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

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

v srpnu 2012. 

 

Rok 2013 v České republice 

Od 1. ledna začaly v České republice platit nové sazby DPH ve výši 21 % a 15 %. 

V úterý 1. ledna prezident Václav Klaus ve svém novoročním projevu vyhlásil částečnou 

amnestii, která osvobodila přibližně 7 000 vězňů z vazebních věznic, ale vztahovala se 

i na tisíce osob s podmíněnými tresty a na odsouzené k obecně prospěšným pracím. Vlnu 

kritiky si tato amnestie vysloužila za omilostnění řady pachatelů závažné hospodářské 

kriminality, jejichž případy nedokázaly soudy uzavřít za delší období.  

Ve čtvrtek 28. února odstoupil ze zdravotních důvodů papež Benedikt XVI. Ve funkci byl 

osm let a byl první hlavou katolické církve po 600 letech, která odstoupila. Novým 

266. papežem se stal ve středu 13. března první Jihoameričan, argentinský kardinál 

a jezuita Jorge Mario Bergoglio, jenž přijal papežské jméno František. 

V pátek 8. března složil prezidentský slib Miloš Zeman a stal se v pořadí třetím 

prezidentem České republiky. Prezident byl poprvé volen přímo občany, doposud jej volily 

obě komory parlamentu na společné schůzi. 

V neděli 2. června se v Praze narodila první česká paterčata, čtyři chlapci a jedno děvče. 

Paterčata byla počata přirozenou cestou. Porod byl proveden císařským řezem.  

V červnu zasáhly Českou republiku opět povodně. Po několikadenních vytrvalých deštích 

byl vyhlášen třetí stupeň povodňové aktivity na desítkách míst v celých Čechách. 

„Nouzový stav“ vyhlásila vláda v neděli 2. června pro hlavní město Prahu (platil do 19. 6.) 

a pro kraje Liberecký (do 12. 6.), Jihočeský a Plzeňský (do 19. 6.), Královéhradecký, 

Středočeský a Ústecký (do 28. 6.).  

Ve čtvrtek 13. června propukla aféra ředitelky premiérova kabinetu Jany Nagyové. 

Úkolovala vojenskou rozvědku a předsedu vlády Petra Nečase, s nímž navázala intimní 

vztah, izolovala od okolního světa. Důležitá rozhodnutí podle svědků činila ona. Premiér 

po čtyřech dnech podal demisi, čímž padla vláda, a odstoupil z vedení ODS.  

Od čtvrtka 1. srpna byla z nařízení české vlády zvýšena minimální mzda z Kč 8 000,-- 

na Kč 8 500,--.  

Cenu za nejlepší světové pivo roku 2013 získal v listopadu v soutěži World Beer Awards 

v Anglii Pivovar Náchod za pšeničné nefiltrované kvasnicové pivo Primátor Weizenbier. 

Cyklistka Jarmila Machačová se v únoru na dráhovém Mistrovství světa v Minsku stala 

mistryní světa v bodovacím závodě. 

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/Amnestie_V%C3%A1clava_Klause
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kriminalita
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soud
http://cs.wikipedia.org/wiki/Na%C5%99%C3%ADzen%C3%AD_vl%C3%A1dy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vl%C3%A1da_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
http://cs.wikipedia.org/wiki/Minim%C3%A1ln%C3%AD_mzda
http://cs.wikipedia.org/wiki/2013
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=World_Beer_Awards&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pivovar_N%C3%A1chod
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%A1eni%C4%8Dn%C3%A9_pivo
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Prim%C3%A1tor_Weizenbier&action=edit&redlink=1
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Rychlobruslařka Martina Sáblíková i přes zdravotní problémy slavila v roce 2013 opět titul 

světové šampionky. V Soči jej získala v březnu na trati 5 000 metrů a navrch přidala 

stříbro na 3 000 metrů. Posedmé v řadě (jako první žena v historii) ovládla i celkovou 

klasifikaci Světového poháru na dlouhých tratí. 

Mimořádnou sezonou byl rok 2013 pro atletku Zuzanu Hejnovou. Běžkyně na 400 metrů 

překážek se třináctkrát v sezoně postavila na start a třináctkrát vyhrála. Na Mistrovství 

světa v atletice v Moskvě v srpnu slavila suverénní zlato, výrazně navíc vylepšila český 

rekord na 52,83 s. Byla vyhlášena nejlepší českou atletkou, nejlepší atletkou Evropy (jako 

první Češka) a nechyběla ve finálové tříčlenné nominaci v anketě o nejlepší atletku světa. 

Oštěpař Vítězslav Veselý vybojoval na Mistrovství světa v atletice v Moskvě zlatou 

medaili. Veselý vyhrál také tři závody Diamantové ligy. 

Skifař Ondřej Synek se v Čchungdžu v září podruhé v kariéře stal mistrem světa 

ve veslování. Synek letos vyhrál všechny závody, na kterých se představil. 

Kajakář Vavřinec Hradilek na Mistrovství světa ve vodním slalomu, který se konal v září 

v Praze, vyhrál zlatou medaili. Hradilek vyhrál i Mistrovství Evropy ve vodním slalomu. 

Čeští tenisté Radek Štěpánek, Tomáš Berdych, Lukáš Rosol a Jan Hájek vyhráli 

v listopadu Davis Cup, finále se konalo v Bělehradě. Čeští tenisté obhájili loňské vítězství. 

 

Počasí v roce 2013 v České republice 

Rok 2013 byl teplotně nadnormální (+0,6 °C nad dlouhodobým průměrem 1961-90). 

Teplotní odchylka v jednotlivých měsících kolísala od +2,6 °C v červenci (teplotně 

mimořádně nadnormální měsíc) až po -3,1 °C v březnu (měsíc teplotně podnormální). Osm 

měsíců bylo teplejších a čtyři měsíce chladnější než by odpovídalo dlouhodobému průměru. 

Srážkově byl rok jako celek normální (8 % nad dlouhodobým průměrem). Nejvíce srážek 

napadlo v ČR v červnu (v průměru 146 mm, což bylo 173 % dlouhodobého průměru) 

a nejméně v prosinci (v průměru jen 21 mm, to je 44 % dlouhodobého průměru). Měsíce 

leden a květen byly srážkově nadnormální, červen dokonce silně nadnormální a měsíce 

duben, červenec a prosinec byly podnormální. Celkově napršelo v sedmi měsících více 

a v pěti měsících méně, než by odpovídalo dlouhodobému průměru. V prvním pololetí 

roku 2013 byla délka slunečního svitu pod dlouhodobým průměrem, který je 803 hodiny. 

Délka slunečního svitu byla však jen 604 hodiny, tj. 75 % dlouhodobého průměru za leden 

až červen, přičemž v každém z těchto šesti měsíců svítilo slunce méně než by odpovídalo 

dlouhodobému průměru (v únoru dokonce jen 38 % a v lednu 43 % dlouhodobého 

průměru). Výrazné sněžení na konci března a začátkem dubna se společně s červnovými 

povodněmi a vánočním oteplením zapíšou do dějin klimatologie. 
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Zastupitelstvo obce 

Zastupitelstvo obce bylo v roce 2013 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; 

 Lukáš Horský, konstruktér, 27 let. 

 

Obec měla v roce 2013 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 Libor Hájek a členy výboru byli 

Lukáš Horský a Martin Růžička.  

 

Činnost obecního zastupitelstva v roce 2013 

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

První veřejné zasedání obecního zastupitelstva v roce 2013 se konalo ve čtvrtek 24. ledna 

od 19.00 hodin. Jednání zastupitelstva se zúčastnilo deset občanů. Nejdříve zastupitelstvo 

schválilo třetí rozpočtové opatření upravující rozpočet obce za rok 2012. Příjmy byly 

navýšeny o Kč 1 110,-- a výdaje byly navýšeny o Kč 465 720,--. Zastupitelé také schválili 

první rozpočtové opatření upravující rozpočet obce za rok 2013. Výdaje byly navýšeny 

o Kč 221 069,--. Dále zastupitelstvo schválilo nákup pozemků pro výstavbu rodinných 

domů ve Velké Lhotě (nalevo při výjezdu na Chleny) parcelní číslo 86/2, 86/3, 85, 75/2, 

71/1, 916, 917/1 a část pozemků parcelní číslo 86/1 a 71/2 za jednotnou cenu Kč 35,--/m
2
. 

Nakonec zastupitelé pověřili starostu obce Jana Růžičku sepsáním příslušných smluv 

o nákupu těchto pozemků a jednáním s Českou spořitelnou, a. s. o podmínkách poskytnutí 

úvěru na nákup pozemků, na projektové práce a na realizaci infrastruktury pro výstavbu 

rodinných domů. 

