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

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

v srpnu 2012. Tradiční Setkání kronikářů rychnovského okresu, kterého se pravidelně 

zúčastňuji, se v roce 2012 nekonalo. 

 

Rok 2012 v České republice 

V únoru bylo schváleno zavedení přímé volby prezidenta. 

Zhruba sto tisíc lidí uposlechlo výzvu odborového sdružení a demonstrovalo 21. dubna 

v Praze proti ekonomické politice vlády a žádalo její demisi a vypsání předčasných voleb.  

V květnu Policie obvinila poslance a středočeského hejtmana Davida Ratha z přijetí úplat-

ku. Spolu s ním bylo zadrženo několik dalších lidí. Soudce jej následně poslal do vazby. 

Rath vystoupil z ČSSD, složil mandát zastupitele kraje a skončil i ve funkci hejtmana. 

Během domovních prohlídek v tomto případu našla policie celkem 30 miliónů korun.  

K sérii případů otravy metanolem (metylalkoholem) došlo v Česku na začátku září 2012. 

Vláda zřídila 12. září krizový štáb a téhož dne Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo mimo-

řádné opatření v podobě plošného zákazu stánkového prodeje alkoholických nápojů s obsa-

hem alkoholu větším než 30 %. V pátek 14. září večer vyhlásilo Ministerstvo zdravotnictví 

mimořádné opatření spočívající v úplném zákazu prodeje, nabízení a distribuce alkoholic-

kých nápojů s obsahem alkoholu od 20 %. Prohibice byla zmírněna 27. září, na pulty mohl 

alkohol vyrobený nejpozději 31. prosince 2011 a dříve a láhve s prokázaným původem lihu. 

Ministr zdravotnictví Leoš Heger také zakázal vývoz alkoholu od 20 % z Česka. Do konce 

roku na otravu metanolem zemřelo na různých místech republiky téměř čtyřicet osob 

a desítky dalších byly hospitalizovány, mnozí utrpěli trvalé poškození zraku. 

Při otvírání mostu v Chrastavě na Liberecku přiložil 28. září muž prezidentu Václavu 

Klausovi k boku plastovou pistoli a několikrát zmáčkl spoušť. Klause nezranil. Prezidento-

va ochranka zareagovala mimořádně neprofesionálně, když muže po incidentu nechala 

z místa činu odejít a zatkla ho až po několika minutách. Útočník byl obviněn z výtržnictví. 

Pražské ruzyňské letiště se oficiálně 5. října přejmenovalo na Letiště Václava Havla Praha.  

Češka Tereza Fajksová vyhrála v listopadu soutěž Miss Earth, třetí nejvýznamnější 

světovou soutěž krásy, která se konala na Filipínách.  

Premiér České republiky Petr Nečas navrhl 20. prosince prezidentu Václavu Klausovi 

odvolání ministryně obrany Karolíny Peake a prezident mu vyhověl. Peake byla ministryní 

obrany pouze osm dní, což je historicky nejkratší funkční období ministra české vlády.  

Podle různých teorií měl nastat v pátek 21. prosince konec světa. K žádné celosvětové 

katastrofě v tento den však nedošlo.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskomoravsk%C3%A1_konfederace_odborov%C3%BDch_svaz%C5%AF
http://cs.wikipedia.org/wiki/Praha
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vl%C3%A1da_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
http://cs.wikipedia.org/wiki/Demise
http://cs.wikipedia.org/wiki/Volby
http://cs.wikipedia.org/wiki/Policie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Koruna_%C4%8Desk%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Otrava
http://cs.wikipedia.org/wiki/Metanol
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vl%C3%A1da_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
http://cs.wikipedia.org/wiki/12._z%C3%A1%C5%99%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=St%C3%A1nek&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Alkoholick%C3%BD_n%C3%A1poj
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ethanol
http://cs.wikipedia.org/wiki/14._z%C3%A1%C5%99%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ministerstvo_zdravotnictv%C3%AD_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
http://cs.wikipedia.org/wiki/Prohibice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Methanol#Fyziologick.C3.A9_p.C5.AFsoben.C3.AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hospitalizace
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Atvar_pro_ochranu_prezidenta_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Atvar_pro_ochranu_prezidenta_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tereza_Fajksov%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Miss_Earth
http://cs.wikipedia.org/wiki/Filip%C3%ADny
http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_premi%C3%A9r%C5%AF_%C4%8Ceska
http://cs.wikipedia.org/wiki/Petr_Ne%C4%8Das
http://cs.wikipedia.org/wiki/Prezident_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_Klaus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_ministr%C5%AF_obrany_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
http://cs.wikipedia.org/wiki/Karol%C3%ADna_Peake
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vl%C3%A1da_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
http://cs.wikipedia.org/wiki/21._prosinec
http://cs.wikipedia.org/wiki/Fenom%C3%A9n_roku_2012
http://cs.wikipedia.org/wiki/Fenom%C3%A9n_roku_2012
http://cs.wikipedia.org/wiki/Fenom%C3%A9n_roku_2012
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Čeští tenisté Tomáš Berdych a Petra Kvitová vyhráli Hopmanův pohár, oficiální 

mistrovství světa smíšených dvojic, které se konalo v lednu v australském Perthu.  

Rychlobruslařka Martina Sáblíková zvítězila na MS v nizozemském Heerenveenu 

v závodu na 3000 m a na 5000 m. Na MS ve víceboji, které se konalo v Moskvě, získala 

stříbrnou medaili. Sáblíková získala také zlatou medaili ve víceboji na mistrovství Evropy 

v Budapešti a stala se i celkovou vítězkou Světového poháru na dlouhých tratích.  

Boxer Lukáš Konečný se stal v dubnu mistrem světa organizace WBO (World Boxing 

Organization) v lehké střední váze, mistrovství se konalo v Brně.  

V srpnu se konala letní olympiáda v Londýně, Česká republika na ní získala čtyři zlaté, tři 

stříbrné a tři bronzové medaile. Zlatou medaili získala Miroslava Knapková ve veslování - 

skifu. David Svoboda vybojoval v moderním pětiboji v novém olympijském rekordu také 

zlatou medaili. Jaroslav Kulhavý získal na londýnské olympiádě zlatou medaili v závodě 

horských kol, kromě toho získal potřetí za sebou ocenění pro nejlepšího českého cyklistu. 

Oštěpařka Barbora Špotáková obhájila v hodu oštěpem zlatou olympijskou medaili z minu-

lých her. Barbora vyhrála i celkové pořadí Diamantové ligy a stala se vítězkou v anketě 

Sportovec roku České republiky. Již pošesté v řadě vyhrála také anketu Atlet roku ČR. 

Čeští tenisté Radek Štěpánek, Tomáš Berdych, Lukáš Rosol a Ivo Minář vyhráli Davis Cup, 

finále se konalo v Praze. 

České tenistky Petra Kvitová, Lucie Šafářová, Andrea Hlaváčková a Lucie Hradecká 

obhájily loňské vítězství ve Fed Cupu. Finále se konalo také v Praze.  

 

Počasí v roce 2012 

Rok 2012 byl jako celek teplotně nadprůměrný (+1,0 °C nad dlouhodobým průměrem 

1961-90). V devíti měsících byla teplota nad dlouhodobým průměrem, pouze měsíce únor 

(-4,0 °C), říjen (-0,5 °C) a prosinec (-0,4 °C) byly chladnější. Srážkově byl rok jako celek 

normální (3 % nad dlouhodobým průměrem). Výrazně nadnormální byly měsíce leden 

(200 %) a červenec (144 %) a výrazně podnormální měsíce březen (37 %) a květen (65 %).  

Na začátku ledna šplhaly teploty nad 10 °C. Konec ledna a první polovina února 

ale přinesly arktické mrazy, kdy průměrné denní teploty spadly na minus 8 až minus 15 °C. 

V polovině března pak padaly teplotní rekordy, rtuť na řadě míst překročila dvacítku, 

konec dubna a začátek května přinesl dokonce teploty přes 30 °C. Rekordně teplý byl 

i červen, maxima dosáhla i 35 °C. Největší vlna veder Česko zasáhla ve druhé polovině 

srpna. Na tropickou třicítku se oteplilo ještě v září. Také v listopadu se některé dny oteplilo 

až na 16 °C, mrazy udeřily až v první polovině prosince. Vánoce ale opět přinesly teplotní 

rekordy, místy se oteplilo na 14 °C. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/David_Svoboda
http://cs.wikipedia.org/wiki/Modern%C3%AD_p%C4%9Btiboj
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jaroslav_Kulhav%C3%BD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Letn%C3%AD_olympijsk%C3%A9_hry_2012
http://cs.wikipedia.org/wiki/Barbora_%C5%A0pot%C3%A1kov%C3%A1
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Zastupitelstvo obce 

Zastupitelstvo obce bylo v roce 2012 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 - do konce dubna (k 30. dubnu 2012 na mandát 

  člena  Zastupitelstva obce Lhoty u Potštejna rezignoval); 

 Lukáš Horský, konstruktér,  27 let - od  začátku  května  nahradil  Pavla  Zářeckého 

  (byl v pořadí první náhradník). 

