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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 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Stará Paka konaného dne 18. 11. 2022 

od 18:00 hodin v Obecním sálu u Obecního úřadu Stará Paka 
 
 
 
 
 
Přijato usnesení č. 2022/2/1: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje program 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Stará 
Paka. 
 
Přijato usnesení č. 2022/2/2: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje zapisovatele zápisu p. Jitku Kluzovou, ověřovatele zápisu 
p. Janu Dočekalovou. 
 
Přijato usnesení č. 2022/2/3: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje návrhovou komisi ve složení: Mgr. Pavel Antoš a p. Jitka 
Sochorová  
 
Přijato usnesení č. 2022/2/4: 
Stará Paka, okres Jičín, IČO: 70890072, o zvýšení neinvestičního příspěvku pro rok 2022 o částku 
500 000,00 Kč z důvodu neočekávaného a mimořádného zvýšení nákladů na zabezpečení provozu 
školy (zejména zvýšení cen energií, služeb, oprav atd.). 
 
Přijato usnesení č. 2022/2/5: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje žádost příspěvkové organizace Mateřská škola, Stará Paka, 
IČO: 75015218, o schválení uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na realizací zakázky „Úpravy učebny 
MŠ Stará Paka“ mezi zhotovitelem SETTER, a.s., Čistá u Horek 9, 512 35 Čistá u Horek, IČO: 25920031 
a příspěvkovou organizací Mateřská škola, Stará Paka, IČO: 75015218, na částku 99 420,00 Kč bez 
daně z přidané hodnoty. 
 
Přijato usnesení č. 2022/2/6: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje žádost příspěvkové organizace Mateřská škola, Stará Paka, 
IČO: 75015218, o jiném použití části investičního příspěvku (ve výši 150 000) poskytnutého dle přijatého 
usnesení Zastupitelstva obce Stará Paka č. 652/2022 takto: částku ve výši 120 298,20 Kč použít na 
úhradu částky dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo na akci „Úpravy učebny MŠ Stará Paka“, částku ve výši 
29 701,80 ponechat v investičním fondu příspěvkové organizace Mateřská škola, Stará Paka. 
 
Přijato usnesení č. 2022/2/7: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka v souladu s § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje navýšení počtu zaměstnanců zařazených 
v obecním úřadu o jednoho pracovníka / jednu pracovnici. Jedná se o pracovní pozici referenta / 
referentky Obecního úřadu Stará Paka na plný úvazek s pracovním poměrem na dobu neurčitou 
s tříměsíční zkušební dobou s možností nástupu od 2. 1. 2023. 
 
Přijato usnesení č. 2022/2/8: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka se seznámilo se závěry dílčího přezkoumání hospodaření obce Stará 
Paka za období 1. 1. 2022 do 13. 10. 2022, které jsou uvedeny v „Zápisu z dílčího přezkoumání obce 
Stará Paka, IČ 00272132“. V předmětném zápisu je uvedeno, že při přezkoumání hospodaření obce 
Stará Paka za dané období nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky. 
 
 
 
 



- 2 - 

Přijato usnesení č. 2022/2/9: 
I. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 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 31. 12. 2022 s tím, že do doby nově sjednaného termínu dodání díla 
nebude ze strany objednatele 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. 2022/2/10: 
I. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku 
p. č. 1459/2, k. ú. 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 RYDVAL-ELEKTRO s.r.o., IČO: 25298194), dle geometrického plánu 
č. 1275-109/2021, 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. 2022/2/11: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje zveřejnění záměru o vypořádání podílu k budově č. p. 520 
a převodu (darování) pozemku st. p. č. 785, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 
251 m2, vše katastrální území Stará Paka, vše zapsáno na listu vlastnictví č. 10001 vedeném 
Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Jičín. 
 
Přijato usnesení č. 2022/2/12: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka se seznámilo s předpokladem cen za energie obce Stará Paka, 
příspěvkové organizace Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín, Mateřská škola, Stará 
Paka, pro nadcházející období. Současně se Zastupitelstvo obce Stará Paka seznámilo s již přijatými 
opatřeními vedoucími ke snížení spotřeby plynu a elektrické energie. Uvedené informace Zastupitelstvo 
obce Stará Paka bere na vědomí. 
 
Přijato usnesení č. 2022/2/13: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje návrh na 6. úpravu rozpočtu obce Stará Paka na rok 2022. 
 
 
Stará Paka dne 21. 11. 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………      ……………………………………… 
  Jan Herber v.r.            Ing. Jaroslav Bil v.r. 
    starosta                místostarosta 


