
 

 
 
 

Plán činnosti obce Stará Paka na rok 2023 
 
 
 
Plán činnosti obce Stará Paka na rok 2023 vychází z dokumentu „Program rozvoje obce Stará 
Paka na období let 2020 - 2024“ (tzv. „Strategický plán obce“), z dokumentu „Střednědobý 
výhled rozpočtu obce Stará Paka na období roku 2023 - 2025“ a z návrhu rozpočtu obce Stará 
Paka na rok 2023. Níže je uveden výčet některých priorit: 
 
 
investice, opravy, přípravy 

opravy a rekonstrukce bytových a nebytových prostor v majetku obce (např. č. p. 183 
Stará Paka, ordinace praktického lékaře, kulturní dům Brdo, č. p. 9 Krsmol, č. p. 65 Ústí, 
Obecní úřad), výstavba nového a opravy stávajícího veřejného osvětlení, opravy 
komunikací, opravy dětských a sportovních hřišť, údržba veřejných prostranství, opravy 
mostních objektů a propustků atd. - viz samostatná příloha 

 
činnosti obce a Obecního úřadu 

pokračování v modernizaci chodu úřadu (elektronická úřední deska, formuláře, postupy, 
vylepšení webových stránek obce), zabezpečení zástupu vybraných agend, revize 
vyhlášek a předpisů obce, vložení předpisů do Sbírky právních předpisů, dokončení 
reorganizace pohřebnictví (uzavírání nových smluv o nájmu hrobových míst, doplnění 
evidencí, opravy pasportů), plnění předpisů BOZP a PO, pokračování v přípravě na 
rekonstrukci budovy Obecního úřadu, poskytování služeb pošty Partner, zabezpečení 
provozu ZŠ a MŠ (poskytnutí příspěvků, podpora při vzdělání, spolupráce při akcích), 
dokončení změny č. 1 Územního plánu obce Stará Paka, zadání studií na veřejná 
prostranství ve spolupráci s „obecním“ architektem, pasport stávajícího veřejného 
osvětlení, zabezpečení voleb (prezidentské), příprava podkladů pro „strategický plán 
obce“ na další období atd. 

 
volnočasové aktivity 

podpora spolkové činnosti (poskytnutí dotace z rozpočtu obce, materiální či personální 
výpomoc), úprava a opravy dětských a sportovních hřišť, pořádání a podpora kulturních 
akci (divadla, koncerty, dětský den, vítání občánků, posezení seniorů, plesy, rozsvícení 
vánočního stromu atd.), podpora místní knihovny, opravy památek atd. 
 

zdravotní a sociální péče 
úprava prostor ordinace praktického lékaře, prověření možností rozšíření péčí a jejich 
realizace, užší spolupráce se spolkem Domeček plný koleček, z. s., spolupráce s MěÚ 
Nová Paka, zlepšení informovanosti občanů o možnostech sociálních služeb (webové 
stránky obce), vypracování průzkumu poptávky, možnosti dotačních titulů  

 
životní prostředí a bezpečnost 

úpravy veřejných prostranství, odkup vytipovaných pozemků (včetně pokračování ve 
snaze odkoupit park Velveta), vylepšení pasportu údržby zeleně, zlepšení odpadového 
hospodářství v obci (úprava sběrných míst apod.), pokračování v protipovodňových 
opatření (pravidelná protipovodňová prohlídka včetně navazujících výstupů, pozemky 
pro poldry), údržba koryt toků, údržba lokálního výstražného systému, pokračující 
spolupráce s PČR, instalace přístrojů na měření rychlosti, zlepšení podmínek jednotky 
požární ochrany obce (vybavení atd.)  
 