 

Obec měla v roce 2012 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 do konce dubna 2012 Pavel Zářecký  (k 30. dubnu 2012 

na funkci rezignoval) a členem výboru byl Libor Hájek. Třetí člen výboru - Ivana Palánová, 

rezignovala na funkci již v červenci 2011. Od května 2012 byl předsedou kontrolního 

výboru Libor Hájek a členy výboru byli Lukáš Horský a Martin Růžička.  

 

Činnost obecního zastupitelstva 

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

První veřejné zasedání obecního zastupitelstva v roce 2012 se konalo v pátek 30. března 

od 19.30 hodin. Jednání zastupitelstva se zúčastnilo dvacet devět občanů. Nejdříve 

zastupitelstvo schválilo Smlouvu s Městem Vamberk o zabezpečení provedení zápisu 

údajů do informačního systému územní identifikace adres a nemovitostí. Zastupitelstvo 

dále schválilo Dohodu s Městem Vamberk o odborné pomoci obecní knihovně ve Lhotách 

u Potštejna o vytváření vyčleněného knižního fondu hrazeného z příspěvků obcí (výměnný 

fond). Zastupitelstvo také schválilo realizaci projektu Energetické úspory objektu 

občanského vybavení Lhoty u Potštejna (zateplení budovy č. p. 44 - obchod a pohostinství 

včetně výměny oken a topné soustavy), v souvislosti s tímto projektem zastupitelstvo 
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schválilo přímé oslovení firmy IRBOS s. r. o. z Čestic na zajištění inženýrské činnosti 

manažera projektu při přípravě a realizaci tohoto projektu. Zastupitelé schválili Smlouvu 

o dílo o zajištění inženýrské činnosti manažera projektu a Smlouvu o dílo o vypracování 

projektové dokumentace a výkon technického dozoru investora projektu Energetické 

úspory objektu občanského vybavení Lhoty u Potštejna s firmou IRBOS s. r. o. 

Dále zastupitelstvo schválilo Smlouvu s Městem Kostelec nad Orlicí o poskytování 

pečovatelské služby pro občany obce Lhoty u Potštejna a o přidělování bytů v domovech 

s pečovatelskou službou v Kostelci nad Orlicí. Zastupitelé také schválili vyvěšení Výzvy 

k převzetí opuštěných věcí, jedná se o pískovcový kříž v Malé Lhotě na pozemku 

číslo 869/6, pískovcový kříž ve Velké Lhotě na pozemku číslo 923/3, památník 

na pozemkovou reformu na stavební parcele číslo 67/6, socha Jana Nepomuckého 

u hasičárny a památník padlým u č. p. 3. Dále zastupitelstvo schválilo záměr prodat 

pozemek ve vlastnictví obce parcelní číslo 494/1, parcela zjednodušené evidence 

(u potoka pod Horákovým bukem). V posledním bodě jednání schválili zastupitelé úhradu 

ztráty hospodaření ZŠ a MŠ Lhoty u Potštejna za rok 2011 ve výši Kč 26 711,28 

z rozpočtu obce. 

Druhé veřejné zasedání obecního zastupitelstva v roce 2012 se konalo v pátek 11. května 

od 19.30 hodin. Jednání zastupitelstva se zúčastnilo dvacet jedna občanů. Nejdříve starosta 

oznámil, že dne 30. dubna 2012 přijal rezignaci Pavla Zářeckého na člena zastupitelstva 

obce a na předsedu kontrolního výboru. Protože mandát, na který pan Zářecký rezignoval, 

byl získán volební stranou (Sdružením nezávislých kandidátů), postupuje na jeho místo 

náhradník tohoto sdružení, kterým je Lukáš Horský. Lukáš Horský složil slib předepsaným 

způsobem. V prvním bodě jednání zastupitelstvo projednalo závěrečný účet obce za rok 

2011 a Zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2011. Zprávu o přezkoumání 

hospodaření schválilo zastupitelstvo s výhradou a přijalo opatření k nápravě chyb 

a nedostatků. Dále zastupitelstvo schválilo přijetí dotace z Programu obnovy venkova 

Královéhradeckého kraje na Vybudování nové střechy na hasičské zbrojnici ve výši 

Kč 190 000,-- a na Úhradu úroků z úvěrů ve výši Kč 25 000,-- včetně dofinancování obou 

akcí z rozpočtu obce ve stejné výši. Zastupitelstvo také schválilo podání žádosti o dotaci 

z rozpočtu Královéhradeckého kraje na Dovybavení sběrného místa dvěma kontejnery 

na sběr bioodpadů ve výši Kč 105 000,--, dofinancování z rozpočtu obce Kč 35 000,--. 

Dále zastupitelé schválili podání Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova 

prostřednictvím Místní akční skupiny NAD Orlicí, o. p. s. z Kosteleckých Horek na dva 

projekty: Bezpečná cesta do školy (zahrnuje opravu chodníků od ZŠ a MŠ k autobusové 

zastávce a k obchodu, opravu lávky za autobusovou zastávkou a umístění tří informačních 
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tabulí monitorujících rychlost vozidel na vjezdu do obce) ve výši Kč 409 500,--, spoluúčast 

obce Kč 45 500,-- a Rekonstrukce hasičské zbrojnice SDH Lhoty u Potštejna (dokončení 

podlah a obkladů, kompletace elektro, nová fasáda budovy a vnitřní vybavení) ve výši 

Kč 300 000,--, spoluúčast obce Kč 30 000,--. Dále zastupitelstvo schválilo nové členy 

kontrolního výboru obecního zastupitelstva Lukáše Horského a Martina Růžičku 

a předsedou byl schválen Libor Hájek. Zastupitelé také schválili změnu způsobu 

odepisování dlouhodobého majetku obce a to z měsíčního odepisování na roční. 

V posledním bodě jednání zastupitelstvo schválilo zápis do kroniky za rok 2011. 

Třetí veřejné zasedání obecního zastupitelstva v roce 2012 se konalo v pátek 10. srpna 

od 19.30 hodin. Jednání zastupitelstva se zúčastnilo šestnáct občanů. Nejdříve 

zastupitelstvo schválilo návrh nového obecního znaku a vlajky a Žádost o schválení 

a udělení znaku a vlajky obce Podvýboru pro heraldiku a vexilologii Poslanecké 

sněmovny Parlamentu ČR. Dále zastupitelé schválili podání Prohlášení o přechodu 

vlastnického práva k pozemku parcelní číslo 810, katastrální území Lhoty u Potštejna 

(pozemek hřbitova na Homoli) na základě zákona č. 172/1991 Sb., § 1 na Obec Lhoty 

u Potštejna. Zastupitelstvo také schválilo Kupní smlouvu na prodej pozemku číslo 494/1, 

parcela zjednodušené evidence (u potoka pod Horákovým bukem), 2 985 m
2
 manželům 

Haně a Petru Kotlářovým z Merklovic za Kč 4,--/m
2
, pozemek se prodává za účelem 

vybudování odtoku z malé vodní plochy vybudované na přilehlých pozemcích. Zastupitelé 

dále schválili dodavatele na opravu střechy na budově hasičské zbrojnice: demoliční 

a stavební práce - svépomocí (zaměstnanci obce, brigádníci), výroba a montáž střešních 

vazníků - Lesy Janeček s. r. o. z Kvasin a klempířské a pokrývačské práce - Kamil Matějka 

z Rájce. V posledním bodě jednání obecní zastupitelstvo schválilo první rozpočtové 

opatření. Příjmy byly navýšeny o Kč 722 880,-- a výdaje byly navýšeny o Kč 464 840,--.  

Čtvrté veřejné zasedání obecního zastupitelstva v roce 2012 se konalo v pátek 26. října 

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

zastupitelstvo zřídilo orgán školy s názvem Školská rada při ZŠ a MŠ Lhoty u Potštejna, 

současně stanovilo počet členů rady na tři členy a za zástupce zřizovatele jmenovalo 

starostu obce. Dále zastupitelé schválili záměr prodat část pozemku číslo 925/2 a pozemku 

číslo 932/9, tyto části pozemků se nacházejí v areálu provozu pily pana Jindřicha Husáka. 

