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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 ustavujícího veřejného zasedání Zastupitelstva obce Stará Paka konaného dne 

20. 10. 2022 od 18:00 hodin v Obecním sálu u Obecního úřadu Stará Paka 
 
 
 
 
 
Přijato usnesení č. 2022/1/1: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje program ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Stará 
Paka. 
 
Přijato usnesení č. 2022/1/2: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje zapisovatele zápisu p. Jitku Kluzovou, ověřovatele Ing. 
Jaroslava Bila a p. Hanu Hylmarovou. 
 
Přijato usnesení č. 2022/1/3 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje zvolení jednoho místostarosty. 
 
Přijato usnesení č. 2022/1/4 
Zastupitelstvo obce Stará Paka v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon 
funkce starosty obce bude člen zastupitelstva uvolněn. 
 
Přijato usnesení č. 2022/1/5 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje veřejný způsob volby starosty a místostarosty. 
 
Přijato usnesení č. 2022/1/6 
Zastupitelstvo obce Stará Paka zvolilo starostou obce Stará Paka pana Jana Herbera. 
 
Přijato usnesení č. 2022/1/7 
Zastupitelstvo obce Stará Paka zvolilo místostarostou obce Stará Paka Ing. Jaroslava Bila. 
 
Přijato usnesení č. 2022/1/8 
Zastupitelstvo obce Stará Paka zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné 
 
Přijato usnesení č. 2022/1/9 
Zastupitelstvo obce Stará Paka zvolilo předsedou finančního výboru p. Jitku Sochorovou. 
 
Přijato usnesení č. 2022/1/10 
Zastupitelstvo obce Stará Paka zvolilo předsedou kontrolního výboru p. Hanu Hylmarovou. 
 
Přijato usnesení č. 2022/1/11 
Zastupitelstvo obce Stará Paka zvolilo za členy finančního výboru Mgr. Pavla Antoše a p. Janu 
Podzimkovou, bytem Hartlova 503, Stará Paka, datum narození …... . 
 
Přijato usnesení č. 2022/1/12 
Zastupitelstvo obce Stará Paka zvolilo za členy kontrolního výboru p. Vojtěcha Šolce a p. Janu 
Dočekalovou. 
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Přijato usnesení č. 2022/1/13 
Zastupitelstvo obce Stará Paka zřizuje kulturní, sociální a sportovní komisi. Předsedou komise 
zastupitelstvo obce Stará Paka zvolilo Mgr. Pavla Antoše, za členy komise zastupitelstvo obce Stará 
Paka zvolilo p. Josefa Dlabolu, p. Hanu Hylmarovou, p. Agátu Prokšovou a p. Jitku Sochorovou. 
 
Přijato usnesení č. 2022/1/14 
I. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví 
měsíční odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva takto: místostarosta 
obce 9 000,00 Kč, člen zastupitelstva, který je současně předsedou výboru nebo komise 3 611,00 Kč, 
člen zastupitelstva, který je současně členem výboru nebo komise 3 010,00 Kč, člen zastupitelstva bez 
dalších funkcí 1 805,00 Kč. 
II. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka stanovuje, že odměny dle bodu I. tohoto usnesení se budou poskytovat 
od 1. 11. 2022, vyjma odměny místostarosty, ta se bude poskytovat dnem zvolení.   
III. 
V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet ode dne složení slibu. 
V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě nového zvolení do funkce 
(místostarosty, předsedy výboru, předsedy komise, člena výboru, člena komise) bude odměna náležet 
ode dne zvolení do této funkce. 
 
Přijato usnesení č. 2022/1/15:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje odměnu členům komisí a výborů obce Stará Paka, kteří 
nejsou zvolenými členy Zastupitelstva obce Stará Paka, ve výši 3 000 Kč za kalendářní rok s účinností 
od 1. 1. 2023. Odměna bude členovi vyplacena v prosincovém výplatním termínu. V případě budoucích 
změn v obsazení jednotlivých funkcí bude tato odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné 
funkce, a to v poměrné výši. 
 
Přijato usnesení č. 2022/1/16:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje stálým ověřovatelem zápisů z veřejných zasedání 
Zastupitelstva obce Stará Paka místostarostu obce Stará Paka. 
 
Přijato usnesení č. 2022/1/17:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka se seznámilo s výsledkem výběrového řízení zakázky „Zpracování 
místní energetické koncepce obce“ a bere na vědomí uzavření smlouvy o poskytnutí služeb s 
dodavatelem s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou – korporací ECOTEN s.r.o., Lublaňská 1002/9, 120 
00, Praha 2, IČO: 29136440, na částku 433 180,00 Kč včetně daně z přidané hodnoty. 
 
Přijato usnesení č. 2022/1/18:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje návrh “Plánu udržitelné městské mobility obce Stará Paka“. 
 
 
 
Stará Paka dne 21. 10. 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………      ……………………………………… 
  Jan Herber v.r.                      Ing. Jaroslav Bil v.r. 
    starosta                místostarosta 


