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

V roce 2014 jsem byla na rodičovské dovolené se synem Honzíkem, který se narodil 

v srpnu 2012.   

 

Rok 2014 v České republice 

V pátek 17. ledna jmenoval prezident Miloš Zeman předsedou vlády České republiky 

Bohuslava Sobotku a 29. ledna jmenoval jeho novou vládu. Poslanecká sněmovna Parla-

mentu České republiky vyslovila důvěru této vládě v úterý 18. února. 

Ve čtvrtek 13. března se stal český kněz a filozof Tomáš Halík prvním Čechem, 

který získal Templetonovu cenu. Ta se udílí žijícím osobnostem, které svým dílem 

prohlubují vnímání duchovního světa.   

V úterý 8. července utrpěla armáda České republiky největší ztrátu v novodobých dějinách. 

Při sebevražedném útoku poblíž letecké základny Bagram zemřeli čtyři čeští vojáci, spolu 

s dalšími dvanácti tamními oběťmi. Pátý český voják byl těžce raněn a 14. července zemřel. 

V úterý 14. října žena trpící schizofrenií pobodala na Obchodní akademii ve Žďáru 

nad Sázavou tři studenty a zasahujícího policistu. Jeden ze studentů útok nepřežil. Žena 

skončila ve vazbě. 

Ve čtvrtek 16. října došlo ve Vrběticích na Zlínsku k výbuchu muničního skladu. Na místě 

zahynuli dva zaměstnanci skladu. Došlo i k evakuaci obyvatel přilehlých obcí. Ve středu 

3. prosince došlo ve Vrběticích k dalšímu výbuchu muničního skladu. Opět proběhla eva-

kuace obyvatel přilehlých obcí, oba výbuchy jsou vyšetřovány jako úmyslný trestný čin. 

V pondělí 1. prosince ochromila ledovková kalamita hromadnou dopravu v České repub-

lice a dodávky elektřiny v mnoha regionech. Stovky cestujících strávily noc ve vlacích, 

které kvůli namrzlému vedení uvízly na trati. Tramvajová doprava v Praze dokonce poprvé 

ve své historii zažila úplné zastavení provozu.  

Mistrem světa v cyklokrosu v kategorii Elite se stal v nizozemském Hoogerheide Zdeněk 

Štybar. Zároveň se stal v roce 2014 i Mistrem České republiky v silniční cyklistice. 

Osm medailí vybojovala v únoru česká výprava na XXII. zimních olympijských hrách 

v Soči - dvě zlaté, čtyři stříbrné a dvě bronzové medaile (z toho pět medailí v biatlonu). 

Rychlobruslařka Martina Sáblíková obhájila na olympijském ledovém oválu zlatou medaili 

na 5 000 metrů z minulé olympiády ve Vancouveru a získala stříbro na 3 000 metrů. 

Martina Sáblíková také vybojovala v Hamaru bronzovou medaili na Mistrovství Evropy 

ve víceboji a poosmé za sebou ovládla Světový pohár na dlouhých tratích. Eva Samková 

zvítězila na olympiádě v závodě ve snowboardcrossu a na X Games v Aspenu získala 

stříbrnou medaili. Biatlonista Ondřej Moravec vybojoval na olympiádě stříbrné medaile 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Mistrovstv%C3%AD_sv%C4%9Bta_v_cyklokrosu_2014
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nizozemsko
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Hoogerheide&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zden%C4%9Bk_%C5%A0tybar
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zden%C4%9Bk_%C5%A0tybar
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ve stíhacím závodě na 12,5 kilometrů a ve smíšené štafetě. Získal také bronz v závodě 

s hromadným startem na 15 kilometrů. Biatlonistka Gabriela Soukalová získala stříbrné 

medaile v závodě s hromadným startem a ve smíšené štafetě. Bronz ve sprintu na 20 kilo-

metrů získal biatlonista Jaroslav Soukup a získal také stříbrnou medaili ve smíšené štafetě. 

Čtvrtým členem biatlonové stříbrné smíšené štafety byla Veronika Vítková.  

Pavel Maslák vybojoval v březnu v Sopotech zlatou medaili na Halovém mistrovství světa 

v atletice v běhu na 400 metrů. 