Zastupitelstvo poté schválilo přijetí úvěru pro Dobrovolný svazek obcí Orlice, jehož je 

obec členem, na předfinancování cyklostezky ve výši Kč 12 mil. Úvěr bude zajištěn bianko 

směnkou avalovanou obcemi Kostelec nad Orlicí, Čestice a Častolovice. Zastupitelé také 

schválili druhé rozpočtové opatření. Příjmy byly navýšeny o Kč 458 900,-- a výdaje 

o Kč 1 325 640,--. Dále zastupitelstvo schválilo pravidla pro prodej palivového dřeva 
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z obecního lesa. V posledním bodě jednání schválili zastupitelé Dodatek č. 1 ke smlouvě 

a poskytování sociálních služeb městem Kostelec nad Orlicí pro občany obce Lhoty 

u Potštejna, kterým se upravují podmínky finanční spoluúčasti obce na úhradu nákladů 

za poskytované služby. 

Páté veřejné zasedání obecního zastupitelstva v roce 2012 se konalo ve čtvrtek 13. prosince 

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

jednání zastupitelstvo nejdříve schválilo rozpočet na rok 2013: příjmy Kč 4 558 450,-- 

a výdaje Kč 2 688 300,-- a splátky úvěrů Kč 141 600,--. Dále zastupitelé schválili 

Rozpočtový plán obce do roku 2016. Zastupitelstvo také schválilo dva dodatky 

ke smlouvám uzavřené s Místní akční skupinou NAD Orlicí, o. p. s. z Kosteleckých Horek 

na projekt Obnova památek na dohled z Homole. Prvním dodatkem ke smlouvě 

o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce se mění výše přípěvku 

(z Kč 234 900,-- na Kč 220 290,--) a termín návratnosti příspěvku (z 31. prosince 2012 

na 31. května 2013). Druhým dodatkem ke smlouvě o poskytnutí účelového, nevratného 

příspěvku z rozpočtu obce se mění výše příspěvku (z Kč 26 100,-- na Kč 24 477,--). 

Zastupitelé dále schválili dvě Žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova 

Královéhradeckého kraje pro rok 2013. První žádost je na projekt Výměna svítidel 

veřejného osvětlení ve Lhotách u Potštejna v celkové výši Kč 250 000,-- a druhá žádost 

Úhrada úroků z úvěrů v celkové výši Kč 40 000,--. Zastupitelstvo také schválilo Žádost 

o dotaci z Programu rozvoje venkova Královéhradeckého kraje pro rok 2013 

prostřednictvím Místní akční skupiny NAD Orlicí, o. p. s. na projekt Bezpečná cesta 

do školy (na opravu chodníku ke škole, včetně doplnění zábradlím a opravu lávky 

přes Hájecký potok za autobusovou zastávkou) v celkové výši Kč 412 000,--, tj. 90 % 

celkových nákladů. Zbylých 10 % bude hrazeno z prostředků obce. Dále zastupitelstvo 

schválilo inventarizační komisi a to ve složení Josef Jiruška (předseda), Jan Havel, Lukáš 

Horský a Jaromír Kameník (členové). Zastupitelé poté schválili Volební řád školské rady 

při ZŠ a MŠ Lhoty u Potštejna. Dále byla schválena Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 

a odstraňování komunálních odpadů. V posledním bodě jednání zastupitelé schválili 

pořízení změny Územního plánu Lhoty u Potštejna (z podnětu Jana Havla, který chce 

změnu Územního plánu z důvodu stavby nového rodinného domu) a pověřuje starostu Jana 

Růžičku pro spolupráci na pořízení změny Územního plánu s příslušným úřadem 

územního plánování. 
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Rozpočet obce  

Rozpočet obce Lhoty u Potštejna na rok 2012 schválilo zastupitelstvo obce na svém 

zasedání dne 21. prosince 2011. Schválený rozpočet příjmů činil Kč 3 640 090,-- 

a schválený rozpočet výdajů činil Kč 2 438 248,-- a splátky úvěrů Kč 333 564,--. Rozpočet 

byl tedy schválen jako přebytkový. Do účetnictví byly výdaje navedeny ve výši 

Kč 2 438 250,-- a splátky úvěrů ve výši Kč 333 560,--.  

Během roku 2012 schválilo zastupitelstvo tři rozpočtová opatření. Konečná výše 

upraveného rozpočtu vedená v účetnictví k 31. prosince 2012 činila u příjmů 

Kč 4 822 980,-- a u výdajů Kč 4 694 480,--. Po úpravách byl rozpočet stále přebytkový. 

PŘÍJMY 

Schválený 

rozpočet 

v Kč 

Rozpočtové opatření v Kč Rozpočet 

po změ-

nách v Kč 1. 2. 3. 

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé 

činnosti 
pol. 1111 440 000 x x 9 100 449 100 

Daň z příjmů fyzických osob ze samos-

tatně výdělečné činnosti 
pol. 1112 60 000 x x -1 880 58 120 

Daň z příjmů fyzických osob z kapitálo-

vých výnosů 
pol. 1113 40 000 x x -1 300 38 700 

Daň z příjmů právnických osob pol. 1121 420 000 x x 59 270 479 270 

Daň z příjmů právnických osob za obce pol. 1122 0 107 870 x x 107 870 

Daň z přidané hodnoty pol. 1211 1 050 000 x x -168 400 881 600 

Poplatek za provoz systému shromažďo-

vání, sběru, přepravy, třídění, využívání 

a odstraňování komunálních odpadů 

pol. 1340 125 000 x x 16 150 141 150 

Poplatek ze psů pol. 1341 3 000 x 500 50 3 550 

Odvod z loterií a podobných her kromě 

z výherních hracích přístrojů 
pol. 1351 x x 5 000 1 680 6 680 

Správní poplatky pol. 1361 x x 4 500 3 310 7 810 

Daň z nemovitostí pol. 1511 175 000 x 11 500 38 420 224 920 

Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR  pol. 4111 x x 21 000 1 000 22 000 

Neinvestiční přijaté transfery ze SR - 

souhrnný dotační vztah 
pol. 4112 201 440 x x x 201 440 

Ostatní neinvestiční přijaté transfery 

ze státního rozpočtu 
pol. 4116 x 265 010 44 000 87 990 397 000 

Neinvestiční přijaté transfery od obcí pol. 4121 315 000 x x -19 700 295 300 

Neinvestiční přijaté transfery od krajů pol. 4122 x 215 000 x -194 500 20 500 

Investiční přijaté transfery od krajů pol.  4222 x 135 000 x 190 000 325 000 

Podpora ostatních produkčních činností odpa 1032 300 000 x 320 000 9 730 629 730 

Pitná voda odpa 2310 190 000 x 2 400 -33 790 158 610 

Základní školy odpa 3113 x x x 28 800 28 800 

Bytové hospodářství odpa 3612 212 450 x 10 000 -14 720 207 730 

Nebytové hospodářství  odpa 3613 87 200 x x -12 430 74 770 

Komunální služby a územní rozvoj jinde 

nezařazený 
odpa 3639 x x 35 300 -520 34 780 

Sběr a svoz komunálních odpadů odpa 3722 15 000 x x -1 380 13 620 

Činnost místní správy odpa  6171 6 000 x 2 400 3 780 12 180 

Obecné příjmy a výdaje z finančních 

operací 
odpa  6310 x x 2 300 450 2 750 

Příjmy celkem 3 640 090 722 880 458 900 1 110 4 822 980 
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První rozpočtové opatření bylo schváleno 10. srpna 2012, příjmy byly navýšeny 

o Kč 722 880,-- a výdaje o Kč 464 840,--. Toto rozpočtové opatření bylo navedeno 

do účetnictví již v červenci. Druhé rozpočtové opatření bylo schváleno 26. října 2012, 

příjmy byly navýšeny o Kč 458 900,-- a výdaje o Kč 1 325 640,--. Do účetnictví byly 

výdaje navedeny ve výši Kč 1 325 670,--. Třetí a zároveň poslední rozpočtové opatření 

bylo schváleno až 24. ledna 2013, ale do účetnictví bylo navedeno v prosinci 2012. 

Příjmy byly navýšeny o Kč 1 110,-- a výdaje o Kč 465 720,--. 

VÝDAJE 

Schválený 

rozpočet 

v Kč 

Rozpočtové opatření v Kč Rozpočet 

po změ-

nách v Kč 1. 2. 3. 

Pěstební činnost odpa 1031 35 000 x 10 000 2 030 47 030 

Podpora ostatních produkčních činností  odpa 1032 50 000 x 80 000 16 300 146 300 

Správa v lesním hospodářství odpa 1036 15 000 x x -270 14 730 

Silnice  odpa 2212 30 000 66 960 400 -7 090 90 270 

Provoz veřejné silniční dopravy  odpa 2221 50 000 x x 14 410 64 410 

Pitná voda odpa 2310 190 000 x 23 500 2 730 216 230 

Odvádění a čistění odpadních vod 

a nakládání s kaly 
odpa 2321 x x 44 000 240 44 240 

Předškolní zařízení odpa 3111 60 000 x x x 60 000 

Základní školy  odpa 3113 630 250 290 010 295 060 -35 990 1 179 330 

Činnosti knihovnické odpa 3314 5 000 x 800 180 5 980 

Ostatní záležitosti kultury odpa 3319 6 000 x x -500 5 500 

Pořízení, zachování a obnova hodnot 

místního, kulturního, národního a his-

torického povědomí 

odpa 3326 x x 9 440 x 9 440 

Ostatní záležitosti kultury, církve, 

sdělovacích prostředků  
odpa 3399 5 000 x 1 100 4 050 10 150 

Ostatní zájmová činnost a rekreace odpa 3429 x x x 10 000 10 000 

Bytové hospodářství odpa 3612 50 000 x 7 000 -900 56 100 

Nebytové hospodářství odpa 3613 100 000 x 181 200 -26 830 254 370 

Veřejné osvětlení odpa 3631 40 000 x x 20 120 60 120 

Výstavba a údržba místních 

inženýrských sítí  
odpa 3633 6 000 x x -4 440 1 560 

Komunální služby a územní rozvoj jinde 

nezařazený 
odpa 3639 228 000 x 343 400 116 460 687 860 

Sběr a svoz komunálních odpadů odpa 3722 180 000 x 7 500 185 760 373 260 

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň odpa 3745 25 000 x x -10 870 14 130 

Pečovatelská služba pro rodinu a děti odpa 4334 x x x 2 660 2 660 

Požární ochrana - dobrovolná část odpa 5512 3 000 x 234 380 172 300 409 680 

Zastupitelstva obcí odpa 6112 209 000 x x -1 410 207 590 

Volby do zastupitelstev územních 

samosprávných celků 
odpa 6115 x x 12 300 x 12 300 

Činnost místní správy  odpa 6171 490 000 x 58 700 5 410 554 110 

Obecné příjmy a výdaje z finančních 

operací 
odpa 6310 20 000 x x x 20 000 

Pojištění funkčně nespecifikované odpa 6320 11 000 x 11 960 x 22 960 

Ostatní finanční operace odpa 6399 0 107 870 x 1 370 109 240 

Finanční vypořádání minulých let odpa 6402 x x 4 930 x 4 930 

Splátky úvěrů pol. 8124 333 560 x x x 333 560 

Výdaje celkem 2 771 810 464 840 1 325 670 465 720 5 028 040 
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Skutečnost vyinkasovaných příjmů činila v roce 2012 celkem Kč 4 822 665,30. Upravený 

rozpočet příjmů byl splněn na 99,99 %.  

PŘÍJMY 
Schválený 

rozpočet  

Rozpočet 

po změnách  

Příjmy 

k 31. 12. 2012 

% 

upraveného 

rozpočtu 

Daň z příjmů fyzických osob 

ze závislé činnosti 
pol. 1111 440 000 Kč 449 100 Kč 449 124,72 Kč 100,01% 

Daň z příjmů fyzických osob 

ze samostatně výdělečné činnosti 
pol. 1112 60 000 Kč 58 120 Kč 58 129,71 Kč 100,02% 

Daň z příjmů fyzických osob 

z kapitálových výnosů 
pol. 1113 40 000 Kč 38 700 Kč 38 703,63 Kč 100,01% 

Daň z příjmů právnických osob pol. 1121 420 000 Kč 479 270 Kč 479 275,35 Kč 100,00% 

Daň z příjmů právnických osob 

za obce 
pol. 1122 x 107 870 Kč 107 540,00 Kč 99,69% 

Daň z přidané hodnoty pol. 1211 1 050 000 Kč 881 600 Kč 881 602,93 Kč 100,00% 

Poplatek za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů 

pol. 1340 125 000 Kč 141 150 Kč 141 150,00 Kč 100,00% 

Poplatek ze psů pol. 1341 3 000 Kč 3 550 Kč 3 550,00 Kč 100,00% 

Odvod z loterií a podobných her 

kromě z výherních hracích přístrojů 
pol. 1351 x 6 680 Kč 6 687,91 Kč 100,12% 

Správní poplatky pol. 1361 x 7 810 Kč 7 810,00 Kč 100,00% 

Daň z nemovitostí pol. 1511 175 000 Kč 224 920 Kč 224 920,00 Kč 100,00% 

Neinvestiční přijaté transfery z VPS 

SR  
pol. 4111 x 22 000 Kč 22 000,00 Kč 100,00% 

Neinvestiční přijaté transfery ze SR - 

souhrnný dotační vztah 
pol. 4112 201 440 Kč 201 440 Kč 201 440,00 Kč 100,00% 

Ostatní neinvestiční přijaté transfery 

ze státního rozpočtu 
pol. 4116 x 397 000 Kč 397 006,00 Kč 100,00% 

Neinvestiční přijaté transfery od obcí pol. 4121 315 000 Kč 295 300 Kč 295 295,00 Kč 100,00% 

Neinvestiční přijaté transfery od krajů pol. 4122 x 20 500 Kč 20 500,00 Kč 100,00% 

Investiční přijaté transfery od krajů pol.  4222 x 325 000 Kč 325 000,00 Kč 100,00% 

Podpora ostatních produkčních 

činností 
odpa 1032 300 000 Kč 629 730 Kč 629 734,60 Kč 100,00% 

Pitná voda odpa 2310 190 000 Kč 158 610 Kč 158 601,00 Kč 99,99% 

Základní školy odpa 3113 x 28 800 Kč 28 800,00 Kč 100,00% 

Bytové hospodářství odpa 3612 212 450 Kč 207 730 Kč 207 712,00 Kč 99,99% 

Nebytové hospodářství  odpa 3613 87 200 Kč 74 770 Kč 74 770,00 Kč 100,00% 

Komunální služby a územní rozvoj 

jinde nezařazený 
odpa 3639 x 34 780 Kč 34 732,00 Kč 99,86% 

Sběr a svoz komunálních odpadů odpa 3722 15 000 Kč 13 620 Kč 13 622,50 Kč 100,02% 

Činnost místní správy odpa  6171 6 000 Kč 12 180 Kč 12 207,00 Kč 100,22% 

Obecné příjmy a výdaje z finančních 

operací 
odpa  6310 x 2 750 Kč 2 750,95 Kč 100,03% 

Příjmy celkem 3 640 090 Kč 4 822 980 Kč 4 822 665,30 Kč 99,99% 

Výdaje činily celkem Kč 5 017 720,20. Upravený rozpočet výdajů v roce 2012 byl splněn 

na 99,79 %.  
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Hospodaření Obce Lhoty u Potštejna za rok 2012 skončilo schodkem hospodaření ve výši 

Kč 195 054,90 (vyšší výdaje byly financovány z přebytku hospodaření minulých let). 

VÝDAJE 
Schválený 

rozpočet 

Rozpočet 

po změnách 

Výdaje 

 k 31. 12. 2012 

% 

upraveného 

rozpočtu 

Pěstební činnost odpa 1031 35 000 Kč 47 030 Kč 47 041,75 Kč 100,02% 

Podpora ostatních produkčních 

činností  
odpa 1032 50 000 Kč 146 300 Kč 146 304,70 Kč 100,00% 

Správa v lesním hospodářství odpa 1036 15 000 Kč 14 730 Kč 14 724,00 Kč 99,96% 

Silnice  odpa 2212 30 000 Kč 90 270 Kč 90 278,00 Kč 100,01% 

Provoz veřejné silniční dopravy  odpa 2221 50 000 Kč 64 410 Kč 64 410,00 Kč 100,00% 

Pitná voda odpa 2310 190 000 Kč 216 230 Kč 216 165,60 Kč 99,97% 

Odvádění a čistění odpadních vod 

a nakládání s kaly 
odpa 2321 x 44 240 Kč 43 989,00 Kč 99,43% 

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

Základní školy  odpa 3113 630 250 Kč 1 179 330 Kč 1 188 467,18 Kč 100,77% 

Činnosti knihovnické odpa 3314 5 000 Kč 5 980 Kč 5 980,00 Kč 100,00% 

Ostatní záležitosti kultury odpa 3319 6 000 Kč 5 500 Kč 5 940,00 Kč 108,00% 

Pořízení, zachování a obnova hodnot 

místního, kulturního, národního a his-

torického povědomí 

odpa 3326 x 9 440 Kč 9 440,00 Kč 100,00% 

Ostatní záležitosti kultury, církve, 

sdělovacích prostředků  
odpa 3399 5 000 Kč 10 150 Kč 10 173,00 Kč 100,23% 

Ostatní zájmová činnost a rekreace odpa 3429 x 10 000 Kč 10 000,00 Kč 100,00% 

Bytové hospodářství odpa 3612 50 000 Kč 56 100 Kč 55 873,68 Kč 99,60% 

Nebytové hospodářství odpa 3613 100 000 Kč 254 370 Kč 254 370,00 Kč 100,00% 

Veřejné osvětlení odpa 3631 40 000 Kč 60 120 Kč 60 115,00 Kč 99,99% 

Výstavba a údržba místních 

inženýrských sítí  
odpa 3633 6 000 Kč 1 560 Kč 1 557,90 Kč 99,87% 

Komunální služby a územní rozvoj 

jinde nezařazený 
odpa 3639 228 000 Kč 687 860 Kč 687 885,35 Kč 100,00% 

Sběr a svoz komunálních odpadů odpa 3722 180 000 Kč 373 260 Kč 373 124,00 Kč 99,96% 

