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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 3. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Stará Paka konaného dne 15. 12. 2022 

od 18:00 hodin v Obecním sálu u Obecního úřadu Stará Paka 
 
 
 
 
 
Přijato usnesení č. 2022/3/1: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje program 3. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Stará 
Paka. 
 
Přijato usnesení č. 2022/3/2: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje zapisovatele zápisu p. Jitku Kluzovou, ověřovatele zápisu 
Mgr. Pavla Antoše. 
 
Přijato usnesení č. 2022/3/3: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje návrhovou komisi ve složení p. Vojtěch Šolc a p. Jana 
Dočekalová. 
 
Přijato usnesení č. 2022/3/4: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka se seznámilo s výsledkem kontroly plnění přijatých usnesení 
z ustavujícího a 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Stará Paka a bere tento výsledek na vědomí.  
 
Přijato usnesení č. 2022/3/5: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka se seznámilo se zprávou o činnosti orgánů obce od minulého zasedání 
Zastupitelstva obce a bere tuto zprávu na vědomí. 
 
Přijato usnesení č. 2022/3/6: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka se seznámilo s plněním rozpočtu obce Stará Paka k 30. 11. 2022 a bere 
ho na vědomí. 
 
Přijato usnesení č. 2022/3/7: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje návrh na 7. úpravu rozpočtu obce Stará Paka na rok 2022. 
 
Přijato usnesení č. 2022/3/8: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka projednalo návrh rozpočtu obce Stará Paka na rok 2023. Zastupitelstvo 
obce Stará Paka schvaluje rozpočet jako mírně schodkový, v příjmech 46 842 200,00 Kč a výdajích 
46 866 947,00 Kč. Rozdíl ve výši 24 747,00 Kč bude dofinancován z finančních prostředků z roku 2022. 
Jako závazný ukazatel pro sledování plnění rozpočtu stanovuje Zastupitelstvo obce Stará Paka 
dodržení objemu paragrafů. Změny mezi jednotlivými položkami uvnitř paragrafů, při jejich 
nepřekročení, jsou v kompetenci hlavní účetní jako správce rozpočtu 
 
Přijato usnesení č. 2022/3/9: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka se seznámilo s informacemi předsedů finančního a kontrolního výboru 
o činnosti těchto výborů v průběhu roku 2022 a bere tyto informace na vědomí. 
 
Přijato usnesení č. 2022/3/10: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka se seznámilo s plánem činnosti obce Stará Paka na rok 2023 a následně 
tento plán činnosti obce Stará Paka schvaluje. 
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Přijato usnesení č. 2022/3/11: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje provedení aktualizace směrnic obce Stará Paka tak, aby tyto 
směrnice vyhovovaly platným právním předpisům r. 2023. 
 
Přijato usnesení č. 2022/3/12: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje změnu obsazení v dílčí inventarizační komisi pro pozemky, 
p. Petra Fejfara nahradí p. Vojtěch Šolc. 
 
Přijato usnesení č. 2022/3/13: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka bere na vědomí výroční zprávou Masarykovy základní školy, Stará 
Paka, okres Jičín, za školní rok 2021-2022. 
 
Přijato usnesení č. 2022/3/14: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka projednalo a následně schvaluje návrh rozpočtu Masarykovy základní 
školy, Stará Paka, okres Jičín, IČO: 70890072 na rok 2022 s výnosy ve výši 4 289 380,00 Kč a náklady 
ve výši 4 289 380,00 Kč. 
 
Přijato usnesení č. 2022/3/15: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka projednalo a následně schvaluje návrh střednědobého výhledu rozpočtu 
Masarykovy základní školy, Stará Paka, okres Jičín, IČO: 70890072, na rok 2024 - 2025. 
 
Přijato usnesení č. 2022/3/16: 
I. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje změnu odpisového plánu na rok 2022 Masarykovy základní 
školy, Stará Paka, okres Jičín, IČO: 70890072, o částku 42,00 Kč od období 12/2022. 
II. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje odpisový plán Masarykovy základní školy, Stará Paka, okres 
Jičín, IČO: 70890072, na rok 2023. 
 
Přijato usnesení č. 2022/3/17: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka souhlasí s použitím finančních prostředků z investičního fondu 
Masarykovy základní školy, Stará Paka, okres Jičín, IČO: 70890072, ve výši 37 012,00 Kč na technické 
zhodnocení budovy v ulici Hartlova, Stará Paka - zhotovení přístřešku. 
 
Přijato usnesení č. 2022/3/18: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka bere na vědomí výroční zprávou Mateřské školy, Stará Paka, 
IČO: 75015218, za školní rok 2021-2022. 
 
Přijato usnesení č. 2022/3/19: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka projednalo a následně schvaluje návrh rozpočtu Mateřské školy, Stará 
Paka, IČO: 75015218, na rok 2022 s výnosy ve výši 3 671 958,00 Kč a náklady ve výši 3 671 958,00 Kč. 
 
Přijato usnesení č. 2022/3/20: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka projednalo a následně schvaluje návrh střednědobého výhledu 
Mateřské školy, Stará Paka, IČO: 75015218, na rok 2024 - 2025. 
 
Přijato usnesení č. 2022/3/21: 
I. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje výsledek výběrového řízení a současně schvaluje uzavření 
smlouvy o dílo na realizaci stavební zakázky „Stavební úpravy ordinace lékaře, Stará Paka, Revoluční 
č. p. 183“, se zhotovitelem SETTER, a.s., Čistá u Horek 9, 512 35 Čistá u Horek, IČO: 25920031, na 
částku 1 780 457,33 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. 2022/3/22: 
I. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 14. 3. 2022 
na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby - I. etapy 
rekonstrukce veřejného osvětlení („Pod Horama“), uzavřené se zhotovitelem Martin Formánek, K Hájku 
1708, Nová Paka, IČO: 07326441, týkající se nového termínu předání díla do 31. 5. 2023 s tím, že do 
doby nově sjednaného termínu dodání díla nebude ze strany objednatele uplatněna smluvní pokuta. 
II. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 14. 3. 2022 
na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby - II. etapy 
rekonstrukce veřejného osvětlení („Revoluční“), uzavřené se zhotovitelem Martin Formánek, K Hájku 
1708, Nová Paka, IČO: 07326441, týkající se nového termínu předání díla do 30. 9. 2023 s tím, že do 
doby nově sjednaného termínu dodání díla nebude ze strany objednatele uplatněna smluvní pokuta. 
III. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka ukládá starostovi obce Stará Paka vypracovat návrh dodatky smluv 
podle bodu I. a II. tohoto usnesení a tyto dodatky smluv jménem obce uzavřít. 
 
Přijato usnesení č. 2022/3/23: 
I. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka souhlasí s uzavřením dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo „Regenerace 
centra obce Stará Paka, II. etapa“ ze dne 27. 7. 2021 uzavřené s korporací NADOZ, s.r.o., Kumburský 
Újezd 24, 509 01 Nová Paka, IČO: 49283171, týkající se neodebrání části mobiliáře (dřevěného solária) 
a snížení hodnoty díla o částku 249 996,40 Kč bez daně z přidané hodnoty. 
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. 2022/3/24: 
I. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o zimní údržbě uzavřené 
s korporací AGROCHOV STARÁ PAKA a.s., Revoluční 47, 507 91 Stará Paka, IČO: 64789560, na 
částku 1 400,00 Kč bez daně z přidané hodnoty za použití strojů při zimní údržbě, a na částku 80,00 Kč 
bez daně z přidané hodnoty za jeden den pohotovosti pracovníka. 
II. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o zimní údržbě uzavřené 
s p. Leošem Pechem, Revoluční 479, 507 91 Stará Paka, IČO: 05988993, na částku 1 400,00 Kč včetně 
daně z přidané hodnoty za použití strojů při zimní údržbě, a na částku 100,00 Kč včetně daně z přidané 
hodnoty za jeden den pohotovosti pracovníka. 
III. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka ukládá starostovi obce Stará Paka uzavřít jménem obce dodatky 
příslušných smluv podle bodu I. a II. tohoto usnesení. 
 
Přijato usnesení č. 2022/3/25: 
I. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor v nemovitosti 
č. p. 183, Stará Paka, uzavřené s p. Lenkou Ottmarovou, IČO: 14519470, a to dohodou k 31. 12. 2022. 
II.  
Zastupitelstvo obce Stará Paka ukládá starostovi obce Stará Paka uzavřít jménem obce příslušný 
dodatek smlouvy podle bodu I. tohoto usnesení.    
 
Přijato usnesení č. 2022/3/26: 
I. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje prodloužení pronájmu bytu v nemovitosti Komenského 466, 
507 91 Stará Paka stojící na pozemku p. č. st. 717/1, zapsaného na listu vlastnictví č. 1320 vedeném 
Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Jičín, pro katastrální území 
a obec Stará Paka, p. xxx, nar. xxx, trvale bytem xxx na dobu určitou od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023 za 
cenu 65 Kč za 1 m2 s tím, že pronájem bytu je vázán na  trvání pracovního poměru s příspěvkovou 
organizací Mateřská škola, Stará Paka, Komenského 466, 507 91 Stará Paka, IČO: 75015218.  
II. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka ukládá starostovi obce Stará Paka vypracovat příslušný dodatek 
smlouvy podle bodu I. tohoto usnesení a tento dodatek jménem obce uzavřít. 
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Přijato usnesení č. 2022/3/27: 
I. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene č. 7700104196_1/BVB na pozemcích p. č. 44/1 a p. č. 44/4, oba katastrální území Stará Paka, 
zapsaných na listu vlastnictví č. 10001, vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, 
Katastrální pracoviště Jičín, s korporací GasNet, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, 
IČO: 27935311), za částku 50,42 Kč za každý započatý metr délkový plynárenského zařízení uloženého 
v budoucích služebných pozemcích s tím, že veškeré náklady spojené s vyhotovením smlouvy, 
geometrickým plánem a poplatků spojených s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí uhradí 
korporace GasNet, s.r.o., IČO: 27935311. 
II. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka ukládá starostovi obce Stará Paka uzavřít jménem obce příslušnou 
smlouvu podle bodu I. tohoto usnesení. 
 
Přijato usnesení č. 2022/3/28: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření dohody o zrušení a vypořádání podílového 
spoluvlastnictví 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, mezi 
obcí Stará Paka a Bytovým družstvem Stará Paka, Revoluční 520, 507 91 Stará Paka, IČO: 259465. 
 
Přijato usnesení č. 2022/3/29: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje opravu textu usnesení č. 524/2022, kde text „v příjmech 
33 716 469,00 Kč“ nahrazuje textem „v příjmech 36 144 300,00 Kč“. 
 
Přijato usnesení č. 2022/3/30: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje vznik „Čestného hrobu“ na Katolickém hřbitově, Stará Paka. 
Jedná se o hrob č. 505, kde jsou uloženy ostatky bývalého místního faráře p. Aloise Strii.    
 
 
 
 
Stará Paka dne 16. 12. 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………      ……………………………………… 
  Jan Herber v.r.                        Ing. Jaroslav Bil v.r. 
    starosta                místostarosta 