Tenistka Petra Kvitová se stala v červenci podruhé v kariéře vítězkou ve Wimbledonu 

a přispěla i na vítězství českého týmu ve Fed Cupu, jehož finále se konalo v listopadu 

v Praze. Petra Kvitová také podruhé zvítězila v anketě Sportovec roku.  

V červenci se Radek Jaroš stal po výstupu na horu K2 patnáctým horolezcem na světě 

a prvním Čechem, který vystoupil na všech čtrnáct osmitisícovek bez použití dýchacího 

přístroje.  

Lukáš Krpálek vybojoval v srpnu na šampionátu v Čeljabinsku titul Mistra světa. V dubnu 

v Budapešti vyhrál také podruhé v kariéře Mistrovství Evropy.  

Skifař Ondřej Synek se v Amsterdamu v srpnu potřetí v kariéře stal Mistrem světa 

ve veslování.  Po čtvrté v kariéře se stal také Mistrem Evropy. 

Hned dvě zlaté medaile získal v srpnu Josef Dostál v Moskvě na Mistrovství světa 

v kanoistice, titul získal v kategorii K1 na 1 kilometr a v kategorii K4 na 5 kilometrů. Zlato 

ve čtyřkajaku získal společně s Janem Štěrbou, Lukášem Trefilem a Danielem Havlem. 

 

Počasí v roce 2014 v České republice 

Rok 2014 byl s průměrnou teplotou 9,4 °C teplotně mimořádně nadnormální (2,0 °C 

nad dlouhodobým průměrem 1961-90). V České republice se rok 2014 stal nejteplejším 

od roku 1961, kdy jsou průměry pro ČR zpracovávány. Teplotní odchylka v jednotlivých 

měsících kolísala od +3,7 °C v březnu (teplotně silně nadnormální měsíc) až po -0,5 °C 

v srpnu (teplotně normální). Jen dva měsíce (květen a srpen) byly chladnější než by odpo-

vídalo dlouhodobému průměru. Srážkově byl rok 2014 normální. Průměrný roční srážkový 

úhrn činil 674 mm, což bylo 0,3 % pod dlouhodobým průměrem. Nejvíce srážek napadlo 

v České republice v květnu (v průměru 114 mm, což bylo 155 % dlouhodobého průměru) 

a nejméně v únoru (v průměru jen 10 mm, to bylo 26 % dlouhodobého průměru). Měsíce 

květen, červenec a září byly nadnormální, průměrný úhrn srážek v srpnu a říjnu byl vyšší 

než dlouhodobý průměr, ale zůstal v intervalu pro normální srážky. Měsíc listopad byl 

podnormální, únor a červen byly silně podnormální. Prosinec si budeme dlouho pamatovat, 

protože hned 1. prosince odpoledne se začala na téměř celém území vytvářet ledovka.   
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Zastupitelstvo obce 

V pátek 10. října a v sobotu 11. října 2014 se konaly volby do obecního zastupitelstva. 

Zastupitelstvo obce zůstalo i po volbách sedmičlenné. 

Zastupitelé, kterým skončil těmito volbami mandát, byli zvoleni ve volbách konaných 

ve dnech 15. října a 16. října 2010. Byli to tito 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;  

 Lukáš Horský, konstruktér, 27 let; 

Zuzana Janečková, výrobní ředitel, 46 let; 

 Josef Jiruška, finanční účetní, 59 let; 

 Martin Růžička st., informatik, 51 let. 

Obec měla v roce 2014 zřízen finanční výbor a kontrolní výbor.  

Do říjnových voleb byl předsedou finančního výboru Josef Jiruška a členy výboru byli 

Zuzana Janečková a Martin Růžička st. Předsedou kontrolního výboru byl Libor Hájek 

a členy výboru byli Lukáš Horský a Martin Růžička st.  

Nově zvolení zastupitelé v říjnových volbách 2014: 

 Jan Růžička (starosta), živnostník, věk v době zvolení (říjen 2014) - 56 let; 

 Eva Myšáková (místostarostka), úředník, 55 let; 

Jan Havel, učitel, 31 let; 

Lukáš Horský, konstruktér, 31 let; 

Zuzana Janečková, výrobní ředitel - jednatel, 50 let; 

Václav Morávek, operátor, 55 let; 

Martin Růžička ml., dělník, 25 let. 