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň odpa 3745 25 000 Kč 14 130 Kč 14 174,00 Kč 100,31% 

Pečovatelská služba pro rodinu a děti odpa 4334 x 2 660 Kč 2 667,00 Kč 100,26% 

Požární ochrana - dobrovolná část odpa 5512 3 000 Kč 409 680 Kč 409 685,00 Kč 100,00% 

Zastupitelstva obcí odpa 6112 209 000 Kč 207 590 Kč 207 672,00 Kč 100,04% 

Volby do zastupitelstev územních 

samosprávných celků 
odpa 6115 x 12 300 Kč 12 310,00 Kč 100,08% 

Činnost místní správy  odpa 6171 490 000 Kč 554 110 Kč 541 474,54 Kč 97,72% 

Obecné příjmy a výdaje z finančních 

operací 
odpa 6310 20 000 Kč 20 000 Kč 19 582,50 Kč 97,91% 

Pojištění funkčně nespecifikované odpa 6320 11 000 Kč 22 960 Kč 22 954,00 Kč 99,97% 

Ostatní finanční operace odpa 6399 0 Kč 109 240 Kč 109 243,00 Kč 100,00% 

Finanční vypořádání minulých let odpa 6402 x 4 930 Kč 4 925,00 Kč 99,90% 

Splátky úvěrů pol. 8124 333 560 Kč 333 560 Kč 327 194,00 Kč 98,09% 

Výdaje celkem 2 771 810 Kč 5 028 040 Kč 5 017 720,20 Kč 99,79% 
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Majetek Obce  

Obec Lhoty u Potštejna evidovala k 31. 12. 2012 aktiva netto v celkové částce 

Kč 23 726 850,35. 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. 2012 činila Kč 33 700 624,86. 

AKTIVA 
k 31. 12. 2011 k 31. 12. 2012 

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 168 000,00 Kč 168 000,00 Kč 168 000,00 Kč 147 000,00 Kč 

Nedokončený dlouhodobý nehmotný 

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

Pozemky 3 904 542,24 Kč 3 904 542,24 Kč 3 898 130,75 Kč 3 898 130,75 Kč 

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

Stavby 17 659 806,76 Kč 9 502 697,70 Kč 18 030 574,68 Kč 9 734 711,62 Kč 

Samostatné movité věci a soubory 

movitých věcí 
504 690,50 Kč 243 626,53 Kč 683 490,50 Kč 409 210,53 Kč 

Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 109 236,25 Kč 0,00 Kč 1 100 561,00 Kč 0,00 Kč 

Nedokončený dlouhodobý hmotný 

majetek 
3 960 244,40 Kč 3 960 244,40 Kč 4 772 219,40 Kč 4 772 219,40 Kč 

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

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

Odběratelé 242 720,98 Kč 27 684,50 Kč 259 705,48 Kč 0,00 Kč 

Krátkodobé poskytnuté zálohy 157 960,00 Kč 157 960,00 Kč 151 950,00 Kč 151 950,00 Kč 

Jiné pohledávky z hlavní činnosti 11 088,00 Kč 11 088,00 Kč 6 263,00 Kč 6 263,00 Kč 

Poskytnuté návratné finanční 

výpomoci krátkodobé 
0,00 Kč 0,00 Kč 295 000,00 Kč 295 000,00 Kč 

Pohledávky za vybranými ústředními 

vládními institucemi 
0,00 Kč 0,00 Kč 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 

Pohledávky za vybranými místními 

vládními institucemi 
0,00 Kč 0,00 Kč 9 735,00 Kč 9 735,00 Kč 

Dohadné účty aktivní 86 075,00 Kč 86 075,00 Kč 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 

Základní běžný účet územních 

samosprávních celků 
841 357,46 Kč 841 357,46 Kč 646 302,56 Kč 646 302,56 Kč 

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

Celkem 32 404 474,08 Kč 22 639 663,32 Kč 33 700 624,86 Kč 23 726 850,35 Kč 

Drobným dlouhodobým nehmotným majetkem byly ke konci roku 2012 počítačové 

programy na obecním úřadě (Evidence obyvatel a Spisová služba) celkem za Kč 22 365,00.  

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek činil k 31. 12. 2012 Kč 168 000,00 (Územní plán). 

K 31. 12. 2012 evidovala obec v majetku pozemky za Kč 3 898 130,75. 

Kulturními předměty k 31. 12. 2012 byla polovina Schodiště na Homoli v částce 

Kč 3 500 000,00. 

Stavby vlastnila obec ke konci roku 2012 v celkové částce Kč 18 030 574,68. V tomto 

majetku byly např. budova obecního úřadu a bytů (č. p. 34), budova ZŠ a MŠ (č. p. 45), 
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budova obchodu a pohostinství (č. p. 44), autobusová zastávka, požární zbrojnice, stará 

požární zbrojnice, sklady za obecním úřadem, mosty (ve Velké Lhotě u kříže 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. Nově také Pískovcový kříž ve Velké Lhotě, 

Pískovcový kříž v Malé Lhotě, Socha Jana Nepomuckého u hasičárny, Památník padlým 

a Památník na pozemkovou reformu. 

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí evidovala obec k 31. 12. 2012 

za Kč 683 490,50. Jednalo se o křovinořez s příslušenstvím, sporák ve školní jídelně, 

požární auto a kontejnery na odpad.  

Celková cena drobného dlouhodobého hmotného majetku činila ke konci roku 2012  

Kč 1 100 561,00. Obec měla v tomto majetku evidovány např. čerpadla u vrtů, vodoměr 

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

nástroje, …), 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, dopravník na uhlí, kalové čerpadlo, 

křovinořez, motorová pila, zásobníky vody, akumulační kamna, psací stroj, židle, počítače, 

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

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek obec k 31. 12. 2012 evidovala v částce 

Kč 4 772 219,40. Jednalo se o majetek, který není ještě dokončený - studie na odkana-

lizování obce, nedostavěná tělocvična, rekonstrukce hasičárny, projektová dokumentace 

na Sběrný dvůr, na energetický audit budovy ZŠ a MŠ a budovy pohostinství.  

Ostatní dlouhodobý finanční majetek měla obec ke konci roku 2012 v hodnotě Kč 6 000,00 

(akcie ČSAD Ústí nad Orlicí). 

Materiál na skladě evidovala obec ke konci roku 2012 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. 2012 evidovala pohledávky vůči odběratelům ve výši Kč 259 705,48. 

Jednalo se o pohledávky vůči občanům - nájemné v bytech z let 2008, 2009 a 2012, platby 

za topení v pohostinství a bytě nad ním z let 2008 až 2010, nájemné v pohostinství z let 

2008 až 2010 a 2012. Dále se jednalo o pohledávky za prodej dřeva z roku 2012 a podobně. 

Některé z pohledávek z let 2008 a 2009 byly ke konci roku 2012 již vymáhány soudně.  

Obec ke konci roku 2012 měla nevypořádané krátkodobé poskytnuté zálohy v částce 

Kč 151 950,00. Jednalo se o zálohy na elektrickou energii (na obecním úřadě, v hasičárně, 
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ve vodárně a na veřejném osvětlení) - Kč 115 950,-- a o poplatek za odběr podzemní vody 

- Kč 36 000,00.  

Obec evidovala k 31. 12. 2012 jiné pohledávky z hlavní činnosti ve výši Kč 6 263,00. 

Jednalo se o nezaplacené poplatky za odpady z let 2008, 2009 a 2012. Poplatky z let 2008 

a 2009 byly ke konci roku 2012 již vymáhány soudně. 

Ke konci roku 2012 činily poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 

Kč 295 000,00, jednalo se o platby Místní akční skupině NAD Orlicí, o. p. s. 

z Kosteleckých Horek, přes kterou byly poskytovány některé dotace. 

K 31. 12. 2012 evidovala obec pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 

ve výši Kč 30 000,00 (dotace od Úřadu práce na Veřejně prospěšné práce) a pohledávky 

za vybranými místními vládními institucemi ve výši Kč 9 735,00 (dotace od OÚ Sudslava 

na provoz Základní školy). 

