I. tohoto usnesení a tento dodatek jménem obce uzavřít. 
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Přijato usnesení č. 592/2022:  
I. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje prodloužení pronájmu nebytových prostor v nemovitosti 
Revoluční 183, 507 91 Stará Paka, vymezených v platném dodatku č. 1 stávající nájemní smlouvy 
p. Lence Ottmarové, IČO: 14519470, za účelem provozování její podnikatelské činnosti, na dobu určitou 
do 28. 2. 2027 za měsíční nájemné ve výši 3 000 Kč. 
II. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka ukládá starostovi obce Stará Paka vypracovat dodatek ke stávající 
nájemní smlouvě podle bodu I. tohoto usnesení a tento dodatek jménem obce uzavřít. 
 
Přijato usnesení č. 593/2022:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka revokuje přijaté usnesení č. 549/2021 ze dne 16. 12. 2021 týkající se 
poskytnutí finančního příspěvku městu Nová Paka za přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou. 
 
Přijato usnesení č. 594/2022:  
I. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření smlouvy o dílo na vypracování projektové 
dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby (včetně zajištění vyjádření dotčených orgánů), 
I. etapy rekonstrukce veřejného osvětlení („Pod Horama“) na částku 310 123,00 Kč včetně daně 
z přidané hodnoty, se zhotovitelem Martin Formánek, K Hájku 1708, Nová Paka, IČO: 07326441. 
II. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření smlouvy o dílo na vypracování projektové 
dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby (včetně zajištění vyjádření dotčených orgánů), 
II. etapy rekonstrukce veřejného osvětlení („Revoluční“) na částku 381 392,00 Kč včetně daně z přidané 
hodnoty, se zhotovitelem Martin Formánek, K Hájku 1708, Nová Paka, IČO: 07326441. 
III. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka ukládá starostovi obce Stará Paka uzavřít jménem obce příslušné 
smlouvy podle bodu I. a II. tohoto usnesení. 
 
Přijato usnesení č. 595/2022:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka se seznámilo s uzavřenou smlouvou o dílo na vypracování studie 
přestavby budovy Obecního úřadu se zhotovitelem Ing. arch. Martin Doubek, Opolského 1936, Nová 
Paka, IČO: 73790885, na částku 226 000,00 Kč bez daně z přidané hodnoty, a bere tuto smlouvu na 
vědomí. 
 
Přijato usnesení č. 596/2022:  
I. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka odvolává p. Josefa Dlabolu z pozice určeného zastupitele, který 
spolupracuje s pořizovatelem na změně č. 1 Územního plánu Stará Paka. 
II. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje jako určeného zastupitele, který bude spolupracovat 
s pořizovatelem na Změně č. 1 Územního plánu Stará Paka, p. Jana Herbera. 
 
Přijato usnesení č. 597/2022:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka projednalo žádost o zákaz zábavní pyrotechniky v místní části Karlov 
a vzalo ji na vědomí. K rozhodnutí Zastupitelstva obce Stará Paka v dané věci je třeba shromáždit další 
relevantní informace (např. zákonné předpisy, množství občanů, kteří žádost podporují apod.). 
 
Přijato usnesení č. 598/2022:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka deleguje ve smyslu ustanovení § 84 odst. 2. písm. f) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, paní Hanu Hylmarovou (v případě její nepřítomnosti 
jako náhradníka p. Josefa Dlabolu) jako zástupce obce Stará Paka na 29. řádnou valnou hromadu 
společnosti Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s., Na Tobolce 428, 506 01 Jičín, 
IČO: 60109149, jakož i na všechny případné další mimořádné nebo náhradní valné hromady 
Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. konané do 31. 12. 2022 a pověřuje ji (ho) účastí, 
zastupováním a hlasováním na těchto valných hromadách.  
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Přijato usnesení č. 599/2022:  
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-12-2008385/1 na pozemcích 
p. č.: 94/3, 2/1, 2/6, 1367/1, 1523, 5/5, 5/6, st. 186, 1369/2, 95, 94/2, st. 450/3, 7/1, st. 450/2, 82/1, 
1392/3, 972/13, 71/1, 1403/2, 72/2, 72/4, 53, 953/4, 1391/16, 52/1, 52/10, 52/11, 593/1, 592/1, 1408/1, 
1403/1,  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 60 200,00 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. 600/2022:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemků p. č. 80/3 a p. č. 80/4, 
oba druh pozemku trvalý travní porost, oba katastrální území Ústí u Staré Paky, zapsaných na listu 
vlastnictví č. 10001 vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště 
Jičín. 
 
 
 

 
 
 
 
Stará Paka dne 25. 2. 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………      ……………………………………… 
  Jan Herber v.r.                      Ing. Jaroslav Bil v.r. 
    starosta                místostarosta 
 