Od října byl předsedou finančního výboru Václav Morávek a členem výboru Zuzana 

Janečková. Do konce roku 2014 nebyl zvolen třetí člen finančního výboru. Předsedou 

kontrolního výboru byl Jan Havel a členy výboru byli Lukáš Horský a Martin Růžička ml.  

 

Činnost obecního zastupitelstva v roce 2014 

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

První veřejné zasedání obecního zastupitelstva v roce 2014 se konalo v pátek 17. ledna 

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

zastupitelstvo schválilo Smlouvu o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných 

elektrických zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) s ČEZ 

Distribuce a. s. (rozšíření sítě NN ke stavebním pozemkům pro 11 rodinných domků 
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ve Velké Lhotě). Dále zastupitelé schválili podání žádosti o dotaci z Programu obnovy 

venkova Ministerstva pro místní rozvoj na projekt „Dětské hřiště ve Lhotách u Potštejna“. 

Druhé veřejné zasedání obecního zastupitelstva v roce 2014 se konalo v pátek 14. března 

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

jednání zastupitelé schválili záměr směnit část obecního pozemku parcelní číslo 846, cesta 

(u rybníka pod Horákovým bukem). Důvodem byla skutečnost, že po geometrickém 

zaměření nového rybníka bylo zjištěno, že část díla se nachází na pozemku cesty. Řešením 

bylo tedy přeložení části cesty na sousední pozemek a jeho směna za zastavěný obecní 

pozemek. V druhém bodě zastupitelstvo schválilo Záměr bezúplatného převodu ideální 

jedné poloviny obecního pozemku parcelní číslo 810 (hřbitov u homolského kostela) 

do vlastnictví Obce Borovnice. Dále zastupitelé schválili Žádost o bezúplatný převod 

pozemku parcelní číslo 70/2, zahrada o výměře 1 700 m
2
 ve vlastnictví České republiky 

do majetku obce Lhoty u Potštejna. Pozemek je součástí území, kde probíhá příprava 

pro výstavbu rodinných domů ve Velké Lhotě. Zastupitelstvo také schválilo Dodatek 

číslo 1 ke smlouvě o zajištění a poskytování pečovatelské služby pro občany obce 

a o přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou v Kostelci nad Orlicí. Dodatkem 

se zrušila povinnost obce podílet se finančně na provozu zařízení, pokud se občan 

odhlásí z trvalého pobytu v obci. Dále zastupitelé schválili Smlouvu o dílo uzavřenou 

s Ing. arch. Filipem Řepkou z Prahy o zpracování Dokumentace na rekonstrukci barokního 

schodiště a ohradní zdi hřbitova na Homoli. Předmětem smlouvy bylo zpracování 

výkresové dokumentace stávajícího stavu památky a podrobný průzkum stavebně 

technického stavu památky. Zastupitelstvo také schválilo Smlouvu o dílo uzavřenou 

s firmou Timoris Projekt a. s. z Olomouce na administraci projektu „Dětské hřiště 

ve Lhotách u Potštejna“. Předmětem smlouvy byla komplexní činnost při zpracování 

projektu, žádosti o dotaci, výběr dodavatele, finanční vyúčtování dotace a závěrečná 

zpráva. V dalším bodě zastupitelstvo schválilo úhradu ztráty hospodaření Základní školy 

a Mateřské školy Lhoty u Potštejna za rok 2013 ve výši Kč 3 396,87 z rozpočtu obce Lhoty 

u Potštejna. Jako poslední schválili zastupitelé první rozpočtové opatření upravující 

rozpočet obce za rok 2014. Příjmy byly sníženy o Kč 65 800,-- a výdaje byly navýšeny 

o Kč 145 000,--.  

Třetí veřejné zasedání obecního zastupitelstva v roce 2014 se konalo v pátek 11. dubna 

od 20.00 hodin. Jednání zastupitelstva se zúčastnilo dvacet občanů. Nejdříve zastupitelstvo 

schválilo Směnnou smlouvu uzavřenou s manželi Hanou a Petrem Kotlářovými 

z Merklovic o směně části obecního pozemku parcelní číslo 846, ostatní plocha (cesta 

u rybníka pod Horákovým bukem) o výměře 219 m
2
 za pozemek manželů Kotlářových 



 - 9 - 

parcelní číslo 531/47, orná půda o výměře 221 m
2
. Důvodem bylo zjištění, že nově 

