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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 21. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Stará Paka konaného dne 16. 6. 2022 

od 18:00 hodin v Obecním sálu u Obecního úřadu Stará Paka 
 
 
 
Přijato usnesení č. 621/2022: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje program 21. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Stará 
Paka. 
 
Přijato usnesení č. 622/2022: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje zapisovatele zápisu Jitku Kluzovou, ověřovatelem zápisu 
p. Petra Fejfara. 
 
Přijato usnesení č. 623/2022: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje návrhovou komisi ve složení Mgr. Pavel Antoš a p. Jitka 
Sochorová. 
 
Přijato usnesení č. 624/2022:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje návrh na 3. úpravu rozpočtu obce Stará Paka na rok 2022. 
 
Přijato usnesení č. 625/2022: 
I. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje řádnou účetní závěrku obce Stará Paka za rok 2021 
sestavenou ke dni 31. 12. 2021. 
II. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka souhlasí s převodem výsledku hospodaření obce Stará Paka za rok 
2021 ve výši 10 453 365,30 Kč ve schvalovacím řízení na účet 432 - Výsledek hospodaření 
předcházejících účetních období. 
 
Přijato usnesení č. 626/2022:  
I. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka bere na vědomí návrh závěrečného účtu obce Stará Paka za rok 2021 
včetně příloh (výkaz zisku a ztráty, rozvaha, kontrola vnitropodnikových vazeb, výkazy příspěvkové 
organizace Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín a Mateřská škola, Stará Paka, zpráva 
auditora o výsledku přezkoumání územního samosprávního celku Stará Paka za období od 1. 1. 2021 
do 31. 12. 2021). 
II. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje závěrečný účet obce Stará Paka za rok 2021 a celoroční 
hospodaření obce, a to bez výhrad. 
 
Přijato usnesení č. 627/2022:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka vzalo na vědomí informaci o vydání příkazu starosty obce Stará Paka 
jmenovaným inventarizačním komisím k provedení inventarizace majetku a závazků obce Stará Paka 
k 31. 8. 2022 a k 31. 12. 2022. Současně vzalo na vědomí informace o způsobu provedení této 
inventarizace. 
 
Přijato usnesení č. 628/2022:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje zpracovaný střednědobý výhled rozpočtu obce Stará Paka na 
období roku 2023 - 2025 v souladu s § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, územních 
rozpočtů, v platném znění. 
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Přijato usnesení č. 629/2022:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje zveřejnění záměru změny nájmu bytu č. 3, Revoluční 183, 
Stará Paka, nájemce ….., bytem ….. (směnu), za nájem bytu na uvedené adrese označovaného jako 
„krizový byt“ za stávajících podmínek (původní doba nájmu, 65 Kč za 1 m2). 
 
Přijato usnesení č. 630/2022:  
I. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje prodej 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, do vlastnictví ….., bytem 
….., za částku 9 420,00 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 nemovitostí 
 
Přijato usnesení č. 631/2022:  
I. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s ….., bytem 
….., spočívající v umístění, provozování, opravy a udržování vodovodní přípojky na pozemku p. č. 
881/42, katastrální území Stará Paka, za jednorázovou úhradu 1 000 Kč s tím, že veškeré náklady 
spojené s vyhotovením smlouvy, geometrickým plánem a poplatků spojených s podáním návrhu na 
vklad do katastru nemovitostí uhradí …... 
II. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka ukládá starostovi obce Stará Paka uzavřít jménem obce příslušnou 
smlouvu podle bodu I. tohoto usnesení. 
 
Přijato usnesení č. 632/2022:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje výsledek výběrového řízení na akci „Úpravy učebny MŠ Stará 
Paka“ zadavatele Mateřská škola, Stará Paka, IČO: 75015218, a schvaluje uzavření smlouvy o dílo na 
realizaci uvedené stavební zakázky mezi příspěvkovou organizací Mateřská škola, Stará Paka, 
IČO: 75015218, a zhotovitelem SETTER, a.s., Čistá u Horek 9, 512 35 Čistá u Horek, IČO: 25920031, 
na částku 1 200 101,06 Kč včetně daně z přidané hodnoty. 
 