Druhé veřejné zasedání obecního zastupitelstva v roce 2013 se konalo v pátek 22. března 

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

jednání zastupitelé schválili Kupní smlouvu o nákupu pozemků do vlastnictví obce 
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parcelní čísla 889, 71/3, 71/2, 917/1 a 916 o celkové výměře 6 657 m
2
 za sjednanou kupní 

cenu Kč 35,--/m
2
 od Pavla Charváta ze Lhot u Potštejna. Dále zastupitelstvo schválilo 

Kupní smlouvu o nákupu pozemků do vlastnictví obce parcelní čísla 86/3, 86/2, 86/4, 85/2 

a 75/2 o celkové výměře 9 046 m
2
 za sjednanou kupní cenu Kč 35,--/m

2
 od Dany Dědkové 

ze Lhot u Potštejna a Zdeny Čermákové z Rájce. Zastupitelé také schválili Smlouvu 

o smlouvě budoucí s Danou Dědkovou, kterou se obec zavazuje uzavřít kupní smlouvu, 

kterou po vybudování infrastruktury, nejpozději do pěti let, prodá část pozemku parcelní 

číslo 86/3 o minimální výměře 1 200 m
2
, přiléhající ke komunikaci parcelní číslo 871/1 

za pevně stanovenou částku Kč 100 000,--. Dále zastupitelé schválili Žádost o dotaci 

na projekt „Modernizace sběrného místa odpadů v obci Lhoty u Potštejna“, úpravu 

povrchu pozemku a jeho odvodnění, celkové náklady ve výši Kč 400 000,-- s podílem 

dotace 60 % z celkových nákladů a dofinancováním z rozpočtu obce ve výši 40 % 

z celkových nákladů.  Zastupitelstvo také schválilo Smlouvu o návratné finanční výpomoci 

z rozpočtu obce ve výši Kč 7 000,-- na realizaci projektu „Venkovská tržnice“, 

realizovaného Místní akční skupinou Nad Orlicí, o. p. s. z Kosteleckých Horek. V posled-

ním bodě jednání zastupitelé schválili Smlouvu o nevratném příspěvku z rozpočtu obce 

ve výši Kč 20,-- za občana a rok po dobu tří let na úhradu provozních a mzdových nákladů 

Místní akční skupiny Nad Orlicí, o. p. s.  

Třetí veřejné zasedání obecního zastupitelstva v roce 2013 se konalo v pátek 3. května 

od 19.00 hodin. Jednání zastupitelstva se zúčastnilo čtrnáct občanů. Nejdříve zastupitelstvo 

schválilo přijetí úvěru na financování nákupu pozemků a projekční a inženýrskou činnost 

od České spořitelny, a. s. do výše Kč 800 000,-- a jeho zajištění budoucími příjmy 

rozpočtu. Dále zastupitelé schválili pronájem pozemků parcelní číslo 70/1, 71/2 a 71/3 Evě 

Charvátové ze Lhot u Potštejna k provozování zemědělské činnosti. Nájemní smlouva 

se uzavírá na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou, nájemné se sjednává ve výši 

Kč 1 500,-- za rok. Zastupitelstvo také schválilo revokaci (zrušení dřívějšího rozhodnutí) 

usnesení číslo XIV., Bod 11/c ze dne 13. prosince 2012. Toto usnesení je nahrazeno 

usnesením: Pořizovatelem změny Územního plánu obce Lhoty u Potštejna je obec Lhoty 

u Potštejna, nikoliv příslušný odbor územního plánování pověřeného města Rychnova 

nad Kněžnou, jak bylo schváleno ve zrušeném usnesení. V posledním bodě jednání bylo 

schváleno druhé rozpočtové opatření. Příjmy byly navýšeny o Kč 689 420,-- a výdaje byly 

navýšeny o Kč 1 512 860,--.  

Čtvrté veřejné zasedání obecního zastupitelstva v roce 2013 se konalo v pátek 28. června 

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

jednání zastupitelstvo projednalo závěrečný účet obce za rok 2012 (příjmy 
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Kč 4 822 665,30, přebytek hospodaření z roku 2011 Kč 841 357,46 a výdaje celkem 

Kč 5 017 720,20) a Zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2012. Zprávu 

o přezkoumání hospodaření schválilo zastupitelstvo s výhradou. Starosta seznámil přítom-

né se Závěrečným účtem Základní školy a Mateřské školy Lhoty u Potštejna za rok 2012. 

Hospodaření školy skončilo přebytkem Kč 26 711,28 (příjmy Kč 6 236 320,80 

a výdaje Kč 6 209 609,52). Zastupitelé také schválili třetí rozpočtové opatření. Příjmy byly 

navýšeny o Kč 150 300,-- a výdaje byly navýšeny o Kč 1 052 200,--. Zastupitelstvo obce 

dále pověřilo starostu obce k provádění rozpočtových změn do výše Kč 200 000,--. 

Takto budou řešeny situace, kdy není možné provést rozpočtovou změnu na řádném 

jednání zastupitelstva a takto starostou provedené rozpočtové opatření bude na nejbližší 

schůzi zastupitelstva dáno zastupitelstvu na vědomí. Zastupitelé dále schválili směnu části 

obecních pozemků parcelní číslo 925/2 (oddělena část, nově parcelní číslo 925/4 o výměře 

143 m
2
) a 932/9 (oddělena část, nově parcelní číslo 932/13 o výměře 95 m

2
), 

jedná se o obecní pozemky v areálu pily o celkové výměře 238 m
2
, za část pozemku 

parcelní číslo 531/3 (oddělena část, nově parcelní číslo 531/45), jedná se o pozemek 

u vodárny jako ochranné pásmo vodního zdroje o výměře 337 m
2
, ve vlastnictví Jindřicha 

Husáka ze Lhot u Potštejna a Mileny Slavíkové z Kostelce nad Orlicí. Zastupitelstvo dále 

schválilo záměr na směnu obecního lesního pozemku (část pozemku parcelní číslo 404) 

za lesní pozemek Františka Kinského parcelní číslo 808/1, jedná se o pozemek přiléhající 

k areálu poutního místa Homol. V dalším bodě zastupitelé zavrhli návrh na podání žádosti 

o dotaci na Obnovu krajinných struktur, na realizaci nového zalesnění pozemku parcelní 

číslo 808/1 (stráň pod homolským kostelem). Dále zastupitelstvo schválilo zápis 

do kroniky za rok 2012. Zastupitelé také schválili Dodatek smlouvy o nájmu kontejnerů 

na sběr skla s firmou EKO-KOM, a. s. Zastupitelé také schválili Dodatek stanov 

Dobrovolného svazku obcí Orlice, jehož je obec členem. Dodatkem se upravuje 

hospodaření DSO tak, že investiční výdaje vyšší než Kč 1 mil. bez DPH, podléhají 

schválení všech členských obcí. V posledním bodě jednání schválilo obecní zastupitelstvo 

Komisi pro hodnocení nabídek, která bude zároveň plnit funkci komise pro otevírání 

obálek veřejné zakázky „Energetické úspory MŠ a ZŠ Lhoty u Potštejna - stavba“ 

a „Energetické úspory MŠ a ZŠ Lhoty u Potštejna - dodávky“. Členy komise a jejich 

náhradníky byli schváleni: 1. člen komise Josef Jiruška, náhradník Jan Havel, 2. člen 

komise Aleš Libotovský, náhradník David Myšák, 3. člen komise Libor Hájek, náhradník 

Martin Růžička, 4. člen komise Zuzana Janečková, náhradník Lukáš Horský a 5. člen 

komise Václav Morávek, náhradník Dagmar Bachmanová. 
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Páté veřejné zasedání obecního zastupitelstva v roce 2013 se konalo v úterý 16. července 

od 19.00 hodin. Jednání zastupitelstva se zúčastnilo osm občanů. Starosta seznámil 

přítomné s výsledkem výběrového řízení na zateplení budovy Základní školy a Mateřské 

školy Lhoty u Potštejna a na pořízení nového topení v budově ZŠ a MŠ. Do soutěže 

„Energetické úspory MŠ a ZŠ Lhoty u Potštejna - stavba“ se přihlásilo se svými nabídkami 

pět firem. Pro neúplnost nabídky byly dvě firmy vyřazeny a vítězem se stala nabídka firmy 

ISOTEP s. r. o. z Ústí nad Orlicí za Kč 2 161 860,--. Do soutěže „Energetické úspory MŠ 

a ZŠ Lhoty u Potštejna - dodávky“ se přihlásily tři firmy. Pro neúplnost nabídky byla jedna 

firma vyřazena a vítězem se stala nabídka firmy MERETA Kostelec s. r. o. z Kostelce 

nad Orlicí za Kč 897 395,--. 

Šesté veřejné zasedání obecního zastupitelstva v roce 2013 se konalo ve středu 4. září 

od 19.00 hodin. Jednání zastupitelstva se zúčastnilo devět občanů. Nejdříve zastupitelé 

schválili záměr pronajmout budovu hasičské zbrojnice. Záměr pronájmu je předkládán 

v souvislosti se záměrem Sboru dobrovolných hasičů Lhoty u Potštejna na provedení oprav 

a investice do budovy, konkrétně realizace nové fasády a dokončení stavebních úprav 

v interiéru (dlažby a obklady). Dále zastupitelé schválili Smlouvu o návratné finanční 

výpomoci (Kč 224 711,--) z rozpočtu obce pro Sbor dobrovolných hasičů Lhoty 

u Potštejna na realizaci oprav a investic na hasičské zbrojnici. Poskytnutá částka bude 

v plné výši vrácena do rozpočtu obce po proplacení dotace Sborem dobrovolných hasičů. 

Zastupitelstvo také schválilo Smlouvu o nevratném účelovém finančním příspěvku 

(Kč 58 444,--) z rozpočtu obce pro Sbor dobrovolných hasičů Lhoty u Potštejna 

na realizaci oprav a investic na hasičské zbrojnici.  Zastupitelé schválili Smlouvu s firmou 

Ing. Eduard Žaluda z Prahy na „Pořízení a zpracování Změny č. 1 Územního plánu Lhoty 

u Potštejna“. V předposledním bodě jednání schválilo obecní zastupitelstvo Komisi 

pro otevírání obálek a výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „Energetické úspory 

prodejny a pohostinství ve Lhotách u Potštejna - stavba“ a veřejné zakázky „Energetické 

úspory prodejny a pohostinství ve Lhotách u Potštejna - dodávky“. Členy komise a jejich 

náhradníky byli schváleni: 1. člen komise Jan Havel, náhradník Libor Hájek, 2. člen 

komise Josef Jiruška, náhradník Zuzana Janečková, 3. člen komise Lukáš Horský, 

náhradník Václav Morávek, 4. člen komise Martin Růžička, náhradník Milan Dědek 

a 5. člen komise David Myšák, náhradník Michaela Bartošová. Nakonec zastupitelé 

schválili účetní uzávěrku za rok 2012. Výsledek hospodaření obce skončil přebytkem 

ve výši Kč 786 952,47. 