vybudovaný rybník manželů Kotlářových byl umístěn do pozemku obecní cesty. Směnou 

výše uvedených pozemků se dotčený úsek cesty posunul mimo rybník. Zastupitelé dále 

schválili Zadání změny Územního plánu Lhoty u Potštejna číslo 1. Jednalo se o úpravu 

návrhu schváleného zastupitelstvem dne 19. prosince 2013, po zapracování připomínek 

dotčených orgánů (Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, sousedních obcí 

a veřejnosti). Zastupitelstvo také schválilo Smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití 

odpadů z obalů uzavřenou s firmou EKO-KOM, a. s. z Prahy a Dodatek číslo 1 ke smlouvě 

o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů. Nová smlouva byla upravena podle 

nového občanského zákoníku, upřesnila procesy spojené s provozem systému a změnila 

strukturu odměn. Dodatek číslo 1 umožnil pověřit svozovou firmu výkaznictvím 

a fakturací. Zastupitelé také souhlasili s umístěním sídla Sboru dobrovolných hasičů Lhoty 

u Potštejna do budovy Obecního úřadu číslo popisné 34. Důvodem žádosti SDH byla 

skutečnost, že pro jednání s úřady (živnostenský úřad, při jednání o vydání živnostenského 

oprávnění) bylo požadováno, aby sídlo Sboru dobrovolných hasičů bylo na adrese 

s přiděleným číslem popisným. Zastupitelstvo vzalo na vědomí druhé a třetí rozpočtové 

opatření vydaná starostou obce. Ve druhém rozpočtovém opatření byly příjmy navýšeny 

o Kč 586 470,-- a výdaje byly navýšeny o Kč 1 034 870,--. Třetí rozpočtové opatření 

navýšilo výdaje o Kč 244 610,--.  

Čtvrté veřejné zasedání obecního zastupitelstva v roce 2014 se konalo v pátek 27. června 

od 20.00 hodin. Jednání zastupitelstva se zúčastnilo sedmnáct občanů. V prvním bodě 

jednání zastupitelstvo schválilo Závěrečný účet obce za rok 2013 s výhradou (příjmy 

Kč 9 904 348,33, výdaje Kč 9 714 720,03 a přebytek hospodaření Kč 189 628,30). 

Dále zastupitelé schválili Účetní uzávěrku obce sestavenou k 31. prosinci 2013. 

Zastupitelstvo také schválilo Závěrečný účet Základní školy a Mateřské školy Lhoty 

u Potštejna za rok 2013. Příjmy činily Kč 6 376 217,02, výdaje Kč 6 372 820,15 a ztráta 

hospodaření Kč 3 396,87. Ztráta bude uhrazena z rozpočtu ZŠ a MŠ Lhoty u Potštejna 

v roce 2014. Zastupitelé dále schválili dodavatele na dětské hřiště, firmu Hřiště, s. r. o. 

z Brna. Zastupitelstvo také schválilo zápis do kroniky za rok 2013 a navýšení roční 

odměny kronikáře na částku Kč 5 900,--. Zastupitelé vzali na vědomí čtvrté a páté 

rozpočtové opatření vydaná starostou obce. Čtvrté rozpočtové opatření navýšilo výdaje 

o Kč 1 186 510,--. V pátém rozpočtovém opatření byly příjmy navýšeny o Kč 2 356 080,-- 

a výdaje byly navýšeny o Kč 1 162 930,--.  

Páté veřejné zasedání obecního zastupitelstva v roce 2014 se konalo v pátek 29. srpna 

od 18.00 hodin. Jednání zastupitelstva se zúčastnilo osm občanů. V prvním bodě jednání 
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zastupitelé schválili Smlouvu o účelovém finančním příspěvku z rozpočtu obce pro Místní 

akční skupinu NAD Orlicí, o. p. s. z Kosteleckých Horek. Příspěvek ve výši Kč 6 000,-- 

se poskytl na pokrytí provozních nákladů Místní akční skupiny. Tento příspěvek sloužil 

k překlenutí času mezi dvěmi plánovacími obdobími pro čerpání dotací z Evropské unie. 

Dále zastupitelstvo schválilo Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - 

služebnosti a Smlouvu o právu provést stavbu pro ČEZ Distribuce, a. s. z Děčína. Jednalo 

se o přeložku sloupu vedení NN umístěného na soukromém pozemku. Po přeložení sloupu 

dojde k odchýlení vedení od původní trasy nad obecním pozemkem v délce cca 3 metry. 

