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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 
ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Stará Paka konaného dne 23. 2. 2023 

od 18:00 hodin v Obecním sálu u Obecního úřadu Stará Paka 
 
 
 
 
 
Přijato usnesení č. 2023/4/1: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje program 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Stará 
Paka. 
 
Přijato usnesení č. 2023/4/2: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje zapisovatele zápisu p. Jitku Kluzovou, ověřovatele zápisu 
p. Jitku Sochorovou. 
 
Přijato usnesení č. 2023/4/3: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje návrhovou komisi ve složení p. Agáta Prokšová a Mgr. Pavel 
Antoš. 
 
Přijato usnesení č. 2023/4/4: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka se seznámilo s výsledkem kontroly plnění přijatých usnesení 
z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Stará Paka a bere tento výsledek na vědomí. 
 
Přijato usnesení č. 2023/4/5: 
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. 2023/4/6: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje návrh na 1. úpravu rozpočtu obce Stará Paka na rok 2023. 
 
Přijato usnesení č. 2023/4/7: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje odpisový plán dlouhodobého majetku obce Stará Paka na rok 
2023. 
 
Přijato usnesení č. 2023/4/8: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka se seznámilo s plněním rozpočtu sociálního fondu obce Stará Paka za 
rok 2022 a schvaluje návrh rozpočtu sociálního fondu obce Stará Paka na rok 2023. 
 
Přijato usnesení č. 2023/4/9: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje poskytnutí účelových dotací z rozpočtu obce Stará Paka na 
rok 2023 dle schválených „Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu obce Stará Paka“. 
 
Přijato usnesení č. 2023/4/10: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace 
z rozpočtu obce Stará Paka na rok 2023 mezi obcí Stará Paka a subjektem Český kynologický svaz 
ZKO Stará Paka-304, IČO: 60117389, ve výši 23 000,00 Kč na úpravu parkoviště, cvičební plochy, 
opravu budovy, opravy oplocení. 
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Přijato usnesení č. 2023/4/11:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace 
z rozpočtu obce Stará Paka na rok 2023 mezi obcí Stará Paka a subjektem LMK Nová Paka, modelářský 
klub p.s., IČO: 60117893 ve výši 12 000,00 Kč na pořízení výškoměrů a materiálu na stavbu modelů. 
 
Přijato usnesení č. 2023/4/12 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace 
z rozpočtu obce Stará Paka na rok 2023 mezi obcí Stará Paka a subjektem Senioři ČR, z.s., Regionální 
organizace Novopacká, IČO: 75133385, ve výši 10 000,00 Kč na úhradu energií, hospodářské výdaje, 
kulturní akce a dopravu. 
 
Přijato usnesení č. 2023/4/13 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace 
z rozpočtu obce Stará Paka na rok 2023 mezi obcí Stará Paka a subjektem Tělovýchovná jednota Sokol 
Ústí u Staré Paky, z.s., IČO: 60117591, ve výši 15 000,00 Kč na provoz, údržbu, pořádání sportovních 
a společenských akcí. 
 
Přijato usnesení č. 2023/4/14: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace 
z rozpočtu obce Stará Paka na rok 2023 mezi obcí Stará Paka a subjektem Domeček plný koleček, z.s., 
IČO: 27031161 ve výši 96 000,00 Kč na nákup dvou osobních automobilů pro sociální službu, 
nepřetržitou terénní osobní asistenci. 
 
Přijato usnesení č. 2023/4/15: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace 
z rozpočtu obce Stará Paka na rok 2023 mezi obcí Stará Paka a subjektem Domeček plný koleček, z.s., 
IČO: 27031161, ve výši 194 000,00 Kč na provozní náklady na sociální službu - osobní asistenci, 
nepřetržitou terénní osobní asistenci pro seniory a zdravotně postižené v mikroregionu Novopacka. 
 
Přijato usnesení č. 2023/4/16: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace 
z rozpočtu obce Stará Paka na rok 2023 mezi obcí Stará Paka a subjektem Život bez bariér, z.ú., 
IČO: 26652561, ve výši 7 000,00 Kč na veřejně prospěšné účely. 
 
Přijato usnesení č. 2023/4/17:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace 
z rozpočtu obce Stará Paka na rok 2023 mezi obcí Stará Paka a subjektem SH ČMS - Sbor 
dobrovolných hasičů Ústí u Staré Paky, IČO: 64812537 ve výši 21 000,00 Kč na stan na venkovní akce, 
stoly, lavice a další movité věci potřebné k činnosti SDH. 
 