Na dohadných účtech aktivních evidovala obec dvě položky v celkové výši  Kč 80 000,00, 

jednalo se o vodné placené občany za druhé pololetí roku 2012. 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. 2012 Kč 646 302,56. 

Ke konci roku 2012 evidovala obec ceniny (poštovní známky) v hodnotě Kč 110,00. 

Obec evidovala k 31. 12. 2012 pasiva v celkové částce Kč 23 726 850,35.  

Jmění účetní jednotky k 31. 12. 2012 činilo Kč 26 156 468,34 a obsahovalo zejména 

bezúplatně převzatý nebo předaný dlouhodobý majetek, přírůstky nebo úbytky darovaného 

dlouhodobého majetku a přírůstky nebo úbytky oběžných aktiv. 

Transfery na pořízení dlouhodobého majetku obsahují zejména přijaté dotace na pořízení 

dlouhodobého majetku podle jiných právních předpisů. K 31. 12. 2012 činily tyto transfery 

Kč 3 391 643,93. 

Oceňovací rozdíly při změně metody obsahovaly oceňovací rozdíly vyplývající ze změn 

účetních metod a prvotního použití metody a k 31. 12. 2012 činily Kč - 9 764 415,94. 

Ke konci roku 2012 činily jiné oceňovací rozdíly Kč 1 444,68, jednalo se o cenu pozemku, 

který bude obec prodávat. 

Opravy minulých období činily k 31. 12. 2012 Kč - 2 139,00 a jednalo se o chyby, 

které mají vliv na hodnotu vlastního kapitálu. 

K 31. 12. 2012 evidovala obec výsledek hospodaření běžného účetního období ve výši 

Kč 786 952,47, výsledek vyšel při uzávěrce za rok jako rozdíl účtů výnosů a nákladů. 

Nerozdělený zisk minulých let činil k 31. 12. 2012 Kč 1 304 926,01. 
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Celková částka dlouhodobých úvěrů ke konci roku 2012 činila Kč 1 369 459,36 (stav 

v účetnictví). Na výpisech z úvěrových účtů byl zůstatek na úvěr na byty v budově obec-

ního úřadu Kč 1  090 410,-- (má být splaceno v roce 2024) a na infrastrukturu k 5 rodin-

ným domkům Kč 279 049,30 (má být splaceno v roce 2018), celkem Kč 1 369 459,30.  

K 31. 12. 2012 činily závazky za zaměstnanci Kč 71 025,00, jednalo se o závazky 

z pracovněprávních vztahů včetně sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 

zúčtované zaměstnancům. 

Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění činilo 

k 31. 12. 2012 Kč 29 688,00.  

Ke konci roku 2012 činila daň z příjmů Kč 150 670,00. 

K 31. 12. 2012 činily jiné přímé daně Kč 3 556,00, 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). 

Neodvedená daň z přidané hodnoty činila na konci roku 2012 Kč 27 271,30. 

Obec na konci roku 2012 evidovala přijaté zálohy na transfery ve výši Kč 10 121,00. 

Jednalo se o nedočerpanou dotaci na volby. 

K 31. 12. 201 obec evidovala dohadné účty pasivní ve výši Kč 190 179,20, jednalo se 

o platby za elektrickou energii, za internet a telefony za prosinec 2012, za svoz odpadů 

firmě EKOLA České Libchavy, s. r. o. za prosinec 2012, za práce v lese v roce 2012 

a podobně. Na dohadné účty pasivní vstupují závazky za přijaté výkony, u kterých není 

známá přesná výše částky nebo také prozatím chybí doklad.   

PASIVA k 31. 12. 2011 k 31. 12. 2012 

Jmění účetní jednotky 25 703 210,42 Kč 26 156 468,34 Kč 

Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 3 183 023,53 Kč 3 391 643,93 Kč 

Oceňovací rozdíly při změně metody -9 764 415,94 Kč -9 764 415,94 Kč 

Jiné oceňovací rozdíly 0,00 Kč 1 444,68 Kč 

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

Výsledek hospodaření běžného účetního období 799 013,55 Kč 786 952,47 Kč 

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 505 912,46 Kč 1 304 926,01 Kč 

Dlouhodobé úvěry 1 696 653,30 Kč 1 369 459,36 Kč 

Krátkodobé přijaté zálohy 119 600,00 Kč 0,00 Kč 

Zaměstnanci 53 587,00 Kč 71 025,00 Kč 

Zúčtování s institucemi SZ a ZP 18 939,00 Kč 29 688,00 Kč 

Daň z příjmů 94 178,00 Kč 150 670,00 Kč 

Jiné přímé daně 4 741,00 Kč 3 556,00 Kč 

Daň z přidané hodnoty 0,00 Kč 27 271,30 Kč 

Přijaté zálohy na transfery 91 000,00 Kč 10 121,00 Kč 

Dohadné účty pasivní 136 360,00 Kč 190 179,20 Kč 

Celkem 22 639 663,32 Kč 23 726 850,35 Kč 
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Obyvatelé 

K 31. prosinci 2012 bylo ve Lhotách u Potštejna trvale hlášeno 312 obyvatel (163 mužů 

a 149 žen). Ke konci roku 2011 bylo trvale hlášeno 294 obyvatel.  

Ke konci roku 2012 bylo ve Lhotách 65 občanů do věku 15 let (35 mužů a 30 žen), 

199 občanů ve věku 15 až 64 let (108 mužů a 91 žen) a 48 občanů ve věku nad 64 let 

(20 mužů a 28 žen). 

Průměrný věk obyvatel k 31. prosinci 2012 byl 39,51 let (muži - 37,87 let, ženy  41,31 let). 

V roce 2012 se ve Lhotách narodilo šest dětí:  

 - Václav Kubíček (č. p. 103);  

- Jan Palán (č. p. 106);   

- Josef Jan Černý (č. p. 13); 

- Aleš Chytil (č. p. 18);  

- Adéla Hlávková (č. p. 54); 

- Adam Pátek (č. p. 10). 

Během roku 2012 se do Lhot trvale přihlásili tito občané: 

 - Roman, Radka, Eliška a Filip Čermákovi (č. p. 118); 

 - Milan, Veronika a Daniel Čestických (č. p. 20); 

 - Michaela Houštecká (č. p. 34); 

 - Petr, Monika, Matěj a Tereza Kovaříčkovi (č. p. 120); 

 - Stanislav a Erika Trojákovi (č. p. 92); 

 - František Veverka a Pavlína Šponarová (č. p. 117); 

 - Renáta Vladeková a Mia Slavíková (č. p. 44). 

Během roku 2012 si trvalé bydliště ze Lhot odhlásili:  

 - Josef Dostál (č. p. 33); 

- Jana Páralová (č. p. 34). 

V roce 2012 zemřeli tito obyvatelé Lhot: 

 - Jaroslav Horáček (rok narození 1928, č. p. 46); 

 - Miroslav Charvát (rok narození 1965, č. p. 65); 

 - Ladislav Johanides (rok narození 1953, č. p. 34); 

 - Jaroslav Morávek (rok narození 1928, č. p. 74) 

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

obyvatelem je pan Jaromír Vavruška (narozen v roce 1931). 

V roce 2012 proběhly ve Lhotách tři svatby: 

- Martina Šíslová a Ondřej Pátek; 

- Radka Matějusová a Roman Čermák; 

- Alena Koutná a Aleš Chytil. 
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Svatby 

V roce 2012 proběhly ve Lhotách tři svatby. 

Jedni novomanželé ale ve Lhotách nežijí. 

 

Martina Šíslová a Ondřej Pátek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V sobotu 4. února 2012 se v oddací místnosti 

na Praze 14 - Černý Most provdala Martina 

Šíslová za Ondřeje Pátka. Martina vyrostla 

ve Lhotách u Potštejna, č. p. 10 a Ondřej pochází 

z Prahy. Martina se s Ondřejem seznámili 

na začátku roku 2009 a po půl roce spolu začali žít. V prosinci 2012 se Martině 

a Ondřejovi narodil syn Adam. Rodina žije v Praze. Martina má stále trvalé bydliště 

ve Lhotách, ale zatím neplánuje, že by se do Lhot vrátila. 
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Alena Koutná a Aleš Chytil 

V sobotu 26. května 2012 se na zámku v Rychnově nad Kněžnou provdala Alena Koutná 

za Aleše Chytila. Alena i Aleš pochází z Olomouce, seznámili se v roce 2006 a v roce 

2007 spolu začali chodit. V lednu 2009 se jim narodila dcera Markéta a v srpnu 2012 syn 

Aleš. Alena se do Lhot u Potštejna, č. p. 18 přestěhovala v roce 2008. V domě bydlí 

se svojí matkou a jejím manželem, kteří jí a dětem poskytli samostatný byt. Rodina staví 

dům ve vesničce nedaleko Olomouce, kam se v nejbližší době chtějí přestěhovat. Aleš 

za Alenou a dětmi jezdí každý víkend a přes týden pracuje na Moravě a dohlíží na stavbu 

domu.  