Dále zastupitelé schválili záměr prodat část obecních pozemků parcelní číslo st. 67/6, 

845/1 a 937 o celkové výměře 139 m
2
. Jednalo se o úpravu hranic u čísla popisného 53. 

Zastupitelé také pověřili starostu Jana Růžičku k provádění rozpočtových změn 

v souvislosti s financováním akce „Energetické úspory ZŠ a MŠ Lhoty u Potštejna“ 

do výše poskytnuté dotace a vystavených faktur za provedené práce. Zastupitelé také vzali 

na vědomí rozpočtová opatření číslo šest, sedm, osm a devět vydaná starostou obce, 

kterými se příjmy navýšily o Kč 725 680,-- a výdaje se navýšily o Kč 874 010,--. 

Zastupitelstvo dále schválilo rozpočtové opatření číslo deset. Příjmy byly navýšeny 

o Kč 546 650,-- a výdaje byly navýšeny o Kč 1 036 120,--. 

Šesté veřejné zasedání obecního zastupitelstva v roce 2014 se konalo v pátek 3. října 

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

jednání zastupitelé schválili Kupní smlouvu na prodej části obecních pozemků parcelní 

číslo st. 67/6 (odděleno 83 m
2
), 845/1 (odděleno 29 m

2
) a 937 (odděleno 27 m

2
) Pavlu 

Zářeckému ze Lhot u Potštejna za Kč 35,--/m
2
. Jednalo se o úpravu hranic u nemovitosti 

číslo popisné 53. Dále zastupitelé schválili Dodatek číslo 1 ke Smlouvě o dílo číslo 

12/04/0294 uzavřenou s firmou IRBOS s. r. o. z Čestic. Dodatkem se změnil způsob 

výběru dodavatele zakázky „Energetické úspory prodejny a pohostinství ve Lhotách 

u Potštejna“. Původní zadávací řízení se rozdělilo na dvě samostatné části a to na část 

Stavební práce (zateplení objektu) a na část Dodávky (změna vytápění).  Zastupitelstvo 

schválilo také Dodatek číslo 1 ke Smlouvě o dílo číslo 11/06/0259 uzavřenou s firmou 

IRBOS s. r. o. z Čestic. Tímto dodatkem se změnil způsob výběru dodavatele zakázky 

„Energetické úspory ZŠ a MŠ Lhoty u Potštejna“. Původní zadávací řízení se rozdělilo 

na dvě samostatné části a to na část Stavební práce (zateplení objektu) a část Dodávky 

(změna vytápění). Zastupitelé schválili také Dodatek číslo 2 ke smlouvě o dílo číslo 

11/06/0260 uzavřenou s firmou IRBOS s. r. o. z Čestic. Tento dodatek upřesnil podmínky 

a předmět plnění technického dozoru investora projektu „Energetické úspory ZŠ a MŠ 

Lhoty u Potštejna“. Dále zastupitelstvo schválilo Smlouvu o podmínkách napojení, 
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o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí 

nájemní uzavřenou s firmou RWE GasNet, s. r. o. z Ústí nad Labem. Jednalo se 

o plynofikaci území ve Velké Lhotě určeného k zástavbě rodinnými domy. Zastupitelé také 

schválili Smlouvu o pronájmu obecního bytu číslo 2/34 s Petrem Horáčkem ze Lhot 

u Potštejna. Dále zastupitelstvo schválilo Zadání projektových prací na rekonstrukci 

ohradní zdi hřbitova na Homoli Ing. arch. Filipu Řepkovi z Prahy. V posledním bodě 

jednání zastupitelé schválili jedenácté rozpočtové opatření, kterým se příjmy navýšily 

o Kč 367 040,-- a výdaje se navýšily o Kč 1 053 230,--. 