Sedmé veřejné zasedání obecního zastupitelstva v roce 2013 se konalo ve čtvrtek 12. září 

od 20.00 hodin. Jednání zastupitelstva se zúčastnilo pět občanů. Starosta seznámil 
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přítomné s výsledkem výběrového řízení veřejné zakázky „Energetické úspory prodejny 

a pohostinství ve Lhotách u Potštejna - stavba“, Jedná se o zateplení obvodových stěn, 

stropů a výměnu oken a vstupních dveří. Do soutěže se přihlásily tři firmy a vítězem 

se stala firma   R E M I N G ,   s. r. o. z Rychnova na Kněžnou s nabídkou Kč 2 853 180,--. 

Do soutěže „Energetické úspory prodejny a pohostinství Lhoty u Potštejna - 

dodávky“ (dodávka nové topné soustavy včetně plynových kotlů) se přihlásilo pět firem. 

Pro neúplnost nabídky byly ze soutěže vyřazeny dvě firmy a vítězem soutěže se stala 

nabídka firmy K Mont Choceň, s. r. o. z Vysokého Mýta s nabídkou za Kč 790 130,--. 

Osmé veřejné zasedání obecního zastupitelstva v roce 2013 se konalo v pátek 20. září 

od 19.00 hodin. Jednání zastupitelstva se zúčastnilo čtrnáct občanů. Nejdříve zastupitelé 

schválili Smlouvu se Sborem dobrovolných hasičů Lhoty u Potštejna o pronájmu budovy 

hasičské zbrojnice. Zastupitelstvo dále schválilo dodavatele na zhotovení asfaltového 

povrchu ve dvoře u hasičské zbrojnice - firmu Strabag a. s. odštěpný závod Ostrava. 

Zastupitelé také schválili dodavatele na zhotovení projektové dokumentace na infra-

strukturu (komunikace, vodovod, kanalizace, plyn, nízké napětí, veřejné osvětlení - vše 

včetně inženýrské činnosti) pro nové rodinné domy ve Velké Lhotě - firmu SELLA & 

AGRETA s.r.o. z Ústí nad Orlicí. Také byl schválen dodavatel restaurátorských prací 

(poškozená socha sv. Leonarda na homolském schodišti a socha sv. Jana Nepomuckého 

u hasičárny) - akademický sochař Jiří Kaifosz z Prahy. V posledním bodě jednání 

zastupitelé schválili páté rozpočtové opatření. Příjmy byly navýšeny o Kč 602 700,-- 

a výdaje byly navýšeny o Kč 603 190,--. 

Deváté veřejné zasedání obecního zastupitelstva v roce 2013 se konalo ve čtvrtek 

24. října od 19.00 hodin. Jednání zastupitelstva se zúčastnilo dvanáct občanů. Nejdříve 

zastupitelé schválili Smlouvu o směně obecního pozemku parcelní číslo 408/3 o výměře 

10 592 m
2 

za pozemek ve vlastnictví Františka Kinského z Kostelce nad Orlicí parcelní 

číslo 808/1 o stejné výměře. Jedná se o stráň mezi homolským schodištěm a přístupovou 

cestou ke kostelu. Dále zastupitelstvo schválilo Smlouvu o převzetí dluhu, spojenou 

s uznáním dluhu a o splátkách dluhu, uzavřenou mezi obcí a manželi Ladislavem 

a Marií Matějkovými z Rájce, kterou manželé Matějkovi přebírají závazky vyplývající 

z nájemní smlouvy uzavřené mezi Zdeňkem Matějkou a obcí Lhoty u Potštejna 

z 29. října 2008. Zastupitelé také schválili Smlouvu o pronájmu obecního bytu 

s Lumírem Vithem z Rokytnice v Orlických horách. Poté Jan Havel jako předseda Dobro-

volného svazku obcí Brodec seznámil přítomné se závěry kontroly Finančního úřadu 

na čerpání finančních prostředků při realizaci projektu bezdrátového internetu a rozhlasu 

realizovaném v roce 2005. Za chyby v dokumentaci projektu (především neprůkazné 
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výběrové řízení na dodavatele) byla Dobrovolnému svazku obcí Brodec uložena sankce 

ve výši Kč 820 000,--. Podíl obce Lhoty u Potštejna na uložené sankci činí Kč 170 300,--. 

Dobrovolný svazek obcí Brodec rozhodl o zadání právního posouzení zodpovědnosti 

za chyby při realizaci projektu a případném vymáhání způsobené škody. Vzhledem 

k neodkladnému účinku sankce uložené Finančním úřadem, schválilo zastupitelstvo 

mimořádný příspěvek z rozpočtu obce pro Dobrovolný svazek obcí Brodec ve výši 

Kč 170 300,-- na úhradu finanční sankce. Obecní zastupitelstvo také pověřilo starostu obce 

prováděním rozpočtových změn souvisejících s čerpáním dotace a úhradou prací na akci 

„Energetické úspory prodejny a pohostinství ve Lhotách u Potštejna - stavba“ 

a „Energetické úspory prodejny a pohostinství ve Lhotách u Potštejna - dodávky“ do výše 

dle fakturace. V posledním bodě jednání zastupitelé schválili šesté rozpočtové opatření. 

Příjmy byly navýšeny o Kč 118 600,-- a výdaje byly navýšeny o Kč 396 530,--. 

Desáté veřejné zasedání obecního zastupitelstva v roce 2013 se konalo ve čtvrtek 

19. prosince od 19.00 hodin. Jednání zastupitelstva se zúčastnilo dvanáct občanů. 

V prvním bodě jednání zastupitelstvo nejdříve schválilo rozpočet na rok 2014: příjmy 

Kč 4 142 600,--, výdaje Kč 3 330 400,-- a splátky úvěrů Kč 180 000,--. Dále zastupitelstvo 

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

Horský a Václav Morávek (členové). Zastupitelé také schválili pořízení změny Územního 

plánu Lhoty u Potštejna č. 1. Zastupitelstvo schválilo Smlouvu o dílo o pořízení změny 

s Janou Kosťovou z Hradce Králové a Ing. Eduardem Žaludou z Prahy. Zastupitelstvo 

se seznámilo s návrhem na pořízení změny Územního plánu Lhoty u Potštejna, podaným 

dne 6. prosince 2012 Janem Havlem a s návrhem podaným dne 8. listopadu 2013 

Jaroslavem a Zdeňkou Hájkovými. Zastupitelé schválili revokaci usnesení číslo XVII., 

Bod 3 ze dne 3. května 2013 a usnesení číslo XIV., Body 11/a, 11/b a 11/c ze dne 13. pro-

since 2012 - obě usnesení se ruší bez náhrady (jednalo se o pořizovatele změny Územního 

plánu obce Lhoty u Potštejna). Zastupitelstvo dále schválilo Kupní smlouvu o nákupu 

pozemku do vlastnictví obce parcelní číslo 909/2, o výměře 396 m
2
 za sjednanou kupní 

cenu Kč 35,--/m
2
 od Dany Dědkové ze Lhot u Potštejna a Zdeny Čermákové z Rájce. 

Zastupitelé schválili Dodatky č. 1 o prominutí nájmu a Dodatky č. 2 o změně výše nájmu 

k nájemním smlouvám o pronájmu nebytových prostor (hospoda) s Martinem Slavíkem, 

o pronájmu nebytových prostor (prodejna) s VU CONG NHAN a o pronájmu služebního 

bytu s Martinem Slavíkem. Od 1. ledna 2014 jsou tyto prostory pronajímány jako nevy-

tápěné prostory. Výše nájmu činí nově Kč 1 000,-- měsíčně za každou provozovnu 

a Kč 2 000,-- měsíčně za služební byt. Současně se nájemcům prominula úhrada 

nájemného za období říjen až prosinec 2013. Důvodem byla zrušená dodávka tepla 
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a výrazně ztížené podmínky užívání pronajatých prostor způsobené realizací zateplení 

budovy a výměnou topného systému. Zastupitelé také schválili osmé rozpočtové opatření. 

Příjmy byly navýšeny o Kč 2 133 820,-- a výdaje byly navýšeny o Kč 1 152 270,--. 

Dále zastupitelstvo vzalo na vědomí dvě rozpočtová opatření starosty, se kterými je 

starosta seznámil. Rozpočtovým opatřením starosty číslo čtyři se příjmy navýšily 

o Kč 22 700,-- a výdaje se navýšily o Kč 26 830,--. Rozpočtovým opatřením starosty číslo 

sedm se příjmy navýšily o Kč 1 634 200,-- a výdaje se navýšily o Kč 1 680 180,--.  

 

Rozpočet obce  

Rozpočet obce Lhoty u Potštejna na rok 2013 schválilo zastupitelstvo obce na svém 

zasedání dne 13. prosince 2012.  

Schválený rozpočet příjmů činil Kč 4 558 450,--, schválený rozpočet výdajů činil 

Kč 2 688 300,-- a splátky úvěrů byly Kč 141 600,--. Rozpočet byl tedy schválen jako 

přebytkový.  

Během roku 2013 schválilo zastupitelstvo osm rozpočtových opatření. Konečná výše 

upraveného rozpočtu k 31. prosinci 2013 činila u příjmů Kč 9 910 190,-- a u výdajů 

Kč 9 333 430,--. Po úpravách byl rozpočet stále přebytkový.  

