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Jmenuji se Ivana Palánová a lhoteckou kroniku píši pátým rokem, od roku 2007. 

V současné době jsem na rodičovské dovolené se synem Martinem, který se narodil 

v listopadu 2009.  

V roce 2011 jsem se opět zúčastnila Setkání kronikářů rychnovského okresu, které se ko-

nalo 21. června v Opočně. Nejdříve nás v Kodymově národním domě přivítal starosta 

Opočna. Po přivítání následovaly přednášky o rekonstrukci Trčkova náměstí a Zámecké 

ulice. Poté jsme se vydali na procházku historickým centrem města, kterou jsme zakončili 

v Mariánském kostelíku. Tam jsme vyslechli koncert varhanního hudebníka Vladimíra 

Jelínka a zhlédli film o opočenském rodákovi malíři Františku Kupkovi. Odpolední 

program byl věnován především práci kronikářů, vedení kronik a také prezentacím. 

Na závěr došlo v rámci 2. ročníku soutěže obecních zpravodajů poprvé k vyhlášení Ceny 

kronikářů Rychnovska, kterou získal Zpravodaj obce Deštné v Orlických Horách.  

 

Rok 2011 v České republice 

Půlnoc z pátku 25. března na sobotu 26. března se stala rozhodným okamžikem pro zjišťo-

vání údajů pro Sčítání lidu, domů a bytů 2011. Definitivní výsledky budou postupně 

zveřejňovány v roce 2012 a 2013. 

K 31. březnu skončila platnost bankovky v nominální 

hodnotě Kč 50,--, plně ji nahradila již používaná 

padesátikorunová mince. 

V pondělí 26. září vyjel na koleje mezi Prahou a Ostravou první soukromý rychlík v České 

republice - žlutý vlak RegioJet ze skupiny Student Agency. Státní dopravce České dráhy 

na to okamžitě reagoval snížením cen a zavedením některých bonusů. 

Populační fond OSN na podzim oznámil, že počet obyvatel planety překročil sedm miliard. 

Poslední československý a první český prezident Václav Havel zemřel ve spánku v neděli 

18. prosince. Václav Havel, spisovatel, dramatik, disident a první prezident svobodné 

České republiky, podlehl ve věku 75 let dlouhotrvajícím zdravotním potížím. Vláda kvůli 

této výjimečné osobnosti vyhlásila třídenní státní smutek (od 21. do 23. prosince). 

Ve věku 90 let zemřel 30. listopadu výtvarník, ilustrátor a režisér animovaných filmů 

Zdeněk Miler, autor Krtečka. Krtkova sláva se na jaře symbolicky "dotkla hvězd", když 

se jako dvaceticentimetrový maňásek na palubě raketoplánu Endeavour podíval do vesmíru. 

Tam si ho jako maskota vzal americký astronaut Andrew Feustel.  

Tenistka Petra Kvitová zvítězila ve Wimbledonu, na Turnaji mistryň a přispěla zásadní 

měrou na vítězství českého týmu ve Fed Cupu. Kvitová byla v listopadu vyhlášená nejlepší 

tenistkou roku ženského okruhu WTA a stala se vítězem v anketě Sportovec roku 2011.  
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Zdeněk Štybar obhájil v Sankt Wendelu na mistrovství světa v cyklokrosu zlatou medaili. 

Rychlobruslařka Martina Sáblíková zvítězila na MS v Inzellu na 5000 m, na trati 3000 m 

získala stříbrnou medaili a na šampionátu v Calgary získala ve víceboji bronzovou medaili. 

Sáblíková získala také zlatou medaili ve víceboji na mistrovství Evropy v Collalbu.  

Čtyři zlaté medaile vybojovala rychlobruslařka Karolína Erbanová na juniorském rychlo-

bruslařském mistrovství světa v Seinäjoki (ve víceboji, na 1500 m, na 1000 m a na 500 m). 

Snowboardistka Eva Samková obhájila na šampionátu ve Valmalenku titul juniorské 

mistryně světa ve snowboardcrossu.  

Skifařka Miroslava Knapková získala na mistrovství světa ve skifu v Bledu zlatou medaili, 

v Plovdivu se stala i mistryní Evropy.  

Biker Michal Prokop se stal potřetí mistrem světa ve fourcrossu, mistrovství se konalo 

v Champéry.  

Singlkanoistka Kateřina Hošková získala na mistrovství světa v Bratislavě zlatou medaili. 

Biker Jaroslav Kulhavý vyhrál v disciplíně cross country horských kol mistrovství světa 

v Champéry i mistrovství Evropy v Dohňanech. Stal se také celkovým vítězem Světového 

poháru. Kulhavý byl vyhlášen již podruhé Králem cyklistiky. Kulhavý získal také stříbrnou 

medaili na MS v maratonu v Montebelluně.  

Vítězem 121. ročníku Velké pardubické steeplechase se stal potřetí v řadě Tiumen s osma-

padesátiletým žokejem Josefem Váňou (Váňa vyhrál tento dostih poosmé v kariéře). 

 

Počasí v roce 2011 

Rok 2011 s průměrnou roční teplotou vzduchu 8,4 °C byl na území České republiky jako 

celek teplotně nadnormální oproti dlouhodobému teplotnímu normálu o +0,9 °C, přitom 

největší kladné odchylky oproti normálu dosáhli měsíc duben a prosinec, naopak záporné 

odchylky únor.  

Srážkově byl rok 2011 podnormální - spadlo 624 mm, tj.  92 % normálu. Nejméně srážek 

spadlo v listopadu, tj. pouze 2 % normálu, nejdeštivější byl červenec se 185 % normálu.  

Rok 2011 nepřinesl žádné ničivé extrémní jevy v počasí jako rozsáhlé povodně, dlouho-

trvající tropické teploty, apod. O teplotní výchylky a odchylky ale nouze nebyla, např. prů-

měrná červencová teplota byla nižší než červnová, květnové počasí začalo relativně nízký-

mi teplotami a v horských oblastech napadlo až 30 cm sněhu, v polovině měsíce už ale 

padaly teplotní rekordy a jeho závěr přinesl i tropické teploty. Stejně tak padaly teplotní 

rekordy v polovině března. Na konci února naopak padaly minimální teplotní rekordy. 

Jelikož v listopadu téměř nepršelo a prosinec byl teplotně nadprůměrný nenapadl 

ve Lhotách do konce roku 2011 žádný sníh. 



 - 7 -

Zastupitelstvo obce 

Zastupitelstvo obce bylo v roce 2011 sedmičlenné a bylo zvoleno ve volbách, které 

se konaly 15. října - 16. října 2010. 

 

Zastupitelé:  

Jan Růžička (starosta), živnostník - truhlář, věk v době zvolení (říjen 2010) - 52 let; 

Jan Havel (místostarosta), učitel ZŠ, 27 let; 

 Libor Hájek, účetní, 33 let;  

Zuzana Janečková, výrobní ředitel, 46 let; 

 Josef Jiruška, finanční účetní, 59 let; 

 Martin Růžička, informatik, 51 let; 

 Pavel Zářecký, podnikatel, 40 let. 

 

Obec měla v roce 2011 zřízen finanční výbor a kontrolní výbor. Předsedou finančního 

výboru byl Josef Jiruška a členy výboru byli Zuzana Janečková a Martin Růžička. 

Předsedou kontrolního výboru byl Pavel Zářecký a členy výboru byli Libor Hájek a do po-

loviny roku Ivana Palánová (v červenci na funkci rezignovala). Do konce roku 2011 nebyl 

do kontrolního výboru zvolen nový člen.  

 

Činnost obecního zastupitelstva 

Veřejná zasedání obecního zastupitelstva se konala po celý rok v místním pohostinství. 

První veřejné zasedání obecního zastupitelstva v roce 2011 se konalo ve čtvrtek 17. února 

od 19.00 hodin. Jednání zastupitelstva se zúčastnilo dvacet jedna občanů. Nejdříve zastupi-

telstvo schválilo Zadání územního plánu Lhoty u Potštejna, které zpracoval Odbor regio-

nálního rozvoje - úřad územního plánování Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou 

a Obecní úřad Lhoty u Potštejna. V souvislosti s novým územním plánem potom zastu-

pitelstvo schválilo Komisi pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek na zpracování 

územního plánu obce, podaných na základě výzvy k předložení nabídky Vypracování 

územního plánu Lhoty u Potštejna. Členy komise byly schváleni všichni zastupitelé obce. 