Sedmé veřejné zasedání obecního zastupitelstva v roce 2014 a zároveň ustavující veřejné 

zasedání obecního zastupitelstva se konalo ve středu 5. listopadu od 19.00 hodin. Jednání 

zastupitelstva se zúčastnilo dvacet čtyři občanů. Nejdříve starosta Jan Růžička oznámil, 

že nebyla podána žádná stížnost na neplatnost voleb do obecního zastupitelstva ve Lhotách 

u Potštejna. Poté starosta přečetl text slibu a každý člen nového zastupitelstva hlasitým 

„slibuji“ a podpisem na listinu s písemným textem slibu, složil slib. Prvním bodem jednání 

zastupitelstva bylo schválení počtu místostarostů - jeden. Dále zastupitelstvo schválilo 

způsob výkonu funkce starosty a místostarosty. Funkce starosty obce byla zvolena jako 

uvolněná funkce, v minulém volebním období byla tato funkce neuvolněná. Funkce 

místostarosty obce zůstala neuvolněná. Poté byl stanoven způsob volby starosty a místo-

starosty. Byl podán návrh na volbu veřejným hlasováním a tento návrh byl schválen. 

Dále tedy zastupitelé zvolili starostu - Jana Růžičku a místostarostu - Evu Myšákovou. 

Zastupitelstvo potom schválilo zřízení finančního výboru a kontrolního výboru. Předsedou 

finančního výboru byl zvolen Václav Morávek a členem Zuzana Janečková, třetí člen 

nebyl zvolen. Předsedou kontrolního výboru byl zvolen Jan Havel a členy Lukáš Horský 

a Martin Růžička ml. Dále zastupitelstvo schválilo odměnu pro místostarostu (Kč 2 615,-- 

hrubého měsíčně). Zastupitelé poté schválili Dohodu o ukončení nájmu obecního bytu 

číslo 3/34 uzavřenou s Lumírem Vithou k 30. listopadu 2014. Zastupitelstvo také schválilo 

Smlouvu o pronájmu obecního bytu číslo 3/34 s Jiřím Markem ze Lhot u Potštejna. 

Dále zastupitelé schválili Dohodu o ukončení nájmu nebytových prostor (hospoda) 

a služebního bytu číslo popisné 44 k 6. listopadu 2014 uzavřenou s Martinem Slavíkem. 

Zastupitelstvo poté schválilo Smlouvu o pronájmu obecního bytu číslo popisné 44 

s Martinem Slavíkem, nyní již ne jako služební byt. Zastupitelé také schválili Žádost 

o dotaci z Programu obnovy venkova na opravu stávajícího chodníku k Základní škole 

a Mateřské škole (předpokládané náklady Kč 400 000,--, z toho dotace Kč 200 000,--). 

Zastupitelstvo poté schválilo inventarizační komisi a to ve složení Josef Jiruška (předseda), 

Lukáš Horský a Václav Morávek (členové). V posledním bodě jednání vzali zastupitelé 
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na vědomí dvanácté rozpočtové opatření vydané starostou obce, kterým se příjmy navýšily 

o Kč 3 244 160,-- a výdaje se navýšily o Kč 2 875 650,--. 

Osmé a zároveň poslední veřejné zasedání obecního zastupitelstva v roce 2014 se konalo 

v pátek 19. prosince od 19.00 hodin. Jednání zastupitelstva se zúčastnilo dvacet pět občanů. 

Nejdříve zastupitelé schválili rozpočet na rok 2015: příjmy Kč 4 506 000,--, výdaje 

Kč 3 205 000,-- a splátky úvěrů Kč 183 000,--. Dále zastupitelstvo schválilo Záměr 

darovat ideální polovinu obecního pozemku parcelní číslo 810 (hřbitov, urnový háj 

u homolského kostela) Obci Borovnici. Zastupitelé také schválili Smlouvu o právu provést 

stavbu na obecním pozemku parcelní číslo 810 s Římskokatolickou farností - děkanství 

Kostelec nad Orlicí. Jednalo se o uložení drenážní trubky podél obvodové zdi kostela a její 

vyústění do stávajících kanalizačních šachet, štěrkový obsyp a okapový chodník. 

Zastupitelé také schválili Záměr pronajmout nebytové prostory v čísle popisném 44 

(hospoda). Důvodem bylo ukončení činnosti stávajícího nájemce. Dále zastupitelstvo 

schválilo Dodatek číslo 1 ke Smlouvě o výpůjčce, uzavřené dne 16. května 2003 

se Základní školou a Mateřskou školou Lhoty u Potštejna, kterým se navýšila hodnota 

drobného hmotného majetku vypůjčeného ZŠ a MŠ o částku Kč 22 597,60 (počítