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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 23. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Stará Paka konaného dne 22. 9. 2022 

od 18:00 hodin v Obecním sálu u Obecního úřadu Stará Paka 
 
 
 
 
 
 
Přijato usnesení č. 656/2022: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje program 23. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Stará 
Paka. 
 
Přijato usnesení č. 657/2022: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje zapisovatele zápisu p. Jitku Kluzovou, ověřovatele zápisu 
p. Hanu Hylmarovou. 
 
Přijato usnesení č. 658/2022: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje návrhovou komisi ve složení: Mgr. Kateřina Krejčová, p. Jitka 
Sochorová. 
 
Přijato usnesení č. 659/2022:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje návrh na 5. úpravu rozpočtu obce Stará Paka na rok 2022. 
 
Přijato usnesení č. 660/2022: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje účast Masarykovy základní školy, Stará Paka, okres Jičín, 
Revoluční 355, 507 91 Stará Paka, IČO: 70890072, na projektu „Operační program Jan Amos 
Komenský“, číslo výzvy 02_22_002, název výzvy „Šablony pro MŠ a ZŠ I“, včetně všech souvisejících 
úkonů potřebných ke splnění účasti na předmětném projektu. 
 
Přijato usnesení č. 661/2022: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje o použití finančních prostředků ve výši 450 000,00 Kč 
z rezervního fondu Masarykovy základní školy, Stará Paka, okres Jičín, Revoluční 355, 507 91 Stará 
Paka, IČO: 70890072, na úhradu mimořádných nákladů na provoz, údržbu, opravy a vybavení školy. 
 
Přijato usnesení č. 662/2022: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje o použití finančních prostředků ve 60 008,00 Kč z investičního 
fondu Masarykovy základní školy, Stará Paka, okres Jičín, Revoluční 355, 507 91 Stará Paka, 
IČO: 70890072, na pořízení nabíjecí základny MAX s nabíjecími boxy pro tablety. 
 
Přijato usnesení č. 663/2022: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje změnu odpisového plánu Masarykovy základní školy, Stará 
Paka, okres Jičín, Revoluční 355, 507 91 Stará Paka, IČO: 70890072, pro rok 2022 o částku 2 973,00 Kč 
(od 10/2022) z důvodu pořízení dlouhodobého hmotného majetku. Současně Zastupitelstvo obce Stará 
Paka schvaluje navýšení neinvestičního příspěvku ve výši 2 973,00 Kč. 
 
Přijato usnesení č. 664/2022:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka neschvaluje prodej pozemku p. č. 564/2, druh pozemku ostatní plocha, 
katastrální území Karlov u Roškopova zapsaného na listu vlastnictví č. 10001 vedeném Katastrálním 
úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Jičín. 
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Přijato usnesení č. 665/2022:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka neschvaluje prodej části pozemku p. č. 907/1, druh pozemku trvalý 
travní porost, katastrální území Stará Paka, zapsaného na listu vlastnictví č. 10001 vedeném 
Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Jičín. 
 
Přijato usnesení č. 666/2022:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 1398/2, druh 
pozemku ostatní plocha, katastrální území Stará Paka, zapsaného na listu vlastnictví č. 10001 vedeném 
Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Jičín. 
 
Přijato usnesení č. 667/2022:  
I. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje změnu nájmu - ukončení pronájmu bytu č. 3, Revoluční 180, 
Stará Paka, k 31. 12. 2022 a současně zahájení pronájmu bytu č. 8, Revoluční 183, 507 91 Stará Paka, 
p. ….., trvale bytem ….., datum narození ….., na dobu určitou od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2025 za cenu 
65 Kč za 1 m2. 
II. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka ukládá starostovi obce Stará Paka vypracovat návrhy smluv podle bodu 
I. tohoto usnesení a tyto smlouvy jménem obce uzavřít. 
 
Přijato usnesení č. 668/2022:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka vydává Obecně závaznou vyhlášku o stanovení koeficientů pro výpočet 
daně z nemovitých věcí. 
 
Přijato usnesení č. 669/2022:  
I. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavebních na akci 
„Prodloužení vodovodního řadu Ústí“ na částku 306 537,30 Kč bez daně z přidané hodnoty, se 
zhotovitelem NADOZ, s.r.o., Kumburský Újezd 24, 509 01 Nová Paka, IČO: 49283171, s termínem 
dokončení a předání díla do 15. 10. 2022. 
II. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka ukládá starostovi obce Stará Paka uzavřít jménem obce příslušnou 
smlouvu podle bodu I. tohoto usnesení. 
 
Přijato usnesení č. 670/2022:  
I. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na realizaci díla „Stará 
Paka - chodník podél silnice II/284“ uzavřené mezí obcí Stará Paka a zhotovitelem NADOZ, s.r.o., 
Kumburský Újezd 24, 509 01 Nová Paka, IČO: 49283171, na osazení flexibilních směrových flexibilních 
sloupků, na částku 38 445,33 Kč včetně daně z přidané hodnoty, s termínem vyhotovení do 20.12.2022. 
II. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka ukládá starostovi obce Stará Paka uzavřít jménem obce příslušný 
dodatek předmětné smlouvy o dílo podle bodu I. tohoto usnesení. 
 