Zastupitelstvo také schválilo seznam šesti projektových ateliérů s návrhem vyzvat tyto 

ateliéry k předložení nabídky na Vypracování územního plánu Lhoty u Potštejna. Dále 

zastupitelstvo obce schválilo účast obce na projektu Místní akční skupiny NAD Orli- 

cí, o. p. s. z Kosteleckých Horek obnovy drobných památek regionu a seznam kulturních 

památek, které považuje za kulturní památky místního významu (pískovcový kříž ve Velké 

Lhotě na pozemku číslo 923/3, pískovcový kříž v Malé Lhotě na pozemku číslo 869/6 
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a památník na pozemkovou reformu na stavební parcele číslo 67/6 u č. p. 53). Starosta 

předložil zastupitelstvu vyúčtování nákladů na topení v budově č. p. 44 (obchod a hospoda) 

za rok 2010, dle vyúčtování činí nedoplatek Kč 30 322,--. Zastupitelstvo schválilo, že tento 

nedoplatek se nájemcům promíjí. Zastupitelstvo dále schválilo Dohodu o vypořádání 

pohledávek z nájmu hospody a poskytnutých služeb Zdeňka Matějky ve výši Kč 45 359,-- 

a Dohodu o vypořádání pohledávek z nájmu hospody a poskytnutých služeb Marie 

Matějkové ve výši Kč 18 829,--. Zastupitelstvo vzalo na vědomí Zprávu o provedené revizi 

knižního fondu obecní knihovny provedené pracovníky Městské knihovny ve Vamberku 

a dále Vyhodnocení požadavků, podnětů a připomínek k návrhu zadání územního plánu 

Lhoty u Potštejna, dotčených orgánů, sousedních obcí a správců sítí a jejich zapracování 

do zadávací dokumentace. 

Druhé veřejné zasedání obecního zastupitelstva v roce 2011 se konalo v pátek 22. dubna 

od 19.00 hodin. Jednání zastupitelstva se zúčastnilo třináct občanů. V prvním bodě jednání 

zastupitelstvo schválilo Kupní smlouvu na prodej pozemku číslo 596/23 (1 081 m2) Moni-

ce a Petru Kovaříčkovým. V roce 2009 byla s dotyčnými uzavřena Smlouva o smlouvě 

budoucí na prodej pozemku, s tím, že až bude stavba zaměřena, bude uzavřena samotná 

kupní smlouva, což se nyní stalo. Dále zastupitelstvo schválilo Kupní smlouvu na prodej 

pozemku číslo 528/2 (101 m2) Radce Matějusové a Romanu Čermákovi za Kč 808,--. 

Jedná se o pozemek, který sousedí s jejich pozemkem a který je přístupný pouze přes po-

zemky jiných vlastníků. Poté zastupitelstvo schválilo Smlouvu o dílo na zpracování 

nového Územního plánu Lhoty u Potštejna s firmou Ing. Eduarda Žaludy z Prahy. V dal-

ším bodě zastupitelstvo schválilo Nájemní smlouvu na pronájem obecního bytu č. p. 34/1 

Lucii Mátlové od 1. května 2011 do 31. května 2011. Pokud bude mít nájemkyně 

k poslednímu dni nájmu uhrazeny veškeré finanční závazky vyplývající z nájemní smlouvy, 

může být trvání nájemní smlouvy prodlouženo, maximálně však o jeden měsíc. Dále zastu-

pitelstvo projednalo závěrečný účet obce za rok 2010 a Zprávu o přezkoumání hospodaření 

obce za rok 2010. Zprávu o přezkoumání hospodaření schválilo zastupitelstvo s výhradou 

a přijalo opatření k nápravě chyb a nedostatků. Poté zastupitelstvo schválilo přijetí dotace 

z rozpočtu Královéhradeckého kraje z Programu obnovy venkova na úhradu úroků z úvěrů 

ve výši Kč 31 000,--. Dále zastupitelstvo schválilo zadání vypracování stavební dokumen-

tace na opravu mostu přes Brodec na místní komunikaci do Sádek, oslovením minimálně 

třech projekčních kanceláří. Zastupitelstvo také schválilo zápis do kroniky za rok 2010. 

Dále zastupitelstvo schválilo první rozpočtové opatření. Příjmy byly navýšeny 

o Kč 462 860,-- a výdaje byly navýšeny Kč 433 720,--. V posledním bodě jednání 

zastupitelstvo schválilo Smlouvy s Úřadem práce o zaměstnání pracovníků v rámci veřejně 
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prospěšných prací, zaměstnáni budou tři místní občané, jeden s plnou úhradou a dva 

s částečnou úhradou mzdy z prostředků Úřadu práce. 

Třetí veřejné zasedání obecního zastupitelstva v roce 2011 se konalo v úterý 21. června 

od 19.30 hodin. Jednání zastupitelstva se zúčastnilo třináct občanů. V prvním bodě jednání 

byla schválena Smlouva o bezúplatném převodu majetku z Úřadu pro zastupování státu 

ve věcech majetkových o převodu 1/2 pozemku číslo 820 a 1/2 majetku nacházejícího se 

na pozemku číslo 820 na Obec Lhoty u Potštejna a druhé poloviny na obec Borovnice - 

jedná se o homolské schodiště a pozemek pod ním. Dále zastupitelstvo schválilo návrh 

na přímé oslovení firmy IRBOS s. r. o. z Čestic na realizaci zateplení budovy ZŠ a MŠ 

a rekonstrukci topné soustavy. Zastupitelstvo také schválilo dvě Smlouvy o dílo s touto 

společností, důvodem rozdělení činnosti do dvou smluv je oddělení uznatelných a neuzna-

telných nákladů projektu pro jednodušší a přehledné vyúčtování dotace. V posledním bodě 

jednání byl schválen odpisový plán ZŠ a MŠ Lhoty u Potštejna na rok 2011. 

Čtvrté veřejné zasedání obecního zastupitelstva v roce 2011 se konalo v pátek 16. září 

od 19.00 hodin. Jednání zastupitelstva se zúčastnilo dvacet dva občanů. Nejdříve 

zastupitelstvo schválilo Smlouvu o návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce uzavřenou 

mezi obcí a Místní akční skupinou NAD Orlicí, o. p. s. z Kosteleckých Horek na částku 

Kč 234 900,-- určenou na předfinancování části projektu Obnova památek na dohled 

z Homole. Ve Lhotách se jedná o pískovcový kříž ve Velké Lhotě na pozemku číslo 923/3, 

pískovcový kříž v Malé Lhotě na pozemku číslo 869/6 a památník na pozemkovou reformu 

na stavební parcele číslo 67/6 u č. p. 53. V souvislosti s tímto projektem zastupitelstvo 

schválilo také Smlouvu o účelovém finančním příspěvku pro Místní akční skupinu 

NAD Orlicí, o. p. s. ve výši Kč 26 100,-- jako nevratném podílu obce na Obnovu památek 

na dohled z Homole. Dále zastupitelstvo schválilo Kupní smlouvu na prodej pozemku číslo 

296/29 (762 m2) Jindřichu Husákovi. V roce 2009 byla s dotyčným uzavřena Smlouva 

o smlouvě budoucí na prodej pozemku, s tím, že až bude stavba zaměřena, bude uzavřena 

samotná kupní smlouva, což se nyní stalo. Zastupitelstvo také schválilo Smlouvu 

o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s. 

z Děčína pro uložení zemního vedení elektrické sítě NN přes obecní pozemky číslo 821 

a číslo 822 (cesta pod homolskými schody). Zastupitelstvo dále pověřuje starostu 

podpisem řádné smlouvy o zřízení břemene. V posledním bodě jednání obecní 

zastupitelstvo schválilo druhé rozpočtové opatření. Příjmy byly navýšeny o Kč 220 040,-- 

a výdaje byly navýšeny o Kč 191 440,--.  

Páté veřejné zasedání obecního zastupitelstva v roce 2011 se konalo ve čtvrtek 8. prosince 

od 18.00 hodin. Jednání zastupitelstva se zúčastnilo dvacet jedna občanů. Nejdříve zastupi-
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telstvo schválilo dvě žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova Královéhradeckého 

kraje pro rok 2012. První žádost na Obnovu a údržbu venkovské zástavby a občanské 

vybavenosti - na vybudování nové střechy na požární zbrojnici (celkové náklady 

Kč 400 000,--, podíl obce na celkových nákladech Kč 200 000,--) a druhou žádost 

na Úhradu úroků z úvěrů (celkové náklady Kč 50 000,-- a podíl obce Kč 25 000,--). Dále 

zastupitelstvo schválilo Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova prostřednictvím 

Místní akční skupiny NAD Orlicí, o. p. s. z Kosteleckých Horek na Oživení památek 

a tradic regionu - na opravu sochy sv. Leonarda na homolských schodech (Kč 50 000,--) 

a na opravu sochy sv. Jana Nepomuckého (Kč 150 000,--) s podílem obce 10 % uzna-

telných nákladů. Zastupitelstvo také schválilo prodej několika obecních pozemků ve stráni 

nad potokem ve Velké Lhotě za Kč 8,-- za m2, pozemky byly prodány majitelům domů 

naproti pozemkům. Pozemek číslo 256/3 o výměře 656 m2 Aleně Pudlowské, pozemek 

číslo 256/4 o výměře 484 m2 manželům Antonii a Jaroslavu Šebkovi (smlouva uzavřena 

až v roce 2012), pozemek číslo 256/6 o výměře 934 m2 Aleně Bělíkové (smlouva uzavřena 

až v roce 2012), pozemek číslo 256/7 o výměře 1 231 m2 manželům Janě a Jiřímu Kochovi, 

pozemek číslo 256/8 o výměře 1 068 m2 Petře Kochové a pozemky číslo 256/9 o výměře 

463 m2 a číslo 35/9 o výměře 539 m2 Jiřímu Rychtaříkovi.  