 

 



 - 22 - 

Radka Matějusová a Roman Čermák 

V sobotu 11. srpna 2012 se na zámku 

v Doudlebách nad Orlicí provdala Radka 

Matějusová za Romana Čermáka. Radka pochází 

z Čermné nad Orlicí a Roman z Javornice. 

Radka s Romanem spolu začali chodit 

v roce 2006 a od roku 2007 spolu žili 

ve Vamberku. V srpnu 2008 se jim narodila 

dcera Eliška a v srpnu 2011 syn Filip. 

V roce 2010 začali stavět dům ve Lhotách 

u Potštejna, č. p. 118, 

do kterého se nastěhovali 

před Vánoci roku 2011. 
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Narození 

V roce 2012 se ve Lhotách narodilo šest miminek - jedna holčička a pět chlapců. 

Tři miminka ve Lhotách bydlí. Ostatní tři zde mají pouze trvalé bydliště a navštěvují 

ve Lhotách prarodiče.  

Václav Kubíček 

V pondělí 19. března 2012 se Radce Peňá-

zové a Martinu Kubíčkovi, Lhoty u Potštejna 

č. p. 103 narodil syn Václav. Doma se na Va-

šíka těšil téměř dvouletý bratříček Jeník. 

Rodina v současné době žije v Doudle-

bách nad Orlicí. Radka má stále trvalé 

bydliště ve Lhotách, ale zatím neplánuje, 

že by se do Lhot vrátila. 

 

Jan Palán 

V neděli 5. srpna 2012 se manželům Ivaně a Radomíru Palánovým, Lhoty u Potštejna 

č. p. 106 narodil syn Honzík. Doma se na Honzíka těšil dvouletý bratříček Martínek.  

Štěpán s maminkou 
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Aleš Chytil 

Ve čtvrtek 23. srpna 2012 se Aleně a Aleši 

Chytilovým, Lhoty u Potštejna č. p. 18 

narodil syn Aleš. Doma se na bratříčka 

těšila tříletá sestřička Markétka. 

 

Josef Jan Černý 

V neděli 23. září 2012 se Petře a Josefu Černým, Lhoty 

u Potštejna č. p. 13 narodil syn Josef Jan. Rodina v sou-

časné době žije v USA ve městě Fairfax poblíž hlavního 

města Washington, D. C. a zatím to nevypadá, že by se 

do České republiky chtěla vrátit natrvalo. Aby Petře zů-

stalo české  občanství, má stále trvalé bydliště ve Lhotách. 

Na Vánoce přijela rodina do České republiky a v neděli 

6. ledna 2013 byl Pepíček pokřtěn v kostele na Homoli. 
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Adéla Hlávková 

V úterý 16. října 2012 se manželům 

Michaele a Jiřímu Hlávkovým, 

Lhoty u Potštejna, č. p. 54 narodila 

dcera Adélka. Doma se na sestřičku 

těšila jedenáctiletá Anička a sedmi-

letý Ondra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adam Pátek 

V úterý 18. prosince 2012 se manželům Martině a Ondřeji 

Pátkovým, Lhoty u Potštejna č. p. 10 narodil syn Adam. 

Rodina žije v Praze a do Lhot jezdí Adámek za babičkou. 
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Obecní úřad 

V roce 2012 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 Eva Charvátová a Petr Fibikar 

(od 1. srpna 2012 do 31. prosince 2012) a Jaromír Kameník (od 1. června 2012 

do 31. prosince 2012). Tito zaměstnanci provedli v obci několik oprav, úklid v obci 

(např. zametání silnic, úklid sněhu z chodníků a u obchodu, úklid za tělocvičnou), práce 

v lese, úpravy v hasičárně a u ní a podobně. 

Úřední hodiny pro veřejnost na Obecním úřadě byly v roce 2012 v pondělí od 6.30 

do 18.00 hod. 

 

Knihovna 

Knihovna se i v roce 2012 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 2012 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 2012 ve Lhotách vybírány dva - poplatek ze psů a poplatek 

za odpady. Poplatek ze psů činil v roce 2012 Kč 50,-- za každého psa a poplatek za odpady 

činil Kč 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 2011 

a první polovina roku 2012. Občané platili za pronájem vodoměru Kč 75,-- a poté 

za odebraný počet m
3
. V roce 2012 občané platili v červenci a jeden m

3
 stál Kč 13,--. 

 

Obchod 

V roce 2012 měla obchod stále v pronájmu paní Phuc Nguyen Thi. Na konci roku 2012 

byla otevírací doba obchodu tato: pondělí, úterý, středa a pátek 7.00 - 11.00 hod. 

a 13.30 - 16.30 hod., čtvrtek a sobota 7.00 - 10.30 hod. a v neděli bylo zavřeno.  
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Pošta 

Pošta byla v roce 2012 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 2012 stále 

paní Marie Marholdová z Koldína. 

 

Hospoda 

Od října 2010 měl hospodu pronajatou pan Martin Slavík. Pan Slavík si pronajal také byt 

nad hospodou, kde s rodinou bydlí. 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.  

Během roku byly několikrát bramborákové hody nebo byl servírován tatarský biftek. 

Jednou měsíčně se v hospodě konalo posezení seniorů. V sobotu 27. října 2012 se konal 

2. ročník amatérské soutěže Ochutnávka 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.  

Na jaře 2012 nechal pan 

Slavík přidělat na hospo-

du nový vývěsní štít s ná-

pisem POHOSTINSTVÍ. 
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Veřejná autobusová doprava 

Obcí Lhoty u Potštejna projížděly ke konci roku 2012 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).  

Na konci roku 2012 odjíždělo ze Lhot v normální pracovní den (mimo prázdnin a víkendů) 

různými směry celkem dvacet spojů. Sedm spojů končilo v Kostelci nad Orlicí (odjezd 

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., 6.50 hod., 

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

nad Kněžnou (ze Lhot odjížděly v 5.04 hod., 6.59 hod., 10.04 hod., 13.04 hod., 15.04 hod., 

17.04 hod.). Přímý autobus do Chocně v roce 2012 nejezdil, ale s přestupem v Borovnici 

se dalo do Chocně dostat pěti spoji (odjezd ze Lhot 6.50 hod., 9.55 hod., 12.55 hod., 

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

15.38 hod.) a s přestupem v Přestavlkách jedním spojem (odjezd ze Lhot v 5.35 hod.). 

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

do Potštejna, 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 2012 odjížděly v sobotu a v neděli ze Lhot tři autobusy, které jezdily 

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

Do Lhot na konci roku 2012 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., 18.53 hod., 19.05 hod.), šest spojů přijíždělo z Borov-

nice (do Lhot v 5.04 hod., 6.59 hod., 10.04 hod., 13.04 hod., 15.04 hod., 17.04 hod.), 

z Rychnova přijíždělo šest spojů (do Lhot přijížděly v 6.50 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 2012 nejezdil, ale s přestupem v Borovnici 

se dalo z Chocně dostat pěti spoji (příjezd do Lhot v 6.59 hod., 10.04 hod., 13.04 hod., 

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

19.05 hod.). Ke konci roku 2012 přijížděly v sobotu a v neděli do Lhot tři autobusy, 

které začínaly v Kostelci nad Orlicí (příjezd do Lhot v 10.57 hod., 14.57 hod., 18.57 hod.). 
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Hřiště u školy 

Na jaře 2012 bylo na dětském hřišti u školy rozebráno pískoviště, které již bylo shnilé 

a docela špatně se i otevíralo. Bylo postaveno pískoviště nové, které snad vydrží déle. 

Toto pískoviště nyní zvládne v pohodě odkrýt i zakrýt jedna maminka.  

 

Fotbalové hřiště bylo již plné nerovností, které způsobuje nejen rytí krtků. Proto bylo hřiště 

na jaře postříkáno herbicidem, který zahubil všechnu trávu. Potom bylo hřiště rozoráno, 

obecní zaměstnanci vyhrabali suché trsy trávy a potom bylo hřiště nově zaseto. 
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Výměna nautily ve vrtu u vodárny 

Ve vodárně v dubnu 2012 několikrát vypadly pojistky na nautile (ponorném čerpadle) 

a nautila přestala dodávat vodu z vrtu do podzemních zásobníků vodárny. Nakonec 

se zjistilo, že je špatná nautila a bylo třeba jí vyměnit. Ve středu 25. dubna 2012 byla proto 

nautila vyměněna za repasovanou. Výměnu nautily provedla firma Vodovody a kanalizace 

Jablonné nad Orlicí pomocí jeřábu. Zároveň byly vyměněny i tři trubky vedoucí od nautily. 