Přijato usnesení č. 2023/4/18:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace 
z rozpočtu obce Stará Paka na rok 2023 mezi obcí Stará Paka a subjektem Základní organizace 
Českého zahrádkářského svazu ve Staré Pace, IČO 60119241 ve výši 6 000,00 Kč na pořízení 
biologických hnojiv. 
 
Přijato usnesení č. 2023/4/19: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace 
z rozpočtu obce Stará Paka na rok 2023 mezi obcí Stará Paka a subjektem SH ČMS - Sbor 
dobrovolných hasičů Roškopov, IČO: 60118938, ve výši 5 000,00 Kč na tradiční autobusový zájezd. 
 
Přijato usnesení č. 2023/4/20: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace 
z rozpočtu obce Stará Paka na rok 2023 mezi obcí Stará Paka a subjektem SH ČMS - Sbor 
dobrovolných hasičů Roškopov, IČO: 60118938, ve výši 15 000,00 Kč na vybavení pro požární sport, 
zejména sací koš, savice, sportovní oděvy. 
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Přijato usnesení č. 2023/4/21: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace 
z rozpočtu obce Stará Paka na rok 2023 mezi obcí Stará Paka a subjektem SH ČMS – Sbor 
dobrovolných hasičů Brdo, IČO: 60118954, ve výši 12 800,00 Kč na nákup provozní a technické 
náklady, obměnu technického vybavení, příspěvek na hudbu. 
 
Přijato usnesení č. 2023/4/22: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace 
z rozpočtu obce Stará Paka na rok 2023 mezi obcí Stará Paka a subjektem SH ČMS - Sbor 
dobrovolných hasičů Stará Paka, IČO: 60118059, ve výši 41 600,00 Kč na kulturní, společenskou 
a volnočasovou činnost, nákup inventáře. 
 
Přijato usnesení č. 2023/4/23: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace 
z rozpočtu obce Stará Paka na rok 2023 mezi obcí Stará Paka a subjektem OPEN ART, z.s., 
IČO: 64814432 ve výši 90 000,00 Kč na realizaci projektu „Letní dílny pro děti a mládež Roškopov 
2023“. 
 
Přijato usnesení č. 2023/4/24:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace 
z rozpočtu obce Stará Paka na rok 2023 mezi obcí Stará Paka a subjektem TJ SOKOL Stará Paka z.s., 
IČO: 44477554, ve výši 409 000,00 Kč na zajištění činnosti, na opravy nemovitého majetku a opravy 
spravovaného majetku, na rozvoj spolku. 
 
Přijato usnesení č. 2023/4/25: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace 
z rozpočtu obce Stará Paka na rok 2023 mezi obcí Stará Paka a subjektem Tělovýchovná jednota Sokol 
Roškopov, z.s., IČO: 65197852, ve výši 45 000,00 Kč na činnost spolku. 
 
Přijato usnesení č. 2023/4/26: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace 
z rozpočtu obce Stará Paka na rok 2023 mezi obcí Stará Paka a subjektem AVZO ČR ROŠKOPOV, 
IČO: 75106698, ve výši 33 000,00 Kč na činnost spolku. 
 
Přijato usnesení č. 2023/4/27: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace 
z rozpočtu obce Stará Paka na rok 2023 mezi obcí Stará Paka a subjektem Klub biatlonu Roškopov 
p.s., IČO: 64815528, ve výši 29 000,00 Kč na přípravu, tréninky a účast v regionálních závodech, 
pořádání závodů, pořízení sportovního vybavení, oblečení, obutí. 
 
Přijato usnesení č. 2023/4/28: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace 
z rozpočtu obce Stará Paka na rok 2023 mezi obcí Stará Paka a Fjordklub ČR, z.s., IČO: 26993929, ve 
výši 19 000,00 Kč na zakoupení výbavy pro jezdecký výcvik dětí a mládeže. 
 
Přijato usnesení č. 2023/4/29 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace 
z rozpočtu obce Stará Paka na rok 2023 mezi obcí Stará Paka a subjektem Český svaz včelařů, z.s., 
IČO: 7083471, ve výši 5 000,00 Kč na nákup léčiv pro léčení včelstev, léčení a úkony s tím spojené. 
 
Přijato usnesení č. 2023/4/30 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace 
z rozpočtu obce Stará Paka na rok 2023 mezi obcí Stará Paka a subjektem Oblastní charita Jičín, 
IČO: 73633755, ve výši 13 000,00 Kč na krytí provozních nákladů „Nízkoprahové klubu pro děti 
a mládež v Nové Pace“. 
 