Šesté veřejné zasedání obecního zastupitelstva v roce 2011 se konalo ve čtvrtek 15. pro-

since od 19.00 hodin. Jednání zastupitelstva se zúčastnilo dvanáct občanů. Nejdříve 

zastupitelstvo schválilo návrh Územního plánu Lhoty u Potštejna a uložilo starostovi obce 

zajistit u projektanta Ing. Eduarda Žaludy z Prahy vyhotovení územního plánu. Zároveň 

zastupitelstvo obce zrušilo Územní plán obce Lhoty z Potštejna z roku 2000. Dále zastu-

pitelstvo schválilo inventarizační komisi a to ve složení Josef Jiruška (předseda), Libor 

Hájek, Václav Morávek a Martin Růžička (členové). Zastupitelstvo také schválilo způsob 

odpisování dlouhodobého hmotného a nehmotného obecního majetku od 1. ledna 2012 

(odpisy budou prováděny měsíčně, rovnoměrných způsobem). Dále zastupitelstvo 

schválilo zvýšení pokladního limitu na částku Kč 80 000,--. 

Sedmé a zároveň poslední veřejné zasedání obecního zastupitelstva v roce 2011 se konalo 

ve středu 21. prosince od 19.00 hodin. Jednání zastupitelstva se zúčastnilo třináct občanů. 

Zastupitelstvo nejdříve schválilo rozpočet na rok 2012: příjmy Kč 3 640 090,--, výdaje 

Kč 2 438 248,-- a splátky úvěrů Kč 333 564,--.  Zastupitelstvo také schválilo rozpočtové 

opatření číslo tři. Příjmy byly navýšeny o Kč 226 980,-- a výdaje byly navýšeny 

o Kč 1 531 570,--.  
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Rozpočet obce  

Rozpočet obce Lhoty u Potštejna na rok 2011 schválilo zastupitelstvo obce na svém 

zasedání dne 17. prosince 2010. Schválený rozpočet příjmů činil K č 3 971 380,-- 

a schválený rozpočet výdajů činil K č 2 963 730,-- a splátky úvěrů Kč 407 560,--. Rozpočet 

byl tedy schválen jako přebytkový.  

Během roku 2011 schválilo zastupitelstvo tři rozpočtová opatření. Konečná výše 

upraveného rozpočtu vedená v účetnictví k 31. prosince 2011 činila u příjmů 

Kč 4 881 160,-- a u výdajů Kč 5 531 320,--. Po úpravách byl rozpočet stále přebytkový.  
 

PŘÍJMY 

Schválený rozpočet 
v Kč 

Rozpočtové opatření v Kč Rozpočet 
po změnách 

- v účet-
nictví - v Kč 

na zastu-
pitelstvu 

navedený 
do 

účetnictví 
1. 2. 3. 

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé 
činnosti 

pol. 1111 420 000 420 000 x x 50 300 470 300 

Daň z příjmů fyzických osob ze samostat-
ně výdělečné činnosti 

pol. 1112 40 000 40 000 x x 22 400 62 400 

Daň z příjmů fyzických osob z kapitálo-
vých výnosů 

pol. 1113 40 000 40 000 x x 3 290 43 290 

Daň z příjmů právnických osob pol. 1121 440 000 440 000 x x -28 000 412 000 

Daň z příjmů právnických osob za obce pol. 1122 x x 6 650 x x 6 650 

Daň z přidané hodnoty pol. 1211 1 050 000 1 050 000 x x -19 200 1 030 800 

Poplatek za provoz systému shromažďo-
vání, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů 

pol. 1337 125 000 125 000 x x 7 500 132 500 

Poplatek ze psů pol. 1341 3 000 3 000 x x 650 3 650 

Správní poplatky po. 1361 x x x 3 500 -380 3 120 

Daň z nemovitostí pol. 1511 200 000 200 000 x x 8 760 208 760 

Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR  pol. 4111 x x 1 560 x x 1 560 

Neinvestiční přijaté transfery ze státního 
rozpočtu  - souhrnný dotační vztah 

pol. 4112 197 550 197 550 x x x 197 550 

Ostatní neinvestiční přijaté transfery 
ze státního rozpočtu 

pol. 4116 x x 381 010 69 000 67 320 517 330 

Neinvestiční přijaté transfery od obcí pol. 4121 265 080 265 080 x x 37 270 302 350 

Neinvestiční přijaté transfery od krajů pol.  4122 x x x 31 000 x 31 000 

Podpora ostatních produkčních činností odpa 1032 700 000 700 000 x x -309 000 391 000 

Pitná voda odpa 2310 170 000 170 000 x 1 760 54 900 226 660 

Vodní díla v zemědělské krajině odpa 2341 x x x x 15 410 15 410 

Bytové hospodářství odpa 3612 212 550 212 450 x x 5 740 218 190 

Nebytové hospodářství  odpa 3613 87 200 87 200 x x x 87 200 

Výstavba a údržba místních inženýrských 
sítí 

odpa 3633 x x 69 000 x x 69 000 

Komunální služby a územní rozvoj j. n. odpa 3639 x x x 12 120 56 580 68 700 

Sběr a svoz komunálních odpadů odpa 3722 15 000 15 000 x x x 15 000 

Činnost místní správy odpa  6171 6 000 6 000 x 101 460 249 920 357 380 

Obecné příjmy a výdaje z finančních 
operací 

odpa  6310 x x x 1 200 3 520 4 720 

Finanční vypořádání minulých let odpa  6402 x x 4 640 x x 4 640 

Příjmy celkem 3 971 380 3 971 280 462 860 220 040 226 980 4 881 160 
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První rozpočtové opatření bylo schváleno 22. dubna 2011, příjmy byly navýšeny 

o Kč 462 860,-- a výdaje o Kč 433 720,--. Druhé rozpočtové opatření bylo schváleno 

16. září 2011, příjmy byly navýšeny o Kč 220 040,-- a výdaje o Kč 191 440,--. Třetí a zá-

roveň poslední rozpočtové opatření bylo schváleno 21. prosince 2011, příjmy byly 

navýšeny o Kč 226 980,-- a výdaje o Kč 1 531 570,--. 
 

VÝDAJE 

Schválený rozpočet 
v Kč Rozpočtové opatření v Kč Rozpočet 

po změnách 
- v účet-

nictví - v Kč 
na zastu-
pitelstvu 

navedený 
do 

účetnictví 
1. 2. 3. 

Pěstební činnost odpa 1031 300 000 300 000 x -50 000 -202 740 47 260 

Podpora ostatních produkčních činností  odpa 1032 100 000 100 000 x 50 000 15 160 165 160 

Správa v lesním hospodářství odpa 1036 15 000 15 000 x x 10 15 010 

Silnice  odpa 2212 25 000 25 000 x 6 850 65 870 97 720 

Ostatní záležitosti pozemních komunikací odpa 2219 x x x 12 870 x 12 870 

Provoz veřejné silniční dopravy  odpa 2221 50 000 50 000 x x -6 500 43 500 

Pitná voda odpa 2310 170 000 170 000 12 080 25 500 1 100 600 1 308 180 

Předškolní zařízení odpa 3111 60 000 60 000 x x x 60 000 

Základní školy  odpa 3113 571 730 571 730 388 960 6 000 236 130 1 202 820 

Činnosti knihovnické odpa 3314 5 000 4 000 x x 1 180 5 180 

Ostatní záležitosti kultury odpa 3319 6 000 6 000 x 1 440 180 7 620 

Pořízení, zachování a obnova hodnot 
místního, kulturního, národního a histo-
rického povědomí 

odpa 3326 x x x 6 400 x 6 400 

Rozhlas a televize odpa 3341 x x x 3 300 x 3 300 

Ostatní záležitosti kultury, církve, 
sdělovacích prostředků  

odpa 3399 6 000 6 000 x 600 650 7 250 

Ostatní tělovýchovná činnost odpa 3419 15 000 15 000 x x -13 000 2 000 

Bytové hospodářství odpa 3612 65 000 65 000 3 310 x -930 67 380 

Nebytové hospodářství  odpa 3613 108 000 108 000 x 1 400 19 330 128 730 

Veřejné osvětlení odpa 3631 45 000 45 000 x x -8 000 37 000 

Výstavba a údržba místních inženýrských 
sítí  

odpa 3633 17 000 17 000 x x -9 010 7 990 

Územní plánování odpa 3635 60 000 60 000 x x 108 000 168 000 

Komunální služby a územní rozvoj j. n. odpa 3639 228 000 228 000 9 220 86 080 135 370 458 670 

Sběr a svoz komunálních odpadů odpa 3722 384 000 384 000 x x 35 870 419 870 

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň odpa 3745 25 000 25 000 4 200 x -8 890 20 310 

Požární ochrana - dobrovolná část odpa 5512 20 000 20 000 x 11 000 33 690 64 690 

Zastupitelstva obcí odpa 6112 209 000 209 000 x x -6 280 202 720 

Ostatní všeobecná vnitřní správa j. n. odpa 6149 x x 1 640 x x 1 640 

Činnost místní správy  odpa 6171 448 000 452 300 x 30 000 35 400 517 700 

Obecné příjmy a výdaje z finančních 
operací 

odpa 6310 20 000 20 000 x x -520 19 480 

Pojištění funkčně nespecifikované odpa 6320 11 000 11 000 x x x 11 000 

Ostatní finanční operace  odpa 6399 x x 6 650 x x 6 650 

Finanční vypořádání minulých let  odpa 6402 x x 7 660 x x 7 660 

Splátky úvěrů pol. 8124 407 560 407 560 x x x 407 560 

Výdaje celkem 3 371 290 3 374 590 433 720 191 440 1 531 570 5 531 320 
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Skutečnost vyinkasovaných příjmů činila v roce 2011 celkem Kč 4 874 316,35. Upravený 

rozpočet příjmů byl splněn na 99,86 %. Výdaje činily celkem Kč 4 441 608,22. Upravený 

rozpočet výdajů v roce 2011 byl splněn na 80,30 %. Hospodaření Obce Lhoty u Potštejna 

za rok 2011 skončilo přebytkem hospodaření ve výši Kč 432 708,13. 
 