K této nautile byl dán i nový přívodní elektrický kabel. 
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Protipovodňová opatření 

Ve středu 20. června 2012 se odpoledne přihnal přívalový déšť a dosavadní odvodňovací 

opatření příval vody nezvládla. Voda se z polí za vodárnou vylila na silnici, hnala se kolem 

pily a u Starů, č. p. 9 vytopila garáž. Obec proto v srpnu nechala u vodárny vyměnit starou 

odvodňovací trubu šíře 30 centimetrů za trubu šíře 60 centimetrů, která snad již další 

přívalové deště lépe zvládne a bude vodu z polí za vodárnou odvádět účiněji. Zároveň byla 

na protější straně vyhloubena rýha, aby vodu ze silnice odvedla do potoka.  
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Naproti obecnímu úřadu, u Břečťanových, 

č. p. 24 byl prohlouben příkop a odstraněna 

truba s nedostatečným průřezem a tím 

zlepšen odvod vody přímo do otevřeného 

silničního příkopu. 

 

 

Za obchodem bylo v srpnu 2012 prohlou-

beno koryto Hájeckého potoka. 
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Oprava silnice z návse do Velké Lhoty 

V září 2012 byla opravena silnice z návse do Velké Lhoty. 

V roce 2010 proběhla oprava silnice od školy k rybníku, 

to byly zazáplatovány pouze díry. Bohužel po dvou letech 

byly v silnici opět obrovské výmoly. Letos byly části silnice 

vyfrézovány a nově vyasfaltovány byly celé pruhy. 

Snad tato oprava vydží déle než ta předchozí. Majitelem 

silnice je Královéhradecký kraj a opravu nechala provést 

Správa silnic Královéhradeckého kraje.  
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Hasičárna - nová střecha  

V roce 2012 byla na hasičské 

zbrojnici nahrazena původní 

plochá střecha novou sedlo-

vou střechou. V létě byla 

původní střecha dozděna 

do roviny, byly vyzděny 

štíty, v záři dány dřevěné 

vazníky, v říjnu byla střecha 

pokryta difuzní fólií a přes ní 

natlučeny kontralatě a latě, 

na které pak byla připevněna plechová krytina. V říjnu byly ještě přidělány okapy a svody, 

okraje střechy byly pobity palubkami, byl vyzděn komín včetně desky a byla natřena 

a přemístěna siréna na místo ve hřebenu střechy. V prosinci pak ještě bylo z jižní strany 

osazeno okno ve štítě a provedeno oplechování římsy nad vraty.  

Vybudování nové střechy na hasičské zbrojnici stálo celkem Kč 405 175,--. Dotace 

z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje činila Kč 190 000,-- a obec včetně 

projektu investovala Kč 215 175,--. 

Demolici a stavební práce provedli 

svépomocí hasiči a pracovníci 

obecního úřadu v rámci Veřejně 

prospěšných prací. Tesařské práce 

provedla firma Lesy Janeček s. r. o. 

z Kvasin a pokrývačské a klempířské 

práce provedla firma Kamil Matějka 

z Rájce. 
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Prostor za plotem hasičárny je určený k vybudování sběrného místa - za hasičárnou bude 

vybudován zastřešený sklad navazující 

na ní a otevřená plocha je určena pro umís-

tění kontejnerů. Na podzim byly zpevněny 

dvě plochy na dvoře hasičárny a byly na ně 

umístěny betonové panely. Na jednu tuto 

plochu byly pak přemístěny dva kontejnery 

na železo. Toto uspořádání dvora hasičárny 

je ale zatím pouze provizorní. 
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Výměna lamp veřejného osvětlení na návsi 

Na podzim 2012 byly na návsi vyměněny 

dvě lampy veřejného osvětlení, původní 

byly již v dezolátním stavu.  

První lampa byla vyměněna vedle obchodu 

a druhá vedle autobusové zastávky. Nové 

lampy mají stejný design jako lampy 

u nových domů za bytovkami. Pouze 

stojany (u nových domů stříbrné) jsou 

natřeny na návsi na zeleno. 

 



 - 39 - 

Oprava památníku na pozemkovou reformu a pískovcových křížů 

Díky projektu Místní akční skupiny NAD Orlicí, o. p. s. z Kosteleckých Horek "Obnova 

památek na dohled z Homole"  byly v roce 2012 opraveny ve Lhotách tři kulturní památky 

místního významu (památník na pozemkovou reformu na stavební parcele číslo 67/6 

u č. p. 53, pískovcový kříž v Malé Lhotě na pozemku číslo 869/6 a pískovcový kříž 

ve Velké Lhotě na pozemku číslo 923/3).  Celkové náklady na opravu lhoteckých památek 

činily Kč 244 767,-- (dotace Kč 220 290,-- a příspěvek obce Kč 24 477,--). 

Památník na pozemkovou reformu  

Památník na pozemkovou reformu byl umístěn před č. p. 53, v roce 2010 ale začala 

rekonstrukce této budovy a aby nebyl pomník poničen byl prozatím uskladněn na dvoře 

Obecního úřadu. V roce 2012 byl pomník opraven - pískovcový kámen byl zbaven nečistot, 

byly opraveny trhliny, provedeno ošetření proti mechům a vodě (konzervování) a černou 

barvou byl zvýrazněn 

nápis na pomníku, 

kruh nahoře a struk-

tura kamene na soklu. 

Pomník byl proza-

tím umístěn na dvůr 

Obecního úřadu. 

Na podzim byly 

vedle pomníku zasa-

zeny dvě jeřabiny. 
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Kříž v Malé Lhotě  

Pískovcový kříž v před-

zahrádce u č. p. 14 - 

Kristus na kříži a pod ním 

lebka, barokní sokl. 

V květnu byla socha včet-

ně schodišťových stupňů 

za pomoci jeřábu rozebrá-

na a provizorně umístěna 

na zahradě domu č. p. 14. 

Celková oprava se netý-

kala jen samotné sochy, 

ale i jejího podstavce 

a jednotlivých schodišťo-

vých stupňů kolem něho 

a plochy okolo kříže. 

Pod křížem byl vybu-

dován nový betonový 

základ, původní byl totiž 

již nestabilní a kříž se na-

kláněl. Na tento základ 

byly umístěny opravené 

dva schodišťové stupně, z nichž výše položený je menších rozměrů. Tyto stupně byly 

kdysi provizorně opraveny kovovými skobami. Socha a schodišťové stupně byly opraveny 

očištěním (pískovcový kámen byl zbaven nečistot), byly doplněny chybějící kamenné části, 

opraveny trhliny a bylo provedeno ošetření proti 

mechům a vodě (konzervování). Kovové části na hlavě 

Krista byly pozlaceny, stejně jako nápis INRI nad jeho 

hlavou a hřeby, kterými je ukřižován. Černý nápis 

"Ejhle syn boží" umístěný ve středu sochy byl odstra-

něn, protože dle restaurátora nebyl původní (na kříž byl 

údajně doplněn až ve 30. letech 20. století). Také ne-

původní kovový hák pro zavěšení lucerny pod tímto 

nápisem již nebyl obnoven. Okolo kříže byly vykáceny 

keře, udělána nová podezdívka pro plot a nevzhledný 
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plot z pletiva byl nahrazen ozdobným čer-

ným kovaným plotem (kromě strany za kří-

žem). Pískovcové sloupky v rozích plotu 

byly přemístěny ke kříži do Velké Lhoty. 

Plocha mezi podezdívkou a schody byla 

vysypána oblázky. Za kříž byly na podzim 

zasazeny keříčky buxusu. Napravo od kříže 

za plůtkem byly zasazeny keříčky dřišťálu 

a plocha byla vysypána mulčovací kůrou. 



 - 42 - 



 - 43 - 

Kříž ve Velké Lhotě 

Na pravém břehu potoka ve Velké 

Lhotě u č. p. 90 je pískovcový kříž 

z roku 1815. Oprava v roce 2012  

se týkala sochy, jejího podstavce  

a jednotlivých schodišťových stup-

ňů kolem něho a plochy okolo kříže. 

Pískovcové části byly v létě očiště-

ny, byly opraveny trhliny, doplněny 

chybějící kamenné části a bylo pro-

vedeno ošetření proti mechům a vo-

dě (konzervování). Vzadu sochy byl 

černou barvou zvýrazněn vyrytý 

nápis a vepředu pozlacena palmová 

ratolest a červenou barvou zvýraz-

něno srdce. Nepůvodní kovový hák 

pro zavěšení lucerny ve středu 

sochy nebyl obnoven. Za křížem 

byly vykáceny keře, opraveno 

dláždění z pískovcových desek 

a do rohů byly dány pískovcové sloupky. Tyto sloupky byly dříve umístěny u kříže v Malé 

Lhotě. Na podzim byly 

za kříž zasazeny dvě lípy.  
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