 
 



název popis zhotovitel předpoklad

rekonstrukce budovy OÚ projektová dokumentace vybraný projektant 31.12.2023

č. p. 183 oprava elektroinstalace - projekt p. Formánek 30.06.2023

zahájení prací vybraný zhotovitel 31.12.2023

opravy bytů vybraný zhotovitel 31.12.2023

č. p. 183 - ordinace rekonstrukce prostor vybraný zhotovitel 28.02.2023

KD Brdo vstupní dveře, luxfery, opravy vybraný dodavatel 31.10.2023

Krsmol č.p. 10 zahájení prací vybraný zhotovitel 31.12.2023

Ústí č. p. 65 opravy, vlhkost, vymalování vybraný dodavatel 31.10.2023

MŠ - zvýšení kapacity studie provedení Fišerová, Korda 31.01.2023

projektová dokumentace Fišerová, Korda 31.12.2023

veřejné osvětlení - J. Brože PD - vypracování p. Formánek 30.04.2023

veřejná zakázka vybraný zhotovitel 31.12.2023

zhotovení vybraný zhotovitel 31.12.2023

veřejné osvětlení - Nádražní PD - vypracování p. Formánek 31.05.2023

veřejná zakázka vybraný zhotovitel 31.12.2023

zhotovení vybraný zhotovitel 31.12.2023

veřejné osvětlení - J. Tůmy PD - pokračování na Karlov p. Formánek 31.03.2023

veřejná zakázka vybraný zhotovitel 31.12.2023

zhotovení vybraný zhotovitel 31.12.2023

veř. osvětlení - bytovka 430/431 PD - umístění p. Formánek 30.06.2023

realizace vybraný zhotovitel 31.12.2023

veř. osv. I. etapa Pod Horama PD - vypracování p. Formánek 30.04.2023

veřejná zakázka vybraný zhotovitel 31.12.2023

zhotovení vybraný zhotovitel 31.12.2023

veř. osv. II. etapa Revoluční PD - vypracování p. Formánek 31.12.2023

veřejné osvětlení - Kurfürstova PD - vypracování p. Formánek 30.04.2023

veřejná zakázka vybraný zhotovitel 30.09.2023

zhotovení vybraný zhotovitel 31.12.2023

pasport stávajícího VO pasport stávajícího veř. osvětlení GEOFAN s.r.o. 31.01.2023

přeložení sloupu ČEZ Roškopov realizace přeložení ČEZ 30.06.2023

hřiště Brdo projekt vybraný dodavatel 28.02.2023

realizace vybraný dodavatel 31.12.2023

fotbalového hřiště údržba, opravy, pasport vybraný dodavatel 31.12.2023

Sokolák údržba, opravy, pasport vybraný dodavatel 30.09.2023

komunikace - opravy opravy vybraný zhotovitel 31.12.2023

nákup materiálu na opravy vybraný dodavatel 31.12.2023

Příloha k plánu činnosti na rok 2023 - investice, opravy, nákupy



název popis zhotovitel předpoklad

mosty, propustky dle mostních prohlídek vybraný zhotovitel 31.12.2023

zastávky 8x silnice II/284 projektová dokumentace Dopr. inž. kancelář, s.r.o. 28.02.2023

zastávka ZŠ projekt vybraný dodavatel 31.03.2023

nákup zastávky vybraný dodavatel 30.04.2023

instalace, zámková dlažba vybraný dodavatel 31.08.2023

zastávky Karlov pískovcové stříšky, odpady SETTER, a.s. 30.04.2023

pozemky - nákup nákup dle potřeb prodávající 31.12.2023

pozemky - pěšina Roškopov k obnově stezky od majitelů 31.12.2023

projektová dokumentace vybraný dodavatel 31.12.2023

komunikace "Myší díra" nákup části pozemků dle GP od vlastníka 31.03.2022

komunikace Nádražní nákup od vlastníka 30.06.2023

oprava vybraný zhotovitel 31.12.2023

pozemky - KD Ústí realizace dle GP TJ So Ústí 30.04.2023

poldry výkup dalších pozemků prodávající 30.06.2023

poldry studie vybraný zhotovitel 31.12.2023

sběrná místa odpadů úpravy, regenerace zhotovitel 31.12.2023

úpravy koryt toků dle potřeby zhotovitel 31.12.2023

Brdo - vyčištění nádrže vyčištění nádrže Brdo vybraný dodavatel 31.12.2023

elektronická úřední deska realizace před OÚ vybraný dodavatel 30.06.2023

měření rychlosti projekt vybraný zhotovitel 31.12.2023

zakoupení přístrojů vybraný zhotovitel 31.12.2023

JSDH vybavení vybraný dodavatel 31.12.2023

opravy vybraný dodavatel 31.12.2023

JSDH dodávka -automobil vybraný dodavatel 31.12.2023

automobil s plošinou výběr, výběrové řízení vybraný dodavatel 31.12.2023