PŘÍJMY 
Schválený 
rozpočet 

Rozpočet 
po změnách 

Příjmy 
k 31. 12. 2011 

% upraveného 
rozpočtu 

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé 
činnosti 

pol. 1111 420 000 Kč 470 300 Kč 470 304,05 Kč 100,00% 

Daň z příjmů fyzických osob ze samostat-
ně výdělečné činnosti 

pol. 1112 40 000 Kč 62 400 Kč 62 439,86 Kč 100,06% 

Daň z příjmů fyzických osob z kapitálo-
vých výnosů 

pol. 1113 40 000 Kč 43 290 Kč 43 298,44 Kč 100,02% 

Daň z příjmů právnických osob pol. 1121 440 000 Kč 412 000 Kč 411 819,23 Kč 99,96% 

Daň z příjmů právnických osob za obce pol. 1122 x 6 650 Kč 6 650,00 Kč 100,00% 

Daň z přidané hodnoty pol. 1211 1 050 000 Kč 1 030 800 Kč 1 030 783,85 Kč 100,00% 

Poplatek za provoz systému shromažďo-
vání, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů 

pol. 1337 125 000 Kč 132 500 Kč 132 525,00 Kč 100,02% 

Poplatek ze psů pol. 1341 3 000 Kč 3 650 Kč 3 650,00 Kč 100,00% 

Správní poplatky po. 1361 x 3 120 Kč 3 120,00 Kč 100,00% 

Daň z nemovitostí pol. 1511 200 000 Kč 208 760 Kč 204 385,48 Kč 97,90% 

Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR  pol. 4111 x 1 560 Kč 1 563,00 Kč 100,19% 

Neinvestiční přijaté transfery ze státního 
rozpočtu  - souhrnný dotační vztah 

pol. 4112 197 550 Kč 197 550 Kč 197 550,00 Kč 100,00% 

Ostatní neinvestiční přijaté transfery 
ze státního rozpočtu 

pol. 4116 x 517 330 Kč 517 329,00 Kč 100,00% 

Neinvestiční přijaté transfery od obcí pol. 4121 265 080 Kč 302 350 Kč 302 351,00 Kč 100,00% 

Neinvestiční přijaté transfery od krajů pol.  4122 x 31 000 Kč 31 000,00 Kč 100,00% 

Podpora ostatních produkčních činností odpa 1032 700 000 Kč 391 000 Kč 390 759,50 Kč 99,94% 

Pitná voda odpa 2310 170 000 Kč 226 660 Kč 226 406,00 Kč 99,89% 

Vodní díla v zemědělské krajině odpa 2341 x 15 410 Kč 15 410,00 Kč 100,00% 

Bytové hospodářství odpa 3612 212 450 Kč 218 190 Kč 218 248,50 Kč 100,03% 

Nebytové hospodářství  odpa 3613 87 200 Kč 87 200 Kč 86 370,00 Kč 99,05% 

Výstavba a údržba místních inženýrských 
sítí 

odpa 3633 x 69 000 Kč 69 000,00 Kč 100,00% 

Komunální služby a územní rozvoj j. n. odpa 3639 x 68 700 Kč 68 709,00 Kč 100,01% 

Sběr a svoz komunálních odpadů odpa 3722 15 000 Kč 15 000 Kč 14 270,50 Kč 95,14% 

Činnost místní správy odpa  6171 6 000 Kč 357 380 Kč 357 007,00 Kč 99,90% 

Obecné příjmy a výdaje z finančních 
operací 

odpa  6310 x 4 720 Kč 4 724,94 Kč 100,10% 

Finanční vypořádání minulých let odpa  6402 x 4 640 Kč 4 642,00 Kč 100,04% 

Příjmy celkem 3 971 280 Kč 4 881 160 Kč 4 874 316,35 Kč 99,86% 
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VÝDAJE 
Schválený 
rozpočet 

Rozpočet 
po změnách 

Výdaje 
k 31. 12. 2011 

% upraveného 
rozpočtu 

Pěstební činnost odpa 1031 300 000 Kč 47 260 Kč 47 267,00 Kč 100,01% 

Podpora ostatních produkčních činností  odpa 1032 100 000 Kč 165 160 Kč 165 163,20 Kč 100,00% 

Správa v lesním hospodářství odpa 1036 15 000 Kč 15 010 Kč 15 015,00 Kč 100,03% 

Silnice  odpa 2212 25 000 Kč 97 720 Kč 97 731,81 Kč 100,01% 

Ostatní záležitosti pozemních komunikací odpa 2219 x 12 870 Kč 12 870,00 Kč 100,00% 

Provoz veřejné silniční dopravy  odpa 2221 50 000 Kč 43 500 Kč 43 500,00 Kč 100,00% 

Pitná voda odpa 2310 170 000 Kč 1 308 180 Kč 251 196,60 Kč 19,20% 

Předškolní zařízení odpa 3111 60 000 Kč 60 000 Kč 60 000,00 Kč 100,00% 

Základní školy  odpa 3113 571 730 Kč 1 202 820 Kč 1 202 823,00 Kč 100,00% 

Činnosti knihovnické odpa 3314 4 000 Kč 5 180 Kč 5 180,00 Kč 100,00% 

Ostatní záležitosti kultury odpa 3319 6 000 Kč 7 620 Kč 6 372,00 Kč 83,62% 

Pořízení, zachování a obnova hodnot 
místního, kulturního, národního a histo-
rického povědomí 

odpa 3326 x 6 400 Kč 6 400,00 Kč 100,00% 

Rozhlas a televize odpa 3341 x 3 300 Kč 3 300,00 Kč 100,00% 

Ostatní záležitosti kultury, církve, 
sdělovacích prostředků  

odpa 3399 6 000 Kč 7 250 Kč 7 259,00 Kč 100,12% 

Ostatní tělovýchovná činnost odpa 3419 15 000 Kč 2 000 Kč 2 000,00 Kč 100,00% 

Bytové hospodářství odpa 3612 65 000 Kč 67 380 Kč 66 571,82 Kč 98,80% 

Nebytové hospodářství  odpa 3613 108 000 Kč 128 730 Kč 110 978,00 Kč 86,21% 

Veřejné osvětlení odpa 3631 45 000 Kč 37 000 Kč 36 081,00 Kč 97,52% 

Výstavba a údržba místních inženýrských 
sítí  

odpa 3633 17 000 Kč 7 990 Kč 7 996,80 Kč 100,09% 

Územní plánování odpa 3635 60 000 Kč 168 000 Kč 168 000,00 Kč 100,00% 

Komunální služby a územní rozvoj j. n. odpa 3639 228 000 Kč 458 670 Kč 458 516,20 Kč 99,97% 

Sběr a svoz komunálních odpadů odpa 3722 384 000 Kč 419 870 Kč 419 875,00 Kč 100,00% 

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň odpa 3745 25 000 Kč 20 310 Kč 20 311,00 Kč 100,00% 

Požární ochrana - dobrovolná část odpa 5512 20 000 Kč 64 690 Kč 64 701,00 Kč 100,02% 

Zastupitelstva obcí odpa 6112 209 000 Kč 202 720 Kč 202 731,00 Kč 100,01% 

Ostatní všeobecná vnitřní správa j. n. odpa 6149 x 1 640 Kč 1 600,00 Kč 97,56% 

Činnost místní správy  odpa 6171 452 300 Kč 517 700 Kč 514 839,79 Kč 99,45% 

Obecné příjmy a výdaje z finančních 
operací 

odpa 6310 20 000 Kč 19 480 Kč 20 545,00 Kč 105,47% 

Pojištění funkčně nespecifikované odpa 6320 11 000 Kč 11 000 Kč 10 535,00 Kč 95,77% 

Ostatní finanční operace  odpa 6399 x 6 650 Kč 6 650,00 Kč 100,00% 

Finanční vypořádání minulých let  odpa 6402 x 7 660 Kč 7 665,00 Kč 100,07% 

Splátky úvěrů pol. 8124 407 560 Kč 407 560 Kč 397 934,00 Kč 97,64% 

Výdaje celkem 3 374 590 Kč 5 531 320 Kč 4 441 608,22 Kč 80,30% 
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Majetek Obce  

Od začátku roku 2010 platí nové zákony a metodiky týkající se účetnictví obcí a díky nim 

došlo ke změně, vytvoření či zrušení některých účtů nebo ke změně jejich obsahové náplně. 