Přijato usnesení č. 2023/4/31 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace 
z rozpočtu obce Stará Paka na rok 2023 mezi obcí Stará Paka a subjektem Centrum LIRA, z.ú., 
IČO: 28731191, ve výši 9 000,00 Kč na poskytování preventivní sociální služby rané péče. 
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Přijato usnesení č. 2023/4/32: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Masarykova základní 
škola Stará Paka, okres Jičín, IČO: 70890072, sestavenou k 31.12.2022. 
 
Přijato usnesení č. 2023/4/33: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace Masarykova 
základní škola Stará Paka, okres Jičín, IČO: 70890072, za rok 2022 – ztrátu ve výši 131 665,03 Kč 
a souhlasí s vypořádáním tohoto hospodářského výsledku – úhradou uvedené ztráty z rezervního fondu 
Masarykovy základní školy, Stará Paka, okres Jičín. 
 
Přijato usnesení č. 2023/4/34: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola, Stará 
Paka, IČO: 75015218, sestavenou k 31.12.2022. 
 
Přijato usnesení č. 2023/4/35: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace Mateřská 
škola, Stará Paka, IČO: 75015218, za rok 2022 ve výši 86 113,43 Kč a souhlasí s vypořádáním tohoto 
hospodářského výsledku - převedením částky 20 000,00 Kč do fondu odměn a převedením částky 
66 113,43 Kč do rezervního fondu Mateřské školy, Stará Paka. 
 
Přijato usnesení č. 2023/4/36: 
I. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka souhlasí se změnou odpisového plánu na rok 2023 příspěvkové 
organizace Mateřská škola, Stará Paka, IČO: 75015218, o částku 4 696 Kč. 
II. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje odpisový plán příspěvkové organizace Mateřská škola, Stará 
Paka, IČO: 75015218, na rok 2023. 
 
Přijato usnesení č. 2023/4/37: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka neschvaluje prodej pozemku p. č. 362/1, druh pozemku ostatní plocha, 
katastrální území Roškopov, zapsaného na listu vlastnictví č. 10001 vedeném Katastrálním úřadem pro 
Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Jičín. 
 
Přijato usnesení č. 2023/4/38: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí daru na financování sociální 
služby v „Domově pro seniory“ na rok 2023 ve výši 70 000 Kč mezi obcí Stará Paka a Ústavem 
sociálních služeb města Nové Paky, Svatojánská 494, Nová Paka, IČO: 60117150. 
 
Přijato usnesení č. 2023/4/39: 
I. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje výsledek výběrového řízení a současně schvaluje uzavření 
smlouvy o dílo na realizaci stavební zakázky „Veřejné osvětlení Stará Paka - Pod Horama“, se 
zhotovitelem ELMONTA s.r.o., Labouň 42, 507 33 Jičíněves, IČO: 07126590, na částku 
4 517 173,00 Kč bez daně z přidané hodnoty. 
II. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka ukládá starostovi obce Stará Paka uzavřít jménem obce příslušnou 
smlouvu podle bodu I. tohoto usnesení. 
 
Přijato usnesení č. 2023/4/40: 
I. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zhotovení projektové 
dokumentace na stavební úpravy budovy mateřské školy Komenského 466, Stará Paka za účelem 
navýšení její kapacity se zhotovitelem Ing. Janem Kordou, Čistá u Horek č. p. 103, 512 35, Čistá 
u Horek, IČO: 86725521, na částku 225 160,00 Kč.  
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. 2023/4/41: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka deleguje ve smyslu ustanovení § 84 odst. 2. písm. f) zákona 
č.0160128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, Ing. Jaroslava Bila (v případě jeho 
nepřítomnosti jako náhradníka p. Martina Havelku) jako zástupce obce Stará Paka na 30. řádnou valnou 
hromadu společnosti Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s., Na Tobolce 428, 506 01 Jičín, 
IČO: 60109149, jakož i na všechny případné další mimořádné nebo náhradní valné hromady 
Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. konané do 31. 12. 2023 a pověřuje ho účastí, 
zastupováním a hlasováním na těchto valných hromadách. 
 
 
 
 
 
Stará Paka dne 27. 2. 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………      ……………………………………… 
  Jan Herber v.r.                      Ing. Jaroslav Bil v.r. 
    starosta                  místostarosta 


