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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 20. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Stará Paka konaného dne 28. 4. 2022 

od 18:00 hodin v Obecním sálu u Obecního úřadu Stará Paka 
 
 
 
 
 
 
 
Přijato usnesení č. 601/2022: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje program 20. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Stará 
Paka. 
 
Přijato usnesení č. 602/2022: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje zapisovatele zápisu Jitku Kluzovou, ověřovatelem zápisu 
p. Jitku Sochorovou a p. Janu Dočekalovou. 
 
Přijato usnesení č. 603/2022: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Josef Dlabola a Mgr. Kateřina 
Krejčová. 
 
Přijato usnesení č. 604/2022:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje návrh na 2. úpravu rozpočtu obce Stará Paka na rok 2022. 
 
Přijato usnesení č. 605/2022: 
I.  
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 3 000,00 Kč na provoz 
„Linky bezpečí“ spolku Linka bezpečí, z.s., se sídlem Ústavní 95, 181 02 Praha 8 – Bohnice, 
IČO: 61383198.  
II.  
Zastupitelstvo obce Stará Paka ukládá starostovi obce Stará Paka vypracovat návrh příslušné smlouvy 
podle bodu I. tohoto usnesení a tuto smlouvu jménem obce uzavřít. 
 
Přijato usnesení č. 606/2022:  
I. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene a dohodu o umístění stavby zřízení věcného břemene „ČEZd_ SoBS VB 19844/IP-12-
2014293/Stará Paka knn pro p.č. 875/2“ na pozemku p. č. 872/3, katastrální území Stará Paka, 
zapsaného 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. 
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Přijato usnesení č. 607/2022:  
I. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti 
č. IV-12-2021222/VB/03 na pozemku p. č. 55/1, katastrální území Krsmol, zapsaného 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 10 000,00 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. 608/2022:  
I. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene a dohody o umístění stavby č. IP-12-2014175/SoBS VB/2 na pozemcích p. č. 441/2 
a p. č. 1435/3, oba 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 (v zastoupení dle platné plné moci korporací ELPROM CZ s.r.o., IČO: 27528448), 
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. 609/2022:  
I. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje prodej pozemků p. č. 80/3, druh pozemku trvalý travní porost, 
výměra 51 m2, a p. č. 80/4, druh pozemku p. č. 80/4, výměra 81 m2, vše katastrální území Ústí u Staré 
Paky, zapsaných na listu vlastnictví č. 10001 vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, 
Katastrální pracoviště Jičín, do vlastnictví p. ….. a p. ….., za částku 12 000,00 Kč s tím, že kupující 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 nemovitost 
 
Přijato usnesení č. 610/2022:  
I. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje prodej části pozemku p. č. 568, druh pozemku trvalý travní 
porost, o výměře 235 m2, vymezeného geometrickým plánem č. 1350-1049/2022, katastrální území 
Stará Paka, zapsaného na listu vlastnictví č. 10001 vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký 
kraj, Katastrální pracoviště Jičín, do vlastnictví p. ….., za částku 7 050,00 Kč s tím, že kupující 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 případně podat příslušnému katastrálnímu 
úřadu návrh na vklad vlastnického práva podle této smlouvy do katastru nemovitostí. 
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Přijato usnesení č. 611/2022:  
I. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka souhlasí s nákupem 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. ….., za částku 40 000,00 Kč.  
II. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka ukládá starostovi obce Stará Paka uzavřít jménem obce příslušnou 
smlouvu podle bodu I. tohoto usnesení. 
 
Přijato usnesení č. 612/2022:  
I. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka se seznámilo s nabídkou p. ….., na odkup pozemku p. č. 684/1, 
katastrální území Ústí u Staré Paky.  
II. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka rozhodlo, že vzhledem k plánované investiční akci zasahující do 
pozemku p. č. 684/1, katastrální území Ústí u Staré Paky, bude prodej předmětného pozemku 
projednáván až po provedení plánované investiční akce. 
 
Přijato usnesení č. 613/2022:  
I. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje prodloužení pronájmu bytu v nemovitosti Komenského 466, 
507 91 Stará Paka stojící na pozemku parc. č. st. 717/1, zapsaného na listu vlastnictví č. 1320 vedeném 
Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Jičín, pro katastrální území 
a obec Stará Paka, p. ….. na dobu určitou od 1. 5. 2022 do 31. 12. 2022 za cenu 65,00 Kč za 1 m2 s tím, 
že pronájem bytu je vázán na vznik a trvání pracovního poměru s příspěvkovou organizací Mateřská 
škola, Stará Paka, Komenského 466, 507 91 Stará Paka, IČO: 75015218.  
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. 614/2022:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka v souladu s § 67 a § 68 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, stanovuje počet členů zastupitelstva obce Stará Paka na volební 
období 2022 - 2026 na 9 členů. 
 
Přijato usnesení č. 615/2022:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka se seznámilo s dosavadním průběhem změny č. 1 Územního plánu 
obce Stará Paka a příslušnými dokumenty (např. dokumenty „Změna č. 1“, „Srovnávací text“ atd.) a bere 
tyto informace a dokumenty na vědomí. 
 
Přijato usnesení č. 616/2022:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 34, druh pozemku 
trvalý travní porost, o výměře 471 m2, katastrální území Roškopov, zapsaného na listu vlastnictví 
č. 10001 vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Jičín. 
 
Přijato usnesení č. 617/2022:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemků 110/3, 110/4, 110/5, 
107/1 a 108, druh pozemků ostatní plocha, vše katastrální území Ústí u Staré Paky, zapsaných na listu 
vlastnictví č. 10001 vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště 
Jičín. 
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Přijato usnesení č. 618/2022:  
I. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-2023882/SoBS VB/1 na pozemku p. č. 1398/7, 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 
(v zastoupení dle platné plné moci korporací ELPROM CZ s.r.o., IČO: 27528448), za jednorázovou 
úhradu ve výši 3 800,00 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. 619/2022:  
I. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavebních a vegetačních 
prací na akci: akce „Stará Paka, Ústí - obratiště autobusů, vegetační úpravy“ na částku 297 479,00 Kč 
včetně daně z přidané hodnoty, se zhotovitelem SETTER, a.s., Čistá u Horek 9, 512 35 Čistá u Horek, 
IČO: 25920031. 
II. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka ukládá starostovi obce Stará Paka uzavřít jménem obce příslušnou 
smlouvu podle bodu I. tohoto usnesení 
 
Přijato usnesení č. 620/2022:  
I. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na realizaci díla „Stará 
Paka - autobusové zastávky Karlov“ uzavřené mezí obcí Stará Paka a zhotovitelem SETTER, a.s., Čistá 
u Horek 9, 512 35 Čistá u Horek, IČO: 25920031, za provedení schválených víceprací, na částku 
293 576,00 Kč včetně daně z přidané hodnoty. 
II. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka ukládá starostovi obce Stará Paka uzavřít jménem obce příslušný 
dodatek předmětné smlouvy o dílo podle bodu I. tohoto usnesení 
 
 
 
 
Stará Paka dne 29. 4. 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………      ……………………………………… 
  Jan Herber v.r.                      Ing. Jaroslav Bil v.r. 
    starosta                místostarosta 
 