První rozpočtové opatření bylo schváleno zastupitelstvem 24. ledna 2013, příjmy nebyly 

změněny a výdaje byly navýšeny o Kč 221 069,-- (do účetnictví navedeno Kč 221 070,--). 

Druhé rozpočtové opatření bylo schváleno 3. května 2013, příjmy byly navýšeny 

o Kč 689 420,-- a výdaje byly navýšeny o Kč 1 512 860,--. 

Třetí rozpočtové opatření bylo schváleno 28. června 2013, příjmy byly navýšeny 

o Kč 150 300,-- a výdaje byly navýšeny o Kč 1 052 200,--. 

Čtvrté rozpočtové opatření vzalo zastupitelstvo na vědomí na veřejném zasedání obecního 

zastupitelstva, které se konalo 19. prosince 2013. Tímto rozpočtovým opatřením byly 

příjmy navýšeny o Kč 22 700,-- a výdaje byly navýšeny o Kč 26 830,--. 

Páté rozpočtové opatření bylo schváleno 20. září 2013, příjmy byly navýšeny 

o Kč 602 700,-- a výdaje byly navýšeny o Kč 603 190,--. 

Šesté rozpočtové opatření bylo schváleno 24. října 2013, příjmy byly navýšeny 

o Kč 118 600,-- a výdaje byly navýšeny o Kč 396 530,--. 

Sedmé rozpočtové opatření vzalo zastupitelstvo na vědomí na veřejném zasedání obecního 

zastupitelstva 19. prosince 2013, tímto rozpočtovým opatřením se příjmy navýšily 

o Kč 1 634 200,-- a výdaje se navýšily o Kč 1 680 180,--. 

Osmé a zároveň poslední rozpočtové opatření bylo schváleno 19. prosince 2013, příjmy 

byly navýšeny o Kč 2 133 820,-- a výdaje byly navýšeny o Kč 1 152 270,--.  
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PŘÍJMY 

Schválený 

rozpočet 

v Kč 

Rozpočtové opatření číslo v Kč Rozpočet 

po změnách 

v Kč 1 2 3 4 5 6 7 8 

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti pol. 1111 890 000    x x x x x x x -116 010    773 990    

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti pol. 1112 70 000    x x x x x x x -35 190    34 810    

Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů pol. 1113 70 000    x x x x x x x 3 290    73 290    

Daň z příjmů právnických osob pol. 1121 770 000    x x x x x x x -56 200    713 800    

Daň z příjmů právnických osob za obce pol. 1122 x x 165 870    x x x x x x 165 870    

Daň z přidané hodnoty pol. 1211 1 430 000    x x x x x x x 213 630    1 643 630    

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

pol. 1340 165 000    x x x x x x x x 165 000    

Poplatek ze psů pol. 1341 3 000    x 500    x x 200    200    x x 3 900    

Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích 
přístrojů 

pol. 1351 5 000    x 4 500    x x 2 500    800    x 3 630    16 430    

Správní poplatky pol. 1361 x x 2 100    x 1 500    x x x 1 850    5 450    

Daň z nemovitostí pol. 1511 200 000    x x x x x x x 15 670    215 670    

Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných 
společností a podobných subjektů 

pol. 2420 x x x x x x x x 245 290    245 290    

Splátky půjčených prostředků od obcí pol. 2441 x x 24 710    x x x x x -24 710    0    

Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy 
státního rozpočtu 

pol. 4111 x x 23 500    x x x 23 500    x -9 260    37 740    

Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu - souhrnný 

dotační vztah 
pol. 4112 54 400    x x x x x x x x 54 400    

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu pol. 4116 x x 366 000    x x x x x 17 600    383 600    

Neinvestiční přijaté transfery od obcí pol. 4121 x x 9 730    x x x x x x 9 730    

Neinvestiční přijaté transfery od krajů pol. 4122 x x x 20 000    x x x x x 20 000    

Převody z rozpočtových účtů pol. 4134 x x x x x x x x 1 634 190    1 634 190    

Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu pol. 4216 x x x x x x x 1 634 200    x 1 634 200    

Investiční přijaté transfery od krajů pol.  4222 x x x 100 000    x x x x x 100 000    

Podpora ostatních produkčních činností odpa 1032 360 000    x x 30 000    x 600 000    60 000    x 174 150    1 224 150    

Pitná voda odpa 2310 220 000    x 210    x x x 16 000    x 49 590    285 800    

Základní školy odpa 3113 x x 72 480    x 17 500    x 13 000    x 42 100    145 080    

Bytové hospodářství odpa 3612 222 450    x 2 660    x 3 500    x x x -31 760    196 850    

Nebytové hospodářství  odpa 3613 75 200    x 500    x x x 4 000    x 1 400    81 100    

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

Pečovatelská služba pro rodinu a děti odpa 4334 x x 16 000    x x x x x x 16 000    

Činnost místní správy odpa  6171 8 400    x 100    x x x 100    x 3 900    12 500    

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací odpa  6310 x x 560    300    200    x 1 000    x 660    2 720    

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky pol. 8123 x x 800 000    x x x x x x 800 000    

Příjmy celkem 4 558 450    0    1 489 420    150 300    22 700    602 700    118 600    1 634 200    2 133 820    9 828 100    
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VÝDAJE 

Schválený 

rozpočet 

v Kč 

Rozpočtové opatření číslo v Kč Rozpočet 

po změnách 

v Kč 1 2 3 4 5 6 7 8 

Pěstební činnost odpa 1031 75 000    x x x x x x x 21 360    96 360    

Podpora ostatních produkčních činností  odpa 1032 140 000    x x x x 100 000    x x 57 060    297 060    

Správa v lesním hospodářství odpa 1036 15 000    x x x x x 1 420    x -500    15 920    

Silnice  odpa 2212 30 000    x x x x x x x x 30 000    

Provoz veřejné silniční dopravy  odpa 2221 58 000    x x x x x x x x 58 000    

Pitná voda odpa 2310 220 000    x x x x x x x x 220 000    

Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly odpa 2321 10 000    x x x x x x x -10 000    0    

Vodní díla v zemědělské krajině odpa 2341 x x x x x x 9 900    x x 9 900    

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

Základní školy  odpa 3113 630 000    221 070    18 030    x x 73 600    x x x 942 700    

Školní stravování při předškolním a základním stravování odpa 3141 x x x x x x x x 16 510    16 510    

Činnosti knihovnické odpa 3314 5 800    x x x x x x x -2 600    3 200    

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

Pořízení, zachování a obnova hodnot místního, kulturního, 

národního a historického povědomí 
odpa 3326  x x x  300 000  x  x -96 500     x  -203 500    0    

Ostatní záležitosti kultury, církve, sdělovacích prostředků  odpa 3399 6 000    x 1 800    x x x x x 3 100    10 900    

Ostatní tělovýchovná činnost odpa 3419 x x x x x 10 000    x x x 10 000    

Bytové hospodářství odpa 3612 48 000    x 5 400    40 000    6 900    18 000    x x x 118 300    

Nebytové hospodářství odpa 3613 95 000    x 62 500    x x 52 400    x 1 680 180    26 810    1 916 890    

Veřejné osvětlení odpa 3631 50 000    x x x x x x x x 50 000    

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené odpa 3639 235 000    x 1 087 440    248 000    10 930    189 190    212 300    x -47 890    1 934 970    

Sběr a svoz komunálních odpadů odpa 3722 190 000    x x 160 000    x 160 000    96 500    x -433 930    172 570    

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň odpa 3745 20 000    x x x x x x x -760    19 240    

Pečovatelská služba pro rodinu a děti odpa 4334 x x 16 000    x x x x x x 16 000    

Požární ochrana - dobrovolná část odpa 5512 3 000    x 39 620    300 000    x x 46 150    x 61 620    450 390    

Zastupitelstva obcí odpa 6112 209 000    x x x x x x x x 209 000    

Volby do parlamentu České republiky odpa 6114 x x x x x x x x 13 590    13 590    

Volby prezidenta odpa 6118 x x 14 240    x x x x x x 14 240    

Činnost místní správy  odpa 6171 540 000    x x 4 200    9 000    x x x 13 480    566 680    

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací odpa 6310 20 000    x x x x x x x x 20 000    

Pojištění funkčně nespecifikované odpa 6320 23 000    x x x x x x x x 23 000    

Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně odpa 6330 x x x x x x x x 1 634 190    1 634 190    

Ostatní finanční operace odpa 6399 x x 257 710    x x x 126 000    x x 383 710    

Finanční vypořádání minulých let odpa 6402 x x 10 120    x x x 260    x 3 230    13 610    

Ostatní činnosti jinde nezařazené odpa 6409 x x x x x x x x x 0    

Splátky úvěrů pol. 8124 141 600    x x x x x x x x 141 600    

Výdaje celkem 2 829 900    221 070    1 512 860    1 052 200    26 830    603 190    396 530    1 680 180    1 152 270    9 065 690    
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Skutečnost vyinkasovaných příjmů činila v roce 2013 celkem Kč 9 904 348,33. Upravený 

rozpočet příjmů byl splněn na 99,94 %.  