Proto je majetek v letošním roce rozdělen jinak než před rokem 2010.  

Obec Lhoty u Potštejna evidovala k 31. 12. 2011 aktiva netto v celkové částce 

Kč 22 639 663,32. Jednalo se o majetek, zásoby, pohledávky, ceniny a peníze na základ-

ním běžném účtu. Netto hodnota je hodnota majetku snížená o celkovou opotřebovanost 

za dobu používání (oprávky) a o přechodné snížení hodnoty majetku (opravné položky). 

Brutto hodnota je hodnota neupravená o výši oprávek a opravných položek 

a k 31. 12. 2011 činila Kč 32 404 474,08. 

AKTIVA 
k 31. 12. 2010 k 31. 12. 2011 

brutto netto brutto netto 

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 22 365,00 Kč 0,00 Kč 22 365,00 Kč 0,00 Kč 

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 Kč 0,00 Kč 168 000,00 Kč 168 000,00 Kč 

Nedokončený dlouhodobý nehmotný 
majetek 

0,00 Kč 0,00 Kč 189 600,00 Kč 189 600,00 Kč 

Pozemky 3 931 724,82 Kč 3 931 724,82 Kč 3 904 542,24 Kč 3 904 542,24 Kč 

Kulturní předměty 0,00 Kč 0,00 Kč 3 500 000,00 Kč 3 500 000,00 Kč 

Stavby 17 941 113,51 Kč 17 941 113,51 Kč 17 659 806,76 Kč 9 502 697,70 Kč 

Samostatné movité věci a soubory 
movitých věcí 

368 337,50 Kč 368 337,50 Kč 504 690,50 Kč 243 626,53 Kč 

Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 020 998,91 Kč 0,00 Kč 1 109 236,25 Kč 0,00 Kč 

Nedokončený dlouhodobý hmotný 
majetek 

3 960 244,40 Kč 3 960 244,40 Kč 3 960 244,40 Kč 3 960 244,40 Kč 

Ostatní dlouhodobý finanční majetek 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 

Materiál na skladě 21 011,49 Kč 21 011,49 Kč 40 217,49 Kč 40 217,49 Kč 

Odběratelé 187 293,48 Kč 37 225,00 Kč 242 720,98 Kč 27 684,50 Kč 

Krátkodobé poskytnuté zálohy 163 990,00 Kč 163 990,00 Kč 157 960,00 Kč 157 960,00 Kč 

Jiné pohledávky z hlavní činnosti 10 388,00 Kč 10 388,00 Kč 11 088,00 Kč 11 088,00 Kč 

Poskytnuté návratné finanční 
výpomoci krátkodobé 

294 324,00 Kč 294 324,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

Poskytnuté zálohy na trasfery 1 430,00 Kč 1 430,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

Dohadné účty aktivní 2 041,00 Kč 2 041,00 Kč 86 075,00 Kč 86 075,00 Kč 

Ostatní krátkodobé pohledávky 69 000,00 Kč 69 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

Základní běžný účet územních 
samosprávních celků 

408 649,33 Kč 408 649,33 Kč 841 357,46 Kč 841 357,46 Kč 

Ceniny 110,00 Kč 110,00 Kč 570,00 Kč 570,00 Kč 

Celkem 28 409 021,44 Kč 27 215 589,05 Kč 32 404 474,08 Kč 22 639 663,32 Kč 

Drobným dlouhodobým nehmotným majetkem byly ke konci roku 2011 počítačové 

programy (např. Spisová služba) na obecním úřadě celkem za Kč 22 365,--.  

K 31. 12. 2011 evidovala obec ostatní dlouhodobý nehmotný majetek za Kč 168 000,--, 

jednalo se o Územní plán. 
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Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek činil k 31. 12. 2011 Kč 189 600,--, byl jím 

projekt Energetických úspor ZŠ a MŠ.  

K 31. 12. 2011 evidovala obec v majetku pozemky za Kč 3 904 542,24. 

Kulturními předměty k 31. 12. 2011 byla polovina Schodiště na Homoli v částce 

Kč 3 500 000,--. 

Stavby vlastnila obec ke konci roku 2011 v celkové částce Kč 17 659 806,76. V tomto 

majetku byly např. budova obecního úřadu a bytů (č. p. 34), budova ZŠ a MŠ (č. p. 45), 

budova obchodu a pohostinství (č. p. 44), autobusová zastávka, požární zbrojnice, stará 

požární zbrojnice, sklady za úřadem, mosty (ve Velké Lhotě za rybníkem a v Malé Lhotě 

cestou do Sádek), komunikace, veřejné osvětlení, kanalizace, vodovod, vodní průtoková 

nádrž, studny (ve Velké Lhotě, v Sádkách, u školy, vývěr), vrty na vodu (u „Hájovny“ 

a u vodárny), vývěsní plochy (přístřešek u obchodu a ve Velké Lhotě u rybníka) a rybník 

ve Velké Lhotě. 

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí evidovala obec k 31. 12. 2011 

za Kč 504 690,50. Jednalo se o křovinořez s příslušenstvím, sporák ve školní jídelně, 

kontejnery na odpad a požární auto.  

Celková cena drobného dlouhodobého hmotného majetku činila ke konci roku 2011  

Kč 1 109 236,25. Obec měla v tomto majetku evidovány např. čerpadla u vrtů, vodoměr 

ve vodárně, kontejnery, vybavení v ZŠ a MŠ (nábytek, učební pomůcky, hudební nástro-

je, …), vybavení ve školní jídelně (robot, pračka, stoly, kastroly, pekáč, chladnička, 

mraznička, škrabka, sporák, smažící pánev, …), požární stříkačky, savice, úhlová bruska, 

přívěsný vozík, světelný řetěz na vánoční stromeček a světelný strom, dopravník na uhlí, 

kalové čerpadlo, křovinořez, zásobník vody, akumulační kamna, psací stroj, židle, počítače, 

volební zástěna, kopírka, tiskárna, trezor, fax, čtečka čárových kódů a podobně. 

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek obec k 31. 12. 2011 evidovala v částce 

Kč 3 960 244,40. Jednalo se o majetek, který není ještě dokončený - studie na odkana-

lizování obce, nedostavěná tělocvična a projektová dokumentace na Sběrný dvůr.  

Ostatní dlouhodobý finanční majetek měla obec ke konci roku 2011 v hodnotě Kč 6 000,-- 

(akcie ČSAD Ústí nad Orlicí). 

Materiál na skladě evidovala obec ke konci roku 2011 v celkové hodnotě Kč 40 217,49, 

šlo o lešeňové stojany, zárubně, vazníky, dveře, mísy WC, umyvadla, kameninové roury, 

trámky a prkna. 

Obec k 31. 12. 2011 evidovala pohledávky vůči odběratelům ve výši Kč 242 720,98, 

všechny po lhůtě splatnosti. Jednalo se o pohledávky vůči občanům - nájemné v bytech 

z let 2008 až 2011 (Kč 113 509,--), platby za topení v pohostinství a bytě nad ním z let 
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2008 až 2010 (Kč 50 823,48), nájemné v pohostinství z let 2008 až 2010 (Kč 14 250,--), 

vodné z let 2008, 2010 a 2011 (Kč 9 769,--) a platby za elektřinu ve společných prostorech 

u obecních bytů z roku 2011 (Kč 3 256,--). Dále se jednalo o pohledávky za prodej dřeva 

z roku 2011 (Kč 51 113,50). Některé z pohledávek z let 2008 a 2009 byly ke konci roku 

2011 již vymáhány soudně.  

Obec ke konci roku 2011 měla nevypořádané krátkodobé poskytnuté zálohy v částce 

Kč 157 960,--. Jednalo se o zálohy na elektrickou energii (na obecním úřadě, v hasičárně, 

ve vodárně a na veřejném osvětlení) - Kč 113 310,--, o předplatné (Sbírky zákonů a Fi-

nanční zpravodaj) - Kč 8 650,-- a o poplatek za odběr podzemní vody - Kč 36 000,--.  

Obec evidovala k 31. 12. 2011 jiné pohledávky z hlavní činnosti ve výši Kč 11 088,--. 

Jednalo se o nezaplacené poplatky za odpady z let 2008, 2009 a 2011 (Kč 10 988,--) 

a poplatek za psa z roku 2008 (Kč 100,--). Poplatky z let 2008 a 2009 byly ke konci roku 

2011 již vymáhány soudně. 

Na dohadných účtech aktivních evidovala obec dvě položky v celkové výši  Kč 86 075,--, 

jednalo se o dotaci na Územní plán - Kč 60 000,-- a o dotaci na úroky z úvěrů - 

Kč 26 075.--. Na dohadné účty aktivní vstupují pohledávky za poskytnuté výkony, 

u kterých není známá přesná výše částky nebo chybí doklad. 

Zůstatek na základním běžném účtu byl k 31. 12. 2011 Kč 841 357,46. 