Přijato usnesení č. 633/2022:  
I. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavební zakázky „opravy 
hasičské zbrojnice Brdo“ se zhotovitelem SETTER, a.s., Čistá u Horek č. p. 9, 512 35 Čistá u Horek, 
IČO: 25920031, na částku 305 604,94 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. 
 
Přijato usnesení č. 634/2022:  
I. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci části stavební zakázky 
„Stará Paka – ZŠ – úprava veřejného prostranství“, se zhotovitelem NADOZ, s.r.o., Kumburský Újezd 
24, 509 01 Nová Paka, IČO: 49283171, na částku 4 454 951,90 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. 635/2022:  
I. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci části stavební zakázky 
„Stará Paka – ZŠ – úprava veřejného prostranství“, se zhotovitelem Jan Kopecký, Ktová 51, 
512 63 Rovensko pod Troskami, IČO: 13237195, na částku 346 234,11 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. 
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Přijato usnesení č. 636/2022:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření příkazní smlouvy na výkon technického dozoru 
investora na akci „Stará Paka – ZŠ – úprava veřejného prostranství“ za měsíční odměnu ve výši 
18 000 Kč (po dobu maximálně 3 měsíce) s dodavatelem Ing. Jiří Pavlů, Libštát 271, 512 31 Libštát, 
IČO: 18875203. 
 
Přijato usnesení č. 637/2022:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje prodej části pozemku p. č. 691/11, druh pozemku orná půda, 
o výměře 61 m2, katastrální území Ústí u Staré Paky, zapsaného na listu vlastnictví č. 10001 vedeném 
Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Jičín (vymezeného geometrickým 
plánem č. 244-148/2022), do vlastnictví ….., bytem ….., datum narození ….., za částku 6 100,00 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. 
 
Přijato usnesení č. 638/2022:  
I. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka se seznámilo s oznámením příspěvkové organizace Mateřská škola, 
Stará Paka, IČO: 75015218, a následně vypracovanou zprávou korporace VYKOM s.r.o., 
IČO: 25281526, o havarijním stavu topného systému budovy mateřské školy. Zastupitelstvo obce Stará 
Paka pověřuje vedení obce Stará Paka a vedení příspěvkové organizace Mateřská škola, Stará Paka, 
IČO: 75015218, činit úkony, které povedou k odstranění havarijního stavu před zahájením nové topné 
sezóny.  
II. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka se seznámilo s oznámením příspěvkové organizace Mateřská škola, 
Stará Paka, IČO: 75015218, o potřebě navýšení kapacity školky v nadcházejícím školním roce. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka pověřuje vedení obce Stará Paka a vedení příspěvkové organizace 
Mateřská škola, Stará Paka, IČO: 75015218, činit takové úkony (včetně využití zákona č. 67/2022 Sb.), 
které by (bude-li to možné) vedly k případnému navýšení kapacity školky od 1. 9. 2022. 
 
Přijato usnesení č. 639/2022:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka se seznámilo s důvody a obsahem žádosti o poskytnutí součinnosti, 
kterou v zastoupení obce Stará Paka zaslala advokátní kancelář p. ….., bytem ….., ve věci pilíře 
postaveného na pozemcích p. č. 1039/3 a p. č. 1039/128, k. ú. Stará Paka. 
 
 
Přijato usnesení č. 640/2022:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka souhlasí s návrhem na výjimečné omezení doby nočního klidu dne 
10. 9. 2022, a to tak, že noční klid nemusí být dodržován v době od 22.00 hodin do 24.00 hodin v 
souvislosti s konáním oslav výročí 130 let od založení spolku - Sboru dobrovolných hasičů ve Staré 
Pace. 
 
 
Stará Paka dne 17. 6. 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………      ……………………………………… 
  Jan Herber v.r.                      Ing. Jaroslav Bil v.r. 
    starosta                místostarosta 
 


