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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 22. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Stará Paka konaného dne 14. 7. 2022 

od 18:00 hodin v Obecním sálu u Obecního úřadu Stará Paka 
 
 
 
 
Přijato usnesení č. 641/2022: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje program 22. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Stará 
Paka. 
 
Přijato usnesení č. 642/2022: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje zapisovatele zápisu p. Evu Cimbálovou, ověřovatele zápisu 
Mgr. Kateřinu Krejčovou. 
 
Přijato usnesení č. 643/2022: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Hana Hylmarová, p. Jana 
Dočekalová. 
 
Přijato usnesení č. 644/2022:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka projednalo námitku p. ….. proti zápisu z 21. zasedání Zastupitelstva 
obce Stará Paka s tím, že na 22. veřejném zasedání Zastupitelstva obce Stará Paka nebylo možné 
přijmout jednoznačné rozhodnutí (vyhovět, částečně vyhovět, zamítnout). 
 
Přijato usnesení č. 645/2022:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje návrh na 4. úpravu rozpočtu obce Stará Paka na rok 2022. 
 
Přijato usnesení č. 646/2022: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 380/12, druh 
pozemku trvalý travní porost, katastrální území Roškopov, zapsaného na listu vlastnictví 
č. 10001 vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Jičín. 
 
Přijato usnesení č. 647/2022:  
I. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku 
p. č. 730, katastrální území Brdo, 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 RYDVAL-ELEKTRO s.r.o., IČO: 25298194), dle geometrického plánu 
č. 287-427/2021, za jednorázovou úhradu ve výši 1 000,00 Kč bez daně z přidané hodnoty, s tím, že 
korporace ČEZ Distribuce, a.s. uhradí vyhotovení geometrického plánu a návrh na vklad do katastru 
nemovitostí. 
II. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka ukládá starostovi obce Stará Paka uzavřít jménem obce příslušnou 
smlouvu podle bodu I. tohoto usnesení. 
 
Přijato usnesení č. 648/2022:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka se seznámilo s důvody uzavření dodatku smlouvy o dílo - prodloužení 
termínu odevzdání studie „Stavební úpravy č. p. 180 ve Staré Pace“ do 31. 8. 2022, a bere toto uzavření 
na vědomí. 
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Přijato usnesení č. 649/2022:  
I. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka souhlasí s uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo ze dne 27. 7. 2021 
uzavřené s korporací NADOZ, s.r.o., Kumburský Újezd 24, 509 01 Nová Paka, IČO: 49283171, týkající 
se nového termínu předání díla do 10. 10. 2022 s tím, že do doby nově sjednaného termínu dodání díla 
nebude ze strany objednatele pro objektivní příčiny uplatněna smluvní pokuta. 
II. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka ukládá starostovi obce Stará Paka vypracovat návrh dodatku smlouvy 
podle bodu I. tohoto usnesení a tento dodatek smlouvy jménem obce uzavřít. 
 
Přijato usnesení č. 650/2022:  
I. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka souhlasí s uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo ze dne 22. 6. 2022 
uzavřené s korporací NADOZ, s.r.o., Kumburský Újezd 24, 509 01 Nová Paka, IČO: 49283171, týkající 
se nového termínu předání díla do 10. 10. 2022. 
II. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka ukládá starostovi obce Stará Paka vypracovat návrh dodatku smlouvy 
podle bodu I. tohoto usnesení a tento dodatek smlouvy jménem obce uzavřít. 
 
Přijato usnesení č. 651/2022:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci odstranění havarijního 
stavu topného systému budovy mateřské školy, Komenského 466, Stará Paka, mezi příspěvkovou 
organizací Mateřská škola, Stará Paka, IČO: 75015218, a zhotovitelem VYKOM s.r.o., Kumburský 
Újezd 104, IČO: 25281526, na částku 1 235 380,96 Kč včetně daně z přidané hodnoty. 
 
Přijato usnesení č. 652/2022:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje zvýšení investičního příspěvku pro rok 2022 pro Mateřskou 
školu, Stará Paka, IČO: 75015218, o částku 1 235 381,00 Kč z důvodu odstranění havárie topného 
systému budovy mateřské školy (rekonstrukce kotelny), na adrese Komenského 466, 507 91 Stará 
Paka. 
 
Přijato usnesení č. 653/2022:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje výsledek výběrového řízení na akci „Úprava učeben 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 1 173 441,70 Kč včetně daně z přidané hodnoty.   
 
Přijato usnesení č. 654/2022:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka se seznámilo s žádostí občanů o vybudování chodníku v místí části 
Krsmol a bere ji na vědomí. Současně Zastupitelstvo obce Stará Paka pověřuje vedení obce k zajištění 
informací o proveditelnosti této investiční akce, zajištění odhadu nákladů a zajištění informací 
o možném financování akce. 
 
Přijato usnesení č. 655/2022:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka revokuje přijaté usnesení č. 640/2022 ze dne 16. 6. 2022 o udělení 
výjimky z dodržování nočního klidu dne 10. 9. 2022. Udělit výjimku z doby nočního klidu lze pouze 
prostřednictvím obecně závazné vyhlášky, nikoli pouze rozhodnutím příslušného orgánu obce (např. 
zastupitelstva).  
 
Stará Paka dne 15. 7. 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………      ……………………………………… 
  Jan Herber  v.r.            Ing. Jaroslav Bil  v.r. 
    starosta                místostarosta 