Ke konci roku 2011 evidovala obec ceniny (poštovní známky) v hodnotě Kč 570,--. 

Obec evidovala k 31. 12. 2011 pasiva v celkové částce Kč 22 639 663,32.  

PASIVA k 31. 12. 2010 k 31. 12. 2011 

Jmění účetní jednotky 25 416 604,20 Kč 25 703 210,42 Kč 

Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 0,00 Kč 3 183 023,53 Kč 

Oceňovací rozdíly při změně metody -1 248 595,91 Kč -9 764 415,94 Kč 

Opravy chyb minulých období 0,00 Kč -2 139,00 Kč 

Výsledek hospodaření běžného účetního období 505 912,46 Kč 799 013,55 Kč 

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 0,00 Kč 505 912,46 Kč 

Dlouhodobé úvěry 2 094 587,30 Kč 1 696 653,30 Kč 

Krátkodobé přijaté zálohy 36 800,00 Kč 119 600,00 Kč 

Zaměstnanci 0,00 Kč 53 587,00 Kč 

Zúčtování s institucemi sociálního a zdravotního zabezpečení 0,00 Kč 18 939,00 Kč 

Daň z příjmů 0,00 Kč 94 178,00 Kč 

Jiné přímé daně 0,00 Kč 4 741,00 Kč 

Přijaté zálohy na transfery 298 591,00 Kč 91 000,00 Kč 

Dohadné účty pasivní 111 690,00 Kč 136 360,00 Kč 

Celkem 27 215 589,05 Kč 22 639 663,32 Kč 

Jmění účetní jednotky k 31. 12. 2011 činilo Kč 25 703 210,42 a obsahovalo zejména 

bezúplatně převzatý nebo předaný dlouhodobý majetek, přírůstky nebo úbytky darovaného 

dlouhodobého majetku a přírůstky nebo úbytky oběžných aktiv. 
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Transfery na pořízení dlouhodobého majetku obsahují zejména přijaté dotace na pořízení 

dlouhodobého majetku podle jiných právních předpisů. K 31. 12. 2011 činily tyto transfery 

Kč 3 183 023,53. 

Oceňovací rozdíly při změně metody obsahovaly oceňovací rozdíly vyplývající ze změn 

účetních metod a prvotního použití metody a k 31. 12. 2011 činily K č - 9 764 415,94. 

Opravy chyb minulých období činily k 31. 12. 2011 Kč 2 139,00 a jednalo se o chyby, 

které mají vliv na hodnotu vlastního kapitálu. 

K 31. 12. 2011 evidovala obec výsledek hospodaření běžného účetního období ve výši 

Kč 799 013,55, výsledek vyšel při uzávěrce za rok jako rozdíl účtů výnosů a nákladů. 

Nerozdělený zisk minulých let činil k 31. 12. 2011 Kč 505 912,46. 

Celková částka dlouhodobých úvěrů ke konci roku 2011 činila Kč 1 696 653,30 - na plyno-

fikaci Kč 178 000,-- (má být splaceno v roce 2012), na byty v budově obecního úřadu 

Kč 1 189 600,-- (má být splaceno v roce 2024) a na infrastrukturu k 5 rodinným domkům 

Kč 329 053,30 (má být splaceno v roce 2018).  

Obec evidovala k 31. 12. 2011 krátkodobé přijaté zálohy ve výši Kč 119 600,-- z let 2010  

a 2011. Jednalo se o přijaté zálohy na topení v obchodě (Kč 55 200,--), v hospodě 

(Kč 32 200,--)  a v bytě nad hospodou (Kč 32 200,--). 

K 31. 12. 2011 činily závazky za zaměstnanci Kč 53 587,00, jednalo se o závazky z pra-

covněprávních vztahů včetně sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění zúčtované 

zaměstnancům. 

Ke konci roku 2011 činila daň z příjmů Kč 94 178,00 (pohledávka za správcem daně 

z titulu daně z příjmů). 

K 31. 12. 2011 činily jiné přímé daně Kč 4 741,00, obsahovaly pohledávky z titulu daně 

z příjmů, jejíž odvod správci daně zajišťuje účetní jednotka jako plátce daně za daň 

vybranou od poplatníků nebo sraženou poplatníkům daně (např. zaměstnancům). 

Obec na konci roku 2011 evidovala přijaté zálohy na transfery ve výši Kč 91 000,--. 

Jednalo se o dotaci na nový Územní plán - Kč 60 000,-- a na úroky z úvěrů - Kč 31 000,--. 

K 31. 12. 2011 obec evidovala dohadné účty pasivní ve výši Kč 136 360,--, jednalo se 

o platby za elektrickou energii - Kč 113 310,--, za internet na prosinec 2011 - Kč 315,--, 

za svoz odpadů firmě EKOLA České Libchavy, s. r. o. za prosinec 2011 - Kč 17 035,-- 

a za čipové karty (obec proplácí dopravu dětí do školy) firmě AUDIS BUS s. r. o. 

za prosinec 2011 - Kč 5 700,--. Na dohadné účty pasivní vstupují závazky za přijaté 

výkony, u kterých není známá přesná výše částky nebo také prozatím chybí doklad.   
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Obyvatelé 

K 31. prosinci 2011 bylo ve Lhotách u Potštejna trvale hlášeno 294 obyvatel (155 mužů 

a 139 žen). Oproti konci roku 2010 se počet občanů s trvalým bydlištěm ve Lhotách snížil 

o pět občanů. 

 

Ke konci roku 2011 bylo ve Lhotách 58 občanů do věku 15 let (30 mužů a 28 žen), 

187 občanů ve věku 15 až 64 let (104 mužů a 83 žen) a 49 občanů ve věku nad 64 let 

(21 mužů a 28 žen). 

 

Průměrný věk obyvatel k 31. prosinci 2011 byl 40,32 let (39,24 let u mužů a 41,52 let 

u žen). 

 

V roce 2011 se ve Lhotách narodily dvě děti: 

- Ema Havlová (č. p. 38);   

- Denis Dočkal (č. p. 36).   

 

Během roku 2011 se do Lhot trvale přihlásila: 

 - Veronika Pavelková (č. p. 38). 

 

Během roku 2011 si trvalé bydliště ze Lhot odhlásili tito občané: 

- Jaroslava Fibikarová (č. p. 28); 

- Lada Johanidesová (č. p. 34); 

- Lucie Myšáková a Liliane Nedvědová (č. p. 97); 

- Alena Pospíchalová a Jaroslav Adamec (č. p. 42); 

- Michaela Váradyová a Kryštof Várady (č. p. 47). 
 

V roce 2011 nezemřel žádný obyvatel Lhot. 

 

Nejstarší obyvatelkou Lhot je paní Jana Tomková (narozena v roce 1921) a nejstarším 

obyvatelem je pan Jaroslav Morávek (narozen v roce 1928). 

 

V roce 2011 proběhla ve Lhotách jedna svatba: 

-  Veronika Pavelková a Jan Havel. 
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Svatby 

V roce 2011 proběhla ve Lhotách jedna svatba. Novomanželé žijí ve Lhotách.   

Veronika Pavelková a Jan Havel 

V sobotu 25. června 2011 se 

na zámku v Rychnově nad Kněž-

nou provdala Veronika Pavel-

ková za Jana Havla. Jan vyrostl 

ve Lhotách č. p. 38 a Veronika 

pochází z Vamberka.  Veronika 

se s Janem seznámili na začátku 

roku 2010 a v létě stejného roku 

spolu začali bydlet v domě Jano-

vých rodičů, kde mají k dispozici 

samostatný byt. V říjnu 2011 se 

Veronice a Janovi narodila dcera 

Ema. 
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Narození 

V roce 2011 se ve Lhotách narodila dvě miminka - jedna holčička a jeden chlapec. Jedno 

miminko ve Lhotách bydlí a druhé zde má pouze trvalé bydliště.  

Ema Havlová 

V pondělí 24. října 2011 se manželům Veroni-

ce a Janu Havlovým, Lhoty u Potštejna č. p. 38 

narodila dcera Ema.  

Denis Dočkal 

Ve středu 9. listopadu 2011 se Kateřině Dočkalové, Lhoty u Potštejna č. p. 36 narodil syn 

Denis. Doma na Deniska čekal čtyřletý bratříček Filip. Kateřina v současné době žije 

s dětmi v Chrudimi, ale trvalé bydliště má stále ve Lhotách.  

Štěpán s maminkou 
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Obecní úřad 

V roce 2011 na Obecním úřadě stále pracovala jako účetní paní Dana Dědková, obecním 

zaměstnancem byl Vlastislav Padrtka, lesním hospodářem Libor Provazník a o obecní 

vodovod s vodárnou se staral Lukáš Horský.  

V rámci veřejně prospěšných prací pracovali pro obec od 1. května do 31. července 2011 

Petr Fibikar, Milan Horský a Jaromír Kameník. Tito zaměstnanci provedli v obci několik 

oprav (např. nátěr zábradlí u požární nádrže na návsi, nátěr okapů a svodů na budově OÚ, 

nátěr okapů, svodů, parapetů, vrat a rámů vrat u skladů OÚ, nátěr části střechy na tělocvič-

ně, nátěr informačních tabulí a vytahování sponek na nich, čištění septiku u OÚ), úklid 

v obci (např. za tělocvičnou, zametání silnic před poutí, sbírání odpadků po příkopech), 

nahození zdi tělocvičny u hospody, zatloukání kolíků ke stromkům v lese, porcování dřeva 

na topení v hospodě a v obchodě, zabetonování obrubníků před obchodem, broušení 

a natírání laviček k venkovnímu posezení u hospody, úpravy v hasičárně a u ní, vyčištění 

nádrže na návsi od bažinců a podobně. 

Úřední hodiny pro veřejnost na Obecním úřadě byly v roce 2011 v pondělí od 6.30 

do 18.00 hod. 

 

Knihovna 

Knihovna se i v roce 2011 nacházela v prostorách obecního úřadu a byla otevřena každý 

čtvrtek od 17.00 do 18.00 hod. Knihovnicí byla stále paní Zuzana Janečková. 

 

Internet pro občany 

Také v roce 2011 byl v prostorách obecního úřadu veřejnosti k dispozici jeden počítač, 

který byl připojen na internet. Přístup k internetu byl občanům poskytován zdarma 

a to v pondělí od 6.30 do 17.30 hod. a v úterý až pátek od 6.30 do 13.00 hod. 
 

Platby občanů obci 

Místní poplatky byly v roce 2011 ve Lhotách vybírány dva - poplatek ze psů a poplatek 

za odpady. Poplatek ze psů činil v roce 2011 Kč 50,-- za každého psa a poplatek za odpady 

činil K č 450,-- za osobu. Poplatek za odpady platila osoba, která měla trvalé bydliště 

ve Lhotách nebo zde vlastnila objekt k rekreačnímu využití. 

Obec dále vybírala od občanů platby za vodu - vodné. Na začátku roku občané zaplatili 

zálohu za vodné a v pololetí bylo konečné vyúčtování za rok - druhá polovina roku 2010 

a první polovina roku 2011. Občané platili za pronájem vodoměru Kč 75,-- a poté 

za odebraný počet m3. V roce 2011 občané platili až v srpnu a jeden m3 stál Kč 13,--. 
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Pošta 

Pošta byla v roce 2011 otevřena každý den kromě víkendu. Otevírací doba byla na konci 

roku tato: pondělí 7.30 - 11.30 hod., úterý 7.30 - 11.00 hod., středa 12.30 - 15.30 hod., 

čtvrtek 7.30 - 11.00 hod. a pátek 7.30 - 11.00 hod. Na poště pracovala v roce 2011 stále 

paní Marie Marholdová z Koldína. 

 

Obchod 

V roce 2011 měla obchod stále v pronájmu paní Phuc Nguyen Thi z Kostelce nad Orlicí. 

Na konci roku 2011 byla otevírací doba obchodu tato: pondělí, středa, čtvrtek a pátek 7.00 

- 11.00 hod. a 13.30 - 16.30 hod., úterý a sobota 7.00 - 10.30 hod. a v neděli bylo zavřeno.  

 

Hospoda 

Od října 2010 měl hospodu pronajatou pan Martin Slavík z Chocně. Pan Slavík si pronajal 

také byt nad hospodou. Otevírací doba byla tato: pondělí zavřeno, úterý, středa, čtvrtek 

a neděle 18.00 - 21.00 hod. a v pátek a v sobotu 18.00 - 24.00 hod. Od května do září bylo 

o víkendu otevřeno většinou dříve, ale pokaždé jinak (otevírací doba byla uváděna  

na informační tabuli před obchodem). Martin Slavík obsluhoval většinou sám, ale někdy 

mu pomáhala přítelkyně Renáta Vladeková. 

V sobotu 12. února 2011 se konala v hospodě Valentýnská párty ve stylu sedmdesátých let. 

V sobotu 19. února již od dopoledních hodin prodávali v hospodě zabíjačkové speciality, 

hosté si je mohli dát v hospodě nebo zakoupit domů. V sobotu 12. března 2011 servírovali 

v hospodě tatarák a 9. dubna 2011 pečená ovarová kolena. V sobotu 16. dubna 2011 se ko-

nala Párty naruby - muži byli převlečeni za ženy a ženy za muže. Během roku byly další 

"specielní" nabídky např. bramborákové hody, kapr na divoko. V sobotu 29. října 2011 

se konal 1. ročník amatérské soutěže ochut-

návka nakládaných hub ve sladkokyselých 

nálevech. Všichni si mohli prohlédnout 

výstavku různých druhů hub a kdo chtěl 

mohl společně s odborníky z Mykologického 

klubu v Chocni zasednout do poroty a vybírat 

nejchutnější houby, které donesli soutěžící. 

Vítězem se stal Jan Havel ze Lhot. 

Jednou měsíčně se v hospodě konalo posezení seniorů s hudbou, hrála Homolanka. 

Hospoda byla otevřena i během Silvestrovského fotbalového zápasu. Nájemce hospody 

zajistil také Silvestrovský program.   
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Veřejná autobusová doprava 

Obcí Lhoty u Potštejna projížděly ke konci roku 2011 čtyři autobusové linky (č. 660572, 

660209, 660207, 660504), tyto linky byly provozovány firmami AUDIS BUS s. r. o. Rych-

nov nad Kněžnou a ČSAD Ústí nad Orlicí, a. s. Obě tyto společnosti byly zapojeny do ta-

rifu IREDO (Integrovaná Regionální Doprava). Tarif IREDO byla společná jízdenka 

pro všechny autobusové dopravce i pro vlaky, umožňovala absolvovat celou cestu na jeden 

jízdní doklad a nepočítala okliky (zaplatilo se vždy stejně bez ohledu na trasu spoje).  

Oproti minulým letům přibylo výrazně sobotních a nedělních spojů. Dříve přijížděl pouze 

jeden autobus v sobotu a jeden autobus odjížděl v neděli. 

Na konci roku 2011 odjíždělo ze Lhot v normální pracovní den (mimo prázdnin a víkendů) 

různými směry celkem dvacet jedna spojů. Sedm spojů končilo v Kostelci nad Orlicí (od-

jezd ze Lhot v 4.15 hod., 4.37 hod., 4.55 hod., 5.35 hod., 6.48 hod., 12.38 hod., 15.38 hod.), 

sedm spojů mělo cílovou stanici v Borovnici (odjezd ze Lhot v 4.55 hod., 6.55 hod., 

9.55 hod., 12.55 hod., 14.55 hod., 16.55 hod., 18.55 hod.), pět spojů jezdilo do Rychnova 

nad Kněžnou (ze Lhot odjížděly v 5.04 hod., 7.04 hod., 10.04 hod., 13.04 hod., 17.04 hod.), 

jeden spoj končil na Prorubě (odjezd ze Lhot v 19.05 hod.) a jeden spoj končil v Sopotnici 

(odjezd ze Lhot v 15.04 hod., jel přes Sudslavu, Polom a Potštejn). Přímý autobus 

do Chocně v roce 2011 nejezdil, ale s přestupem v Borovnici se dalo do Chocně dostat 

šesti spoji (odjezd ze Lhot v 5.35 hod., 6.55 hod., 9.55 hod., 12.55 hod., 14.55 hod., 

16.55 hod.) a s přestupem v Rájci dvěma spoji (odjezd ze Lhot v 4.55 hod., 15.38 hod.). 

Spoje do Rychnova nad Kněžnou jezdily ze Lhot na Sudslavu, Polom, Proruby, do Potštej-

na, Záměle, Vamberka a přes Lupenici do Rychnova. Některé spoje jezdily do Kostelce 

přes Borovnici, Přestavlky, Krchleby, Chleny, Vrbici a Doudleby nad Orlicí (čtyři spoje 

a jeden jel ze Lhot přímo do Chlen) a některé spoje do Kostelce jely ze Lhot do Borovnice, 

Rájce, Přestavlk, Krchleb, Svídnice a Kosteleckou Lhotu (dva spoje). Ke konci roku 

2011 odjíždělo v sobotu a v neděli ze Lhot sedm spojů. Čtyři spoje končily v Chocni 

(odjezd ze Lhot v 6.57 hod., 10.57 hod., 14.57 hod., 18.57 hod.) a tři spoje jezdily 

do Kostelce nad Orlicí (odjezd ze Lhot v 9.03 hod., 13.03 hod., 17.03 hod.). 

Do Lhot na konci roku 2011 přijíždělo v normální pracovní den celkem dvacet spojů. 

Z Kostelce nad Orlicí přijíždělo sedm spojů (příjezd do Lhot v 5.34 hod., 6.47 hod., 

12.36 hod., 15.36 hod., 18.05 hod., 18.48 hod., 19.05 hod.), šest spojů přijíždělo z Borov-

nice (do Lhot v 5.04 hod., 7.04 hod., 10.04 hod., 13.04 hod., 15.04 hod., 17.04 hod.), 

z Rychnova přijíždělo šest spojů (do Lhot přijížděly v 6.55 hod., 9.55 hod., 12.55 hod., 

14.55 hod, 16.55 hod., 18.55 hod.), a jeden spoj přijížděl z Prorub (příjezd do Lhot 

v 4.55 hod.). Přímý autobus z Chocně v roce 2011 nejezdil, ale s přestupem v Borovnici 
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se dalo z Chocně dostat pěti spoji (příjezd do Lhot v 7.04 hod., 10.04 hod., 13.04 hod., 

15.04 hod., 17.04 hod.), s přestupem v Rájci dvěma spoji (příjezd do Lhot v 6.47 hod., 

19.05 hod.). Ke konci roku 2011 přijíždělo v sobotu a v neděli do Lhot sedm spojů. Čtyři 

spoje přijížděly z Chocně (příjezd do Lhot v 9.03 hod., 13.03 hod., 17.03 hod., 20.03 hod.) 

a tři spoje přijížděly z Kostelce (příjezd do Lhot v 10.57 hod., 14.57 hod., 18.57 hod.). 



 - 26 -

Nádrž na návsi - vyčištění a natření zábradlí 

Obecní zaměstnanci vyčistili v květnu 

2011 nádrž na návsi. Nádrž byla vypuš-

těna, vyčištěna od nepořádku a bažince 

a opět napuštěna. 

V květnu také natřeli zábradlí u nádrže. Sloup-

ky původně tmavě červené přetřeli na hnědo 

a díly mezi sloupky natřeli opět na bílo. 

 

Úpravy před obcho-

dem  

V dubnu 2011 zabetono-

vali obecní zaměstnanci 

před obchod informační 

poutač se stříškou upo-

zorňující na různé akce 

v hospodě. 

 

Obecní zaměstnan-

ci v květnu zabeto-

novali nové  obrub-

níky mezi záhon 

s květinami a tráv-

ník před obchodem. 
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Úpravy u hospody 

Provozovatel hospody nechal udělat šest dřevěných stolů s lavicemi a v květnu je umístil 

na plochu u hospody. 

V červnu obecní zaměstnanci nahodili dolní zeď nedokončené tělocvičny, aby venkovní 

posezení u hospody bylo útulnější. 
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Obecní úřad - opravy a úpravy na budově a na budově skladů za ním 

V červnu 2011 natřeli obecní zaměstnanci 

na červeno okapy, svody, parapety, rámy 

vrat i samotná vrata na budově skladů 

za Obecním úřadem. V červenci pak vyma-

lovali na bílo dva sklady se vraty a v srpnu 

vyměnili jeden špatný trám na střeše skladu 

za nový.  

V červenci 2011 natřeli obecní zaměstnanci 

okapy a svody na budově Obecního úřadu. 

V červenci a srpnu opravili vstup do budo-

vy Obecního úřadu. V loňském roce byly 

odstraněny špatné podhledy na zastřešení 

při vstupu do budovy a letos místo nich 

byly dány palubky. Obecní zaměstnanci 

natřeli na hnědo i dřevěnou konstrukci 

prosklení a poté i střechu přístřešku na čer-

veno. 
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V říjnu byla na budovu obecního úřadu mezi okna části, kde se nachází kancelář obecního 

úřadu, pověšena cedule s informací, že se jedná o Obecní úřad Lhoty u Potštejna.  Napravo 

od vchodu k rohu budovy byla připevněna tabulka s číslem popisným budovy. 

 

Hasičárna - vnitřní úpravy a úprava oplocené plochy  

V roce 2011 pokračovaly vnitřní úpravy v hasičárně, opět je prováděli zaměstnanci v rámci 

Veřejně prospěšných prací (odstranění staré omítky, štukování, vyzdění části podstavce 

pod krbovou vložku, nátěr zárubní).  

Na podzim byl na oplocené ploše u hasičárny skácen javor a vytrhány jeho kořeny. Také 

byly odvezeny kontejnery a panely, na kterých byly kontejnery umístěny. Kontejnery byly 

dočasně složeny na pozemku pana Horáčka za kravínem 

a panely srovnány před hasičárnu. Na ploše byla pro-

vedena terénní úprava, přebytečný materiál byl uložen 

na obecní pozemek za Velkou Lhotu a plocha byla 

zpevněna štěrkem (160 tun). Navezení štěrku provedla 

firma Bubnových z Polome.  
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Nová informační tabule u vodárny 

 

 

 

V červenci 2010 byla 

v rámci projektu „Ven-

kovské tradice v kraji-

ně“ při příjezdu do Lhot 

u Potštejna směrem 

od Skrovnice po pravé 

straně (před vodárnou) 

vysazena řada ovocných 

stromů tradičních odrůd. 

V srpnu 2011 byla u vo-

dárny umístěna infor-

mační tabule: Připomín-

ka mizejícího ovoce - 

Výsadby ovocných dře-

vin ve Lhotách u Pot-

štejna. 
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Nové domy za bytovkami 

Ve Lhotách u Potštejna v roce 2011 pokračovala stavba pěti nových domů na stavebních 

parcelách za bytovkami v Malé Lhotě. Tři rodiny se do nových domů v roce 2011 již 

nastěhovaly. 

1 - František Veverka a Pavlína 

Šponarová - číslo popisné 117 

František Veverka a Pavlína Šponarová 

začali se stavbou domu v roce 2009. V roce 

2011 dokončili vnit řní úpravy a v červenci 

se do domu nastěhovali.  
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2 - Petr a Monika Kovaříčkovi - číslo 

popisné 120 

Manželé Kovaříčkovi začali se stavbou 

svého domu na jaře 2010. V roce 2011 

dokončili vnit řní úpravy a v září se do do-

mu nastěhovali. Do konce roku provedli 

Kovaříčkovi ještě zateplení fasády.  

 

 
 

3 - David a Lucie Šafkovi - číslo 

popisné 119 

Manželé Šafkovi začali se stavbou svého 

domu také na jaře 2010. V roce 2011 

se stavbou pokračovali, ale na konci roku 

jim zbývala dodělat ještě většina vnitřních 

úprav. 
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4 - Roman Čermák a Radka Matějusová 

- číslo popisné 118 

Roman Čermák a Radka Matějusová začali 

se stavbou svého domu v létě 2010. V roce 

2011 dokončili vnit řní úpravy a v prosinci 

se do domu nastěhovali.  

 

 

 

5 - Jindřich Husák - číslo popisné 116 

V létě 2010 začal se stavbou domu také 

Jindřich Husák.  V roce 2011 vyrostl celý 

dům včetně střechy a vnitřních příček.   



 - 34 -

Opravy a úpravy budov 

V roce 2011 byla udělána nová střecha na jedné stodole a dvou domech. Další dva majitelé 

udělali na svém domě novou fasádu a tři přistavěli přístřešek k domu. Pokračovalo se 

i s rekonstrukcí budovy č. p. 53. 

Nová střecha na stodole - 

naproti č. p. 90 

Na stodole ve Velké Lhotě, 

naproti č. p. 90, nechal Václav 

Moravec (majitel č. p. 88) 

udělat v březnu novou střechu. 

Původní střecha byla již ne-

bezpečná i pro okolí.  

 

 

 

 

 

 

Nová fasáda - č. p. 38 

Havlovi, č. p. 38 na podzim 2010 

zateplili svůj dům polystyrenem, na jaře 

roku 2011 udělali novou střechu a poté 

novou fasádu. 
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Nová okna a přístřešek - č. p. 20 

Milan Čestický, č. p. 20 nechal 

na svém domě na jaře vyměnit okna 

a přistavěl k domu přístřešek na auto. 

  

 

 

 
 

Nová střecha - č. p. 49 

František Břečťan, č. p. 49 nechal 

na svém domě v létě udělat novou 

střechu. V tomto domě ale zatím 

nikdo nebydlí. 

 

Nový přístřešek - č. p. 15 

Jakubcovi, č. p. 15 začali na podzim 2010 se stavbou přístřešku u svého domu. V roce 

2011 přístřešek dokončili.  
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Nová střecha - č. p. 71 

Pavel Fibikar, č. p. 71 v létě dokon-

čil venkovní opravy svého domu - 

byla dodělána fasáda a nově pobita 

dřevem štítová stěna, do které byla 

zasazena nová okna.  

 

 

Nová střecha, okna a pří-

střešek - č. p. 89 

Veronika Zapletalová, 

č. p. 89 nechala na svém 

domě v létě vyměnit okna 

a udělat novou střechu. 

K domu byl také přistavěn 

nový přístřešek.  
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Oprava budovy - č. p. 53 

V roce 2009 koupil č. p. 53 (napravo od budovy Obecního úřadu) Pavel Zářecký, v roce 

2010 začal s přestavbou budovy a v roce 2011 s rekonstrukcí budovy pokračoval.  

V březnu byly dokončeny obě skladovací haly s rolovacími vraty. Na jaře byla vybrána 

a srovnána plocha za štítovou stěnou budovy ("zadní cesta do obecního dvora"). Na jaře 

a v létě pokračovaly stavební úpravy v přední částy budovy a ve sklepě pod ní. Byly zde 

vybudovány dvě místnosti se sociálním zařízením, které byly v létě úplně dokončeny. 

V červenci byla udělána nová omítka v bílé barvě na štítové části zadní stěny. Na podzim 

byla udusána a zpevněna plocha před budovou a z této strany byla dána i izolace. 