Přijato usnesení č. 671/2022:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka se seznámilo s problematikou betonových pilířů pro uložení 
elektroměrových rozvaděčů, skříně hlavního uzávěru plynu a uložení popelnic - majetku obce 
inventárního čísla 1573/100, 1574/100, 1575/100, 1576/100, 15777/100, 1578/100 umístěných na 
pozemcích p. č. 1045/4 a p. č. 1045/5, p. č. 1045/6 a p. č. 1045/7, p. č. 1045/8 a p. č. 1045/9, 
p. č. 1045/10 a p. č. 1045/11, p. č. 1039/3 a p. č. 1039/128, vše katastrální území Stará Paka, a bere 
tyto informace na vědomí. 
 
Přijato usnesení č. 672/2022:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka se seznámilo s podklady a důvody podání žádosti o poskytnutí dotace 
v rámci „Státního programu na podporu úspor energie EFEKT III pro období let 2022–2027“, a toto 
podání žádosti bere na vědomí. 
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Přijato usnesení č. 673/2022:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka se seznámilo s informacemi o plánovaném převodu spoluvlastnického 
podílu obce Stará Paka ve výši 51/100 na stavbě č. p. 520, Stará Paka a darování pozemku p. č. st. 785, 
k. ú. Stará Paka, Bytovému družstvu Stará Paka, se sídlem Revoluční 520, 507 91 Stará Paka, 
IČO: 25946561, a bere tyto informace na vědomí. 
 
Přijato usnesení č. 674/2022:  
I. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje prodej částí pozemku p. č. 124/1, druh pozemku zahrada, 
katastrální území Stará Paka, zapsaného na listu vlastnictví č. 10001 vedeném Katastrálním úřadem 
pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Jičín, které jsou vymezeny geometrickým plánem 
č. 1274-102/2021, takto: 
a) 
pozemek p. č. 124/8, o výměře 31 m2, kupujícímu p. ….., datum narození ….., bytem ….., za částku 
775,00 Kč 
b) 
pozemek p. č. 124/9, o výměře 21 m2, kupujícím p. ……, datum narození ….., bytem …… a p. ……, 
datum narození ….., bytem ….., za částku 525,00 Kč 
c) 
pozemek p. č. 124/10, o výměře 22 m2, kupujícímu p. ……, datum narození ……, bytem ……, za částku 
550,00 Kč 
d) 
pozemek p. č. 124/11, o výměře 38 m2, kupujícím p. ……, datum narození ……, bytem ……, a p. ……, 
datum narození ……, bytem ….., za částku 950,00 Kč 
e) 
pozemek p. č. 124/12, o výměře 19 m2, kupujícímu p. ….., datum narození ….., bytem ……, za částku 
475,00 Kč 
f) 
pozemek p. č. 124/13, o výměře 36 m2, kupujícím p. ….., datum narození ……, bytem ……, a p. ….., 
datum narození ….., bytem ……, za částku 900,00 Kč 
 
s tím, že kupující dále uhradí veškeré náklady spojené s převodem vymezených pozemků. 
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. 
 
Přijato usnesení č. 675/2022:  
I. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje prodej částí pozemků p. č. 1514, druh pozemku ostatní 
plocha, a p. č. 1551, druh pozemku ostatní plocha, oba katastrální území Stará Paka, zapsaných na 
listu vlastnictví č. 10001 vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální 
pracoviště Jičín, které jsou vymezeny geometrickým plánem č. 1274-102/2021, takto: 
a) 
pozemek p. č. 1514/2, o výměře 37 m2, kupujícímu p. ….., datum narození ….., bytem ….., za částku 
11 100,00 Kč 
b) 
pozemek p. č. 1514/3, o výměře 27 m2, kupujícím p. ….., bytem ….., a p. ….., datum narození ……, 
bytem ….., za částku 8 100,00 Kč 
c) 
pozemek p. č. 1514/1, o výměře 97 m2, kupujícímu p. ….., datum narození ….., bytem ….., za částku 
29 100,00 Kč 
d) 
pozemek p. č. 1565, o výměře 25 m2, kupujícímu p. ….., datum narození ……, bytem ….., za částku 
7 500,00 Kč 
e) 
pozemek p. č. 1566, o výměře 11 m2, kupujícím p. ….., datum narození ….., bytem ….., a p. ….., datum 
narození ….., bytem ….., za částku 3 300,00 Kč 
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f) 
pozemek p. č. 1567, o výměře 13 m2, kupujícímu p. ….., datum narození ….., bytem ….., za částku 
3 900,00 Kč 
g) 
pozemek p. č. 1568, o výměře 15 m2, kupujícím p. ….., datum narození ……, bytem ……, a p. ….., 
datum narození ….., bytem ….., za částku 4 500,00 Kč 
h) 
pozemek p. č. 1569, o výměře 17 m2, kupujícímu p. ….., datum narození ….., bytem ….., za částku 
5 100,00 Kč 
ch) 
pozemek p. č. 1570, o výměře 20 m2, kupujícím p. ….., datum narození ….., bytem ….., a p. ….., datum 
narození ….., bytem ….., za částku 6 000,00 Kč 
i) 
pozemek p. č. 1571, o výměře 22 m2, kupujícímu ….., datum narození ….., bytem ….., za částku 
5 100,00 Kč 
j) 
pozemek p. č. 124/14, o výměře 3 m2, kupujícím p. ….., datum narození ….., bytem ….., a p. ….., datum 
narození ….., bytem ….., za částku 900,00 Kč 
 
s tím, že kupující dále uhradí veškeré náklady spojené s převodem vymezených pozemků. 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
Stará Paka dne 23. 9. 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………      ……………………………………… 
  Jan Herber v.r.                      Ing. Jaroslav Bil v.r. 
     starosta                 místostarosta 