PŘÍJMY 
Schválený 

rozpočet  

Rozpočet  

po změnách 

Příjmy 

k 31. 12. 2013 

% 

upraveného 

rozpočtu 

Daň z příjmů fyzických osob 

ze závislé činnosti 
pol. 1111 890 000 Kč 773 990 Kč 773 993,76 Kč 100,00% 

Daň z příjmů fyzických osob 

ze samostatně výdělečné činnosti 
pol. 1112 70 000 Kč 34 810 Kč 34 809,66 Kč 100,00% 

Daň z příjmů fyzických osob 

z kapitálových výnosů 
pol. 1113 70 000 Kč 73 290 Kč 73 298,67 Kč 100,01% 

Daň z příjmů právnických osob pol. 1121 770 000 Kč 713 800 Kč 713 806,78 Kč 100,00% 

Daň z příjmů právnických osob 

za obce 
pol. 1122 x 165 870 Kč 165 870,00 Kč 100,00% 

Daň z přidané hodnoty pol. 1211 1 430 000 Kč 1 643 630 Kč 1 643 634,20 Kč 100,00% 

Poplatek za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů 

pol. 1340 165 000 Kč 165 000 Kč 163 520,00 Kč 99,10% 

Poplatek ze psů pol. 1341 3 000 Kč 3 900 Kč 3 850,00 Kč 98,72% 

Odvod z loterií a podobných her 

kromě z výherních hracích přístrojů 
pol. 1351 5 000 Kč 16 430 Kč 16 434,52 Kč 100,03% 

Správní poplatky pol. 1361 x 5 450 Kč 5 450,00 Kč 100,00% 

Daň z nemovitostí pol. 1511 200 000 Kč 215 670 Kč 215 670,42 Kč 100,00% 

Splátky půjčených prostředků 

od obecně prospěšných společností 

a podobných subjektů 

pol. 2420 x 245 290 Kč 245 000,00 Kč 99,88% 

Neinvestiční přijaté transfery 

z všeobecné pokladní správy státního 

rozpočtu 

pol. 4111 x 37 740 Kč 37 739,00 Kč 100,00% 

Neinvestiční přijaté transfery 

ze státního rozpočtu - souhrnný 

dotační vztah 

pol. 4112 54 400 Kč 54 400 Kč 54 400,00 Kč 100,00% 

Ostatní neinvestiční přijaté transfery 

ze státního rozpočtu 
pol. 4116 x 383 600 Kč 383 602,00 Kč 100,00% 

Neinvestiční přijaté transfery od obcí pol. 4121 x 9 730 Kč 9 735,00 Kč 100,05% 

Neinvestiční přijaté transfery od krajů pol. 4122 x 20 000 Kč 20 000,00 Kč 100,00% 

Převody z rozpočtových účtů pol. 4134 x 1 634 190 Kč 1 634 199,93 Kč 100,00% 

Ostatní investiční přijaté transfery 

ze státního rozpočtu 
pol. 4216 x 1 634 200 Kč 1 634 199,93 Kč 100,00% 

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

Podpora ostatních produkčních 

činností 
odpa 1032 360 000 Kč 1 224 150 Kč 1 224 151,99 Kč 100,00% 

Pitná voda odpa 2310 220 000 Kč 285 800 Kč 285 801,00 Kč 100,00% 

Základní školy odpa 3113 x 145 080 Kč 145 080,00 Kč 100,00% 

Bytové hospodářství odpa 3612 222 450 Kč 196 850 Kč 196 896,08 Kč 100,02% 

Nebytové hospodářství odpa 3613 75 200 Kč 81 100 Kč 81 170,00 Kč 100,09% 

Sběr a svoz komunálních odpadů odpa 3722 15 000 Kč 15 000 Kč 10 682,50 Kč 71,22% 

Pečovatelská služba pro rodinu a děti odpa 4334 x 16 000 Kč 16 000,00 Kč 100,00% 

Činnost místní správy odpa 6171 8 400 Kč 12 500 Kč 12 631,00 Kč 101,05% 

Obecné příjmy a výdaje z finančních 

operací 
odpa 6310 x 2 720 Kč 2 721,89 Kč 100,07% 

Příjmy celkem 4 558 450 Kč 9 910 190 Kč 9 904 348,33 Kč 99,94% 

Výdaje činily celkem Kč 9 714 720,03. Upravený rozpočet výdajů v roce 2013 byl splněn 

na 104,02 %.  
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VÝDAJE 
Schválený 

rozpočet 

Rozpočet 

po změnách 

Příjmy 

k 31. 12. 2013 

% 

upraveného 

rozpočtu 

Pěstební činnost odpa 1031 75 000 Kč 96 360 Kč 96 363,85 Kč 100,00% 

Podpora ostatních produkčních 

činností  
odpa 1032 140 000 Kč 297 060 Kč 297 068,65 Kč 100,00% 

Správa v lesním hospodářství odpa 1036 15 000 Kč 15 920 Kč 15 924,00 Kč 100,03% 

Silnice  odpa 2212 30 000 Kč 30 000 Kč 25 581,00 Kč 85,27% 

Provoz veřejné silniční dopravy  odpa 2221 58 000 Kč 58 000 Kč 46 953,00 Kč 80,95% 

Pitná voda odpa 2310 220 000 Kč 220 000 Kč 197 366,00 Kč 89,71% 

Odvádění a čistění odpadních vod 

a nakládání s kaly 
odpa 2321 10 000 Kč x x x 

Vodní díla v zemědělské krajině odpa 2341 x 9 900 Kč 9 900,00 Kč 100,00% 

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

Základní školy  odpa 3113 630 000 Kč 942 700 Kč 897 920,88 Kč 95,25% 

Školní stravování při předškolním 

a základním vzdělání 
odpa 3141 x 16 510 Kč 16 514,08 Kč 100,02% 

Činnosti knihovnické odpa 3314 5 800 Kč 3 200 Kč 3 180,00 Kč 99,38% 

Ostatní záležitosti kultury odpa 3319 5 500 Kč 6 500 Kč 6 325,00 Kč 97,31% 

Ostatní záležitosti kultury, církve, 

sdělovacích prostředků  
odpa 3399 6 000 Kč 10 900 Kč 10 576,00 Kč 97,03% 

Ostatní tělovýchovná činnost odpa 3419 x 10 000 Kč 10 000,00 Kč 100,00% 

Bytové hospodářství odpa 3612 48 000 Kč 118 300 Kč 87 389,01 Kč 73,87% 

Nebytové hospodářství odpa 3613 95 000 Kč 1 916 890 Kč 1 902 850,92 Kč 99,27% 

Veřejné osvětlení odpa 3631 50 000 Kč 50 000 Kč 43 892,00 Kč 87,78% 

Komunální služby a územní rozvoj 

jinde nezařazené 
odpa 3639 235 000 Kč 1 934 970 Kč 2 212 797,80 Kč 114,36% 

Sběr a svoz komunálních odpadů odpa 3722 190 000 Kč 172 570 Kč 172 945,00 Kč 100,22% 

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň odpa 3745 20 000 Kč 19 240 Kč 19 326,00 Kč 100,45% 

Pečovatelská služba pro rodinu a děti odpa 4334 x 16 000 Kč 16 000,00 Kč 100,00% 

Požární ochrana - dobrovolná část odpa 5512 3 000 Kč 450 390 Kč 430 125,00 Kč 95,50% 

Zastupitelstva obcí odpa 6112 209 000 Kč 209 000 Kč 207 367,00 Kč 99,22% 

Volby do parlamentu České republiky odpa 6114 x 13 590 Kč 13 605,00 Kč 100,11% 

Volba prezidenta odpa 6118 x 14 240 Kč 14 239,00 Kč 99,99% 

Činnost místní správy  odpa 6171 540 000 Kč 566 680 Kč 536 656,81 Kč 94,70% 

Obecné příjmy a výdaje z finančních 

operací 
odpa 6310 20 000 Kč 20 000 Kč 18 120,10 Kč 90,60% 

Pojištění funkčně nespecifikované odpa 6320 23 000 Kč 23 000 Kč 22 954,00 Kč 99,80% 

Převody vlastním fondům 

v rozpočtech územní úrovně 
odpa 6330 x 1 634 190 Kč 1 634 199,93 Kč 100,00% 

Ostatní finanční operace odpa 6399 x 383 710 Kč 383 092,00 Kč 99,84% 

Finanční vypořádání minulých let odpa 6402 x 13 610 Kč 13 887,00 Kč 102,04% 

Ostatní činnosti jinde nezařazené odpa 6409 x x 291 601,00 Kč x 

Splátky úvěrů pol. 8124 141 600 Kč 141 600 Kč 141 564,00 Kč 99,97% 

Výdaje celkem 2 829 900 Kč 9 475 030 Kč 9 856 284,03 Kč 104,02% 

Hospodaření Obce Lhoty u Potštejna za rok 2013 skončilo schodkem hospodaření ve výši 

Kč 48 064,30 (vyšší výdaje byly financovány z přebytku hospodaření minulých let). 
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Majetek Obce  

Obec Lhoty u Potštejna evidovala k 31. 12. 2013 aktiva netto v celkové částce 

Kč 31 053 608,21. 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. 2013 činila Kč 41 172 053,92. 

AKTIVA 
k 31. 12. 2012 k 31. 12. 2013 

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 147 000,00 Kč 168 000,00 Kč 126 000,00 Kč 

Pozemky 3 898 130,75 Kč 3 898 130,75 Kč 4 605 672,81 Kč 4 605 672,81 Kč 

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

Stavby 18 030 574,68 Kč 9 734 711,62 Kč 18 030 574,68 Kč 9 513 845,62 Kč 

Samostatné movité věci a soubory 

movitých věcí 
683 490,50 Kč 409 210,53 Kč 683 490,50 Kč 409 210,53 Kč 

Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 100 561,00 Kč 0,00 Kč 1 100 456,08 Kč 0,00 Kč 

Nedokončený dlouhodobý hmotný 

majetek 
4 772 219,40 Kč 4 772 219,40 Kč 8 975 867,98 Kč 8 975 867,98 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 259 705,48 Kč 0,00 Kč 195 514,40 Kč 36 798,80 Kč 

Krátkodobé poskytnuté zálohy 151 950,00 Kč 151 950,00 Kč 166 540,00 Kč 166 540,00 Kč 

Jiné pohledávky z hlavní činnosti 6 263,00 Kč 6 263,00 Kč 6 650,00 Kč 2 750,00 Kč 

Poskytnuté návratné finanční 

výpomoci krátkodobé 
295 000,00 Kč 295 000,00 Kč 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 

Pohledávky za vybranými ústředními 

vládními institucemi 
30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 

Pohledávky za vybranými místními 

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

Dohadné účty aktivní 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 1 563 684,20 Kč 1 563 684,20 Kč 

Ostatní krátkodobé pohledávky 0,00 Kč 0,00 Kč 291 601,00 Kč 291 601,00 Kč 

Základní běžný účet územních 

samosprávních celků 
646 302,56 Kč 646 302,56 Kč 1 787 847,78 Kč 1 787 847,78 Kč 

Ceniny 110,00 Kč 110,00 Kč 572,00 Kč 572,00 Kč 

Celkem 33 700 624,86 Kč 23 726 850,35 Kč 41 172 053,92 Kč 31 053 608,21 Kč 

Drobným dlouhodobým nehmotným majetkem byly ke konci roku 2013 počítačové 

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

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek činil k 31. 12. 2013 Kč 168 000,00 (Územní plán). 

K 31. 12. 2013 evidovala obec v majetku Pozemky za Kč 4 605 672,81. 

Kulturními předměty k 31. 12. 2013 byla polovina Schodiště na Homoli v částce 

Kč 3 500 000,00. 

Stavby vlastnila obec ke konci roku 2013 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), 

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 
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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), rybník ve Velké Lhotě, 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. 2013 

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 2013  

Kč 1 100 456,08. 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, 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. 2013 evidovala v částce 

Kč 8 975 867,98. Jednalo se o majetek, který není ještě dokončený - studie na odkana-

lizování obce, nedostavěná tělocvična, rekonstrukce hasičárny, projektová dokumentace 

na Sběrný dvůr, projektová dokumentace na energetický audit budovy ZŠ a MŠ a budovy 

pohostinství, projektová dokumentace k parcelám pro rodinné domy ve Velké Lhotě apod.  

Ostatní dlouhodobý finanční majetek měla obec ke konci roku 2013 v hodnotě Kč 6 000,00 

(akcie ČSAD Ústí nad Orlicí). 

Materiál na skladě evidovala obec k 31. 12. 2013 v celkové hodnotě Kč 40 217,49, šlo 

o lešeňové stojany, zárubně, vazníky, dveře, mísy WC, umyvadla, roury, trámky a prkna. 

Obec ke konci roku 2013 evidovala pohledávky vůči Odběratelům ve výši Kč 195 514,40. 

Jednalo se o pohledávky vůči občanům - nájemné v bytech z let 2008, 2009 a 2013, platby 

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

z let 2008 až 2010, vodné v bytech a v pohostinství z let 2008 a 2010 a platby za elektřinu 

ve společných prostorech u bytů z roku 2013. Dále se jednalo o pohledávku za prodej 

dřeva z roku 2013, ale ta byla splatná až na začátku roku 2014. Některé z pohledávek 

z let 2008 a 2009 byly ke konci roku 2013 již vymáhány soudně.  

Obec k 31. 12. 2013 měla nevypořádané Krátkodobé poskytnuté zálohy v částce 

Kč 166 540,00. Jednalo se o zálohy na elektrickou energii (na obecním úřadě, v hasičárně, 
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ve vodárně a na veřejném osvětlení) a plyn - Kč 115 950,00 a o poplatek za odběr 

podzemní vody - Kč 36 000,00.  

Obec evidovala k 31. 12. 2013 Jiné pohledávky z hlavní činnosti ve výši Kč 6 650,00. 

Jednalo se o nezaplacené poplatky za odpady z let 2008 a 2013. Poplatky z roku 2008 byly 

ke konci roku 2013 již vymáhány soudně. 

Ke konci roku 2013 činily Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 

Kč 7 000,00, jednalo se o platbu Místní akční skupině NAD Orlicí, o. p. s. z Kosteleckých 

Horek, přes kterou byly poskytovány některé dotace. Zůstatek Kč 7 000,00 se týkal dotace 

na uhrazení nákladů na pořízení dřevěné vitríny instalované na budově obchodu. 

K 31. 12. 2013 evidovala obec Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 

ve výši Kč 20 000,00 (dotace od Úřadu práce na Veřejně prospěšné práce).  

Na Dohadných účtech aktivních evidovala obec položky v celkové výši Kč 1 563 684,20, 

jednalo se o vodné placené občany za druhé pololetí roku 2013 a o dotaci na zateplení 

budovy obchodu a pohostinství. Na dohadné účty aktivní vstupují pohledávky za poskyt-

nuté výkony, u kterých není známá přesná výše částky nebo chybí doklad. 

Zůstatek na Základním běžném účtu byl k 31. 12. 2013 Kč 1 723 171,21 a na účtu, přes 

který byla čerpána dotace, byl zůstatek Kč 64 176,57, celkem tedy Kč 1 787 847,78. 

Ke konci roku 2013 evidovala obec Ceniny (poštovní známky) v hodnotě Kč 572,00. 

Obec evidovala k 31. 12. 2013 pasiva v celkové částce Kč 31 053 608,21.  

Jmění účetní jednotky činilo ke konci roku 2013 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. 2013 činily tyto transfery 

Kč 4 786 949,13. 

Oceňovací rozdíly při změně metody obsahovaly oceňovací rozdíly vyplývající ze změn 

účetních metod a prvotního použití metody a k 31. 12. 2013 činily Kč - 9 764 415,94. 

Ke konci roku 2013 činily Opravy minulých období Kč - 37 935,00 a jednalo se o chyby, 

které mají vliv na hodnotu vlastního kapitálu. 

K 31. 12. 2013 evidovala obec Výsledek hospodaření běžného účetního období ve výši 

Kč 2 621 083,87, výsledek vyšel při uzávěrce za rok jako rozdíl účtů výnosů a nákladů. 

Nerozdělený zisk minulých let činil ke konci roku 2013 Kč 2 091 878,48. 

Celková částka Dlouhodobých úvěrů k 31. 12. 2013 činila Kč 2 027 895,36 - úvěr na byty 

v budově obecního úřadu Kč 998 850,00 (má být splaceno v roce 2024), úvěr 

na infrastrukturu k 5 rodinným domům v Malé Lhotě Kč 229 045,30 (má být splaceno 
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v roce 2018) a nový úvěr na vybudování parcel ve Velké Lhotě Kč 800 000,00 (má být 

splaceno v roce 2033). 

Ke konci roku evidovala obec závazky vůči Dodavatelům ve výši Kč 1 296 312,09. 

Jednalo se o platby firmě   R E M I N G ,   s. r. o. a firmě K Mont Choceň, s. r. o. za práce 

související se zateplením budovy obchodu a pohostinství. 

K 31. 12. 2013 činily závazky za Zaměstnanci Kč 86 578,00, 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. 2013 Kč 27 400,00.  

Ke konci roku 2013 činila Daň z příjmů Kč 304 760,00. 

K 31. 12. 2013 činily Jiné přímé daně Kč 7 146,00, 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 2013 Kč 598 057,89. 

Obec na konci roku 2013 evidovala Krátkodobé přijaté zálohy na transfery ve výši 

Kč 26 129,00. Jednalo se např. o nedočerpanou dotaci na volby, o dotaci na úroky z úvěrů.  

K 31. 12. 2013 obec evidovala Dohadné účty pasivní ve výši Kč 287 879,99, jednalo se 

o platby za elektrickou energii, za telefony za prosinec 2013, za svoz odpadů firmě 

EKOLA České Libchavy, s. r. o. za prosinec 2013 a podobně. Na dohadné účty pasivní 

vstupují závazky za přijaté výkony, u kterých není známá přesná výše částky nebo také 

prozatím chybí doklad.   

Ke konci roku 2013 evidovala obec Ostatní krátkodobé závazky ve výši Kč 537 421,00. 

Jednalo se např. o předpis závazku na nákup pozemku apod. 

PASIVA k 31. 12. 2012 k 31. 12. 2013 

Jmění účetní jednotky 26 156 468,34 Kč 26 156 468,34 Kč 

Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 3 391 643,93 Kč 4 786 949,13 Kč 

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

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

Opravy chyb minulých období -2 139,00 Kč -37 935,00 Kč 

Výsledek hospodaření běžného účetního období 786 952,47 Kč 2 621 083,87 Kč 

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 1 304 926,01 Kč 2 091 878,48 Kč 

Dlouhodobé úvěry 1 369 459,36 Kč 2 027 895,36 Kč 

Dodavatelé 0,00 Kč 1 296 312,09 Kč 

Zaměstnanci 71 025,00 Kč 86 578,00 Kč 

Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 29 688,00 Kč 27 400,00 Kč 

Daň z příjmů 150 670,00 Kč 304 760,00 Kč 

Jiné přímé daně 3 556,00 Kč 7 146,00 Kč 

Daň z přidané hodnoty 27 271,30 Kč 598 057,89 Kč 

Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 10 121,00 Kč 26 129,00 Kč 

Dohadné účty pasivní 190 179,20 Kč 287 879,99 Kč 

Ostatní krátkodobé závazky 0,00 Kč 537 421,00 Kč 

Celkem 23 726 850,35 Kč 31 053 608,21 Kč 
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Nový obecní znak a vlajka obce 

Do roku 2013 neměla obec Lhoty 

u Potštejna oficiální znak. Existují však 

znaky Malé a Velké Lhoty z období, 

kdy byly tyto obce samostatné. 

Dle Pamětní knihy obce Velké Lhoty z let 

1923-1940 navrhl znak Velké Lhoty v roce 

1937 Adolf Hrodek. Znak Velké Lhoty 

a Znak Malé Lhoty je zobrazen na obraze, 

který je umístěn v kostele na Homoli. 

Na zadní straně obrazu je umístěn nápis, 

že tento obraz sestavil a vydal Adolf 

Hrodek v roce 1940. 

 

 

V roce 2011 předložili Petr Doležal z Brandýsa nad Orlicí a Jan F. Křivohlávek z Rovně 

šest návrhů na nový obecní znak a vlajku, které by reprezentovali obě spojené obce včetně 

několika domů na Homoli. Žádný z těchto šesti návrhů nebyl přijat a na základě 

připomínek členů zastupitelstva zpracovali pánové další dva návrhy. Tyto návrhy byly 
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umístěny na obecních internetových stránkách 

a vyvěšeny ve vývěsce u obchodu. Oba tyto návrhy 

si byly velmi podobné.  

Odůvodnění barev (tinktur) a figur použitých 

v návrhu znaku a vlajky: Červené pole a klíče jsou 

převzaty z rodového erbu Terezie Eleonory 

hraběnky Ugarte, která byla zakladatelkou poutního 

kostela sv. Panny Marie Bolestné na nedaleké 

Homoli. Zelené pole připomíná okolní krajinu 

a kopec Homol. Počet klíčů dokládá, že dnešní obec 

Lhoty u Potštejna se skládá z původních dvou 

samostatných obcí Malé Lhoty a Velké Lhoty. 

Stříbrná (bílá) lilie připomíná patronku kostela 

na Homoli a také ochránkyni obce Pannu Marii 

Bolestnou. Stříbrné vlnovité břevno připomíná významný místní prvek - vodní tok, 

který protéká oběma původními obcemi. 

Připomínky občanů k návrhům byly v ústní podobě sdělovány jednotlivým zastupitelům 

a zastupitelé následně vybrali návrh číslo jedna.  

V pátek 10. srpna 2012 schválilo 

zastupitelstvo obce Lhoty u Potštejna 

návrh na podobu nového obecního znaku 

a vlajky. Zastupitelé také schválili poslá-

ní Žádosti o schválení a udělení znaku 

a vlajky obce Podvýboru pro heraldiku 

a vexilologii Poslanecké sněmovny 

Parlamentu České republiky. 

V pondělí 10. června 2013 se 

ve 12.30 hod. ve Státních aktech 

Poslanecké sněmovny Parlamen-

tu České republiky v Praze 

zúčastnil starosta obce Lhoty 

u Potštejna Jan Růžička a místo-

starosta  Jan Havel slavnostního 

předání dekretu o udělení znaku 

a vlajky obci Lhoty u Potštejna. 

Návrh číslo dvě - nepřijatý 
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Tento dekret předala 

Janu Růžičkovi před-

sedkyně Poslanecké 

sněmovny Parlamentu 

České republiky Miro-

slava Němcová. Znak 

a vlajka byly naší obci 

uděleny Rozhodnutím 

číslo 53 předsedkyní 

Polanecké sněmovny 

ze dne 12. dubna 2013 

o udělení znaků a vla-

jek. Doporučení o udělení symbolů provedl podvýbor Poslanecké sněmovny pro heraldiku 

a vexilologii. 

Zleva: Jan Havel, Miroslava Němcová a Jan Růžička 
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Udělené symboly obce Lhoty u Potštejna odpovídají následujícím popisům: 

Znak: Zelený štít s červenou hlavou oddělenou stříbrným vlnitým břevnem. V hlavě dva 

položené přivrácené zlaté klíče. Ve štítě stříbrná lilie. 

Vlajka: List tvoří tři vodorovné pruhy, červený, vlnitý bílý a zvlněný zelený, v poměru 

3 : 1 : 6. V  červeném pruhu vodorovně dva žluté klíče zuby k sobě a dolů. Bílý pruh 

má pět vrcholů a čtyři prohlubně, v zeleném pruhu je bílá lilie. Poměr šířky k délce listu 

je 2 : 3. 



 - 26 - 

Obyvatelé 

K 31. prosinci 2013 bylo ve Lhotách u Potštejna trvale hlášeno 305 obyvatel (156 mužů 

a 149 žen). Ke konci roku 2012 bylo trvale hlášeno 312 obyvatel.  

V Malé Lhotě (č. p. 1 až č. p. 57, č. p. 60, č. p. 102 až č. p. 108 a č. p. 115 až č. p. 120) 

bylo trvale hlášeno 210 obyvatel. Ve Velké Lhotě (č. p. 61 až č. p. 101, č. p. 109 

až č. p. 114 a č. p. 121) bylo hlášeno 90 obyvatel a na Homoli (č. p. 58 a č. p. 59) 

5 obyvatel. 

V Malé Lhotě ke konci roku 2013 mělo přiděleno číslo popisné 71 domů, ve Velké Lhotě 

48 domů a 2 domy byly na Homoli. V Malé Lhotě nebyl k 31. prosinci 2013 v 17 domech 

trvale přihlášen žádný občan, ve Velké Lhotě v 16 domech a na Homoli v 1 domě. 

K 31. prosinci 2013 bylo ve Lhotách 60 občanů do věku 15 let (30 mužů a 30 žen), 

195 občanů ve věku 15 až 64 let (107 mužů a 88 žen) a 50 občanů ve věku nad 64 let 

(19 mužů a 31 žen).  

Průměrný věk obyvatel ke konci roku 2013 byl 40,03 let (muži - 38,52 let, ženy - 

41,64 let). 

V roce 2013 se ve Lhotách narodilo pět dětí:  

 - Antonín Stejskal (č. p. 111);  

- Tereza Žampachová (č. p. 109); 

- Veronika Veverková (č. p. 117); 

- Adam Starý (č. p. 9); 

- Sára Hejlková (č. p. 62). 

Během roku 2013 se do Lhot trvale přihlásilo šest občanů: 

 - Jana Homolková (č. p. 109); 

 - Klára Provazníková (č. p. 9); 

 - Jan, Daniela a Daniela Rislerovi (č. p. 116); 

 - Josef Vašátko (č. p. 110). 

Během roku 2013 si trvalé bydliště ze Lhot odhlásilo patnáct občanů:  

 - Ladislava, David, Veronika a Tomáš Barvířovi (č. p. 34); 

 - Kateřina a Denis Dočkalovi a Filip Hrdlička (č. p. 34); 

 - Josef Dostál (č. p. 33); 

 - Radana a Vojtěch Drbohlavovi (č. p. 38); 

 - František Kopecký (č. p. 110); 

 - Marie Šaldová (č. p. 34); 

 - Libor Provazník (č. p. 113); 

 - Simona Petráňková a Viktorie Švorcová (č. p. 47). 
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V roce 2013 zemřeli tři obyvatelé Lhot: 

 - Josef Kurka (rok narození 1940, č. p. 37); 

 - Josef Matějus (rok narození 1931, č. p. 61); 

 - Jan Dostál (rok narození 1940, č. p. 13). 

Ke konci roku 2013 bylo ve Lhotách sedmdesát různých ženských křestních jmen, 

nejčastějším jménem byla Marie.  

Počet Jméno 

9 Marie 

7 Věra 

6 Jana, Veronika 

5 Eva 

4 Alena, Anna, Hana, Jaroslava, Kateřina, Zuzana 

3 Daniela, Iveta, Lucie, Miloslava, Monika, Pavlína, Radka, Soňa, Tereza 

2 
Adéla, Dana, Eliška, Helena, Ivana, Jarmila, Lenka, Libuše, Ludmila, Markéta, 

Martina, Michaela, Petra, Renata, Zdeňka 

1 

Anežka, Antonie, Barbora, Blanka, Denisa, Ema, Emilie, Erika, Gabriela, 

Herta, Irena, Iva, Karla, Klára, Květoslava, Ladislava, Magda, Marcela, Mia, 

Miluše, Miroslava, Nikita, Nikola, Renáta, Romana, Sára, Stanislava, Šárka, 

Štěpánka, Taťána, Vendula, Vítězslava, Vladimíra, Vlasta, Žaneta 

Mužských křestních jmen bylo ve Lhotách k 31. prosinci 2013 zastoupeno padesát jedna 

a nejčastějším jménem bylo jméno Jiří. Jeden občan měl dvě křestní jména - Josef Jan. 

Počet Jméno 

13 Jiří 

12 Martin 

10 Josef 

9 Jan 

7 Pavel 

6 František, Jaroslav, Michal 

5 Jaromír, Milan, Petr, Tomáš, Václav, Zdeněk 

3 Miroslav, Ondřej, Stanislav 

2 
Adam, Aleš, Bohuslav, Daniel, David, Dominik, Jakub, Jindřich, Ladislav, 

Luděk, Lukáš, Matěj, Patrik, Vladimír, Vojtěch 

1 
Antonín, Čeněk, Dušan, Erik, Filip, Igor, Karel, Libor, Lubomír, Ĺudovít, 

Marek, Oldřich, Peter, Radek, Radomír, Roman, Štefan, Štěpán, Vlastimil 
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Nejčastějším příjmením ve Lhotách u Potštejna bylo ke konci roku 2013 příjmení 

Charvát/Charvátová. 

Nejstarší obyvatelkou Lhot byla k 31. prosinci 2013 paní Jana Tomková (narozena v roce 

1921) a nejstarším obyvatelem byl pan Jaromír Vavruška (narozen v roce 1931). 

Svatby 

V roce 2013 proběhly ve Lhotách dvě svatby.  

 

Jana Ledrová a Jakub Stejskal 

V sobotu 10. srpna 2013 se na zámku 

v Kostelci nad Orlicí provdala Jana Ledrová 

za Jakuba Stejskala. Jana s Jakubem spolu 

začali chodit v roce 2010, v lednu 2013 se jim 

narodil syn Antonín. Jana vyrostla ve Lhotách 

č. p. 111. Jakub pochází z Prahy a odmala 

jezdil s rodiči do Lhot na chalupu č. p. 66, 

v tomto domě nyní Toníček s rodiči bydlí.  

Nyní žije ve Lhotách u Potštejna všech pět generací této rodiny. Na fotografii zleva - 

nejmladším členem je Antonín Stejskal, jeho maminkou je Jana Stejskalová, její 

maminkou Markéta Ledrová, její maminkou Ludmila Cimrová a jejími rodiči Ludmila 

a Jaromír Vavruškovi. 
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Pavlína Šponarová a František Veverka 

V sobotu 21. září 2013 

se na Městském úřadě 

ve Vamberku provdala 

Pavlína Šponarová za Fran-

tiška Veverku. Pavlína se 

s Františkem poznali na jaře 

2007, potom spolu bydleli 

v Doudlebách nad Orlicí. 

V roce 2009 začali stavět 

dům ve Lhotách u Potštejna 

č. p. 117, do kterého se na-

stěhovali v roce 2011. 

V červnu 2013 se Pavlíně 

a Františkovi narodila dcera 

Veronika.  

Narození 

V roce 2013 se ve Lhotách narodilo pět miminek - tři holčičky a dva chlapci. 

Antonín Stejskal 

Ve středu 30. ledna 2013 se manželům 

Janě a Jakubovi Stejskalovým, Lhoty 

u Potštejna č. p. 111 narodil syn Antonín. 

Štěpán s maminkou 
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Tereza Žampachová 

Ve čtvrtek 18. dubna 2013 se Janě 

Homolkové a Aleši Žampachovi, 

Lhoty u Potštejna č. p. 109 narodila 

dcera Tereza. Aleš vyrostl ve Lhotách 

č. p. 109 a Jana pochází z Hradce 

Králové. Jana s Alešem spolu začali 

chodit v roce 2010 a v současné době 

bydlí v domě Alešových rodičů. 

 

 

Veronika Veverková 

V pátek 21. června 2013 se Pavlíně a Františku Veverkovým, Lhoty u Potštejna č. p. 117 

narodila dcera Veronika. Doma se na Verunku těšila sestra Nikola a bratr David. 
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Adam Starý 

V úterý 13. srpna 2013 se Kláře 

Provazníkové a Tomáši Starému, Lhoty 

u Potštejna č. p. 9 narodil syn Adam. 

Tomáš vyrostl ve Lhotách č. p. 9 

a Klára pochází z Borohrádku. Klára 

se s Tomášem poznali v roce 2011 

a od stejného roku bydlí prozatím 

v domě Tomášových rodičů.  

 

 

 

 

 

Sára Hejlková 

V úterý 31. prosince 2013 se Pavlíně 

Červinkové a Romanu Hejlkovi, 

Lhoty u Potštejna č. p. 62 narodila 

dcera Sára. Tatínek byl mamince 

u porodu neuvěřitelnou oporou. 

Doma se na Sárinku těšila 

dvanáctiletá sestra Nikola a desetiletý 

bratr Dominik. 
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Obecní úřad 

V roce 2013 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 (od 1. ledna 

do 31. ledna 2013), Petr Fibikar a Jaromír Kameník (od 1. ledna do 31. ledna 2013 

a od 6. května do 6. listopadu 2013), Jiří Horský a Helena Horváthová (od 6. května 

do 6. listopadu 2013), Lucie Mátlová (od 1. června do 30. listopadu 2013) a Jakub Dušek 

(od 1. června do 31. prosince 2013).  

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 2013 v pondělí od 6.30 

do 18.00 hod. 

 

Knihovna 

Knihovna se i v roce 2013 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 2013 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 2013 ve Lhotách vybírány dva - poplatek ze psů a poplatek 

za odpady. Poplatek ze psů činil v roce 2013 Kč 50,-- za každého psa a poplatek za odpady 

činil Kč 550,-- za osobu (oproti loňskému roku zvýšení o Kč 100,-- 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 2012 

a první polovina roku 2013. Občané platili za odebraný počet m
3
. V roce 2013 občané 

platili v srpnu a jeden m
3
 stál Kč 15,64 (13,60 + 15 % DPH). 
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Obchod 

V roce 2013 měl obchod v pronájmu pan Nhan Vu Cong, manžel předchozí nájemkyně, 

která měla sice dříve obchod „psaný na sebe“, ale prodej zajišťoval její manžel. 

Pro zákazníky se tedy nic nezměnilo, prodej byl zajišťován stejně jako dříve. Na konci 

roku 2013 byla otevírací doba obchodu tato: pondělí, úterý, středa a pátek 7.00 - 11.00 hod. 

a 13.30 - 16.00 hod., čtvrtek a sobota 7.00 - 11.00 hod. a v neděli bylo zavřeno.  

 

Pošta 

Pošta byla v roce 2013 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 2013 stále 

paní Marie Marholdová z Koldína. Už několik let uvažuje vedení České pošty, s. p. 

o uzavření pošty ve Lhotách u Potštejna. V roce 2013 byla pošta naštěstí ještě otevřena, 

ale při dovolené nebo nemoci paní Marholdové, již nebyl zajištěn zástup jako v minulých 

letech a pošta byla v tyto dny úplně uzavřena. 

 

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). 

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

Jednou měsíčně se v hospodě konalo posezení seniorů. V sobotu 26. října 2013 se konal 

3. ročník amatérské soutěže Ochutnávka nakládaných hub ve sladkokyselém nálevu. 

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.  

Od října do prosince probíhala v hospodě, stejně jako v bytě nad ní i v obchodě výměna 

radiátorů, rozvodů otopné soustavy a výměna oken a dveří. V hospodě byla navíc 

vybudována další místnost navazující na zadní prostory hospody se samostatným vstupem 

z kuchyně. Byla zrušena spižírna a z této spižírny a kotelny byla vybudována nová 

místnost. I přes tyto práce spojené s rekonstrukcí nebyl provoz hospody ani obchodu 

narušen. 
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Veřejná autobusová doprava 

Obcí Lhoty u Potštejna projížděly ke konci roku 2013 tři autobusové linky (č. 660572, 

660209, 660207), tyto linky byly provozovány firmami AUDIS BUS s. r. o. Rychnov 

nad Kněžnou a ČSAD Ústí nad Orlicí, a. s. Obě tyto společnosti byly zapojeny do tarifu 

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 2013 odjíždělo ze Lhot v normální pracovní den (mimo prázdnin a víkendů) 

různými směry celkem devatenáct 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.), šest 

spojů mělo cílovou stanici v Borovnici (odjezd ze Lhot v 6.50 hod., 9.55 hod., 12.55 hod., 

14.55 hod., 16.55 hod., 18.59 hod.), pět 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.) a jeden spoj končil 

ve Vamberku (odjezd ze Lhot v 17.04 hod.). Přímý autobus do Chocně v roce 2013 

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).  

Do Lhot na konci roku 2013 přijíždělo v normální pracovní den celkem osmnáct 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.), pět spojů přijíždělo 

z Borovnice (do Lhot v 6.59 hod., 10.04 hod., 13.04 hod., 15.04 hod., 17.04 hod.), 

z Rychnova přijíždělo pět spojů (do Lhot přijížděly v 6.50 hod., 9.55 hod., 12.55 hod., 

14.55 hod, 16.55 hod.) a jeden spoj přijížděl z Vamberka (příjezd do Lhot v 18.59 hod.). 

Přímý autobus z Chocně v roce 2013 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 2013 neodjížděl ani nepřijížděl do Lhot v sobotu a v neděli žádný autobus. 
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Hasičárna - nová fasáda, vnitřní úpravy a vyasfaltování okolní plochy 

V roce 2013 pokračovala rekonstrukce hasičské zbrojnice.  

V srpnu se začalo s dokončením fasády a v září byla fasáda dodělána. Dále pokračovaly 

i vnitřní úpravy hasičárny - nová dlažba v klubovně, na chodbě, na WC a ve skladu, 

keramické obklady WC, instalace WC a umyvadla, dřevěné obložení v klubovně a nové 

dveře. Tyto práce provedla firma Petr Červinka ze Záměle za Kč 283 155,--. 

Do klubovny byla svépomocí nainstalována nová krbová vložka. Také byla dokončena 

vnitřní elektroinstalace, kterou provedl Jaroslav Šebek ze Lhot u Potštejna za Kč 23 714,--.  

V říjnu byla vyasfaltována plocha před hasičárnou a plocha za plotem. Tyto práce provedla 

firma Strabag a. s. odštěpný závod Ostrava. Prostor za plotem hasičárny je určený 

k vybudování sběrného místa.  

Částky Kč 283 155,-- a Kč 23 714,-- za výše uvedené práce uhradil Sbor dobrovolných 

hasičů Lhoty u Potštejna. Prostřednictvím Místní akční skupiny Nad Orlicí z Kosteleckých 

Horek získal Sbor dobrovolných hasičů Lhoty u Potštejna dotaci z Programu rozvoje 

venkova ČR ve výši Kč 224 711,--, zbytek finančních prostředků obdržel Sbor dobro-

volných hasičů z rozpočtu obce Lhoty u Potštejna jako nevratnou finanční výpomoc. 

Vyasfaltování plochy zaplatil Obecní úřad Lhoty u Potštejna ze svého rozpočtu. 
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V roce 2010 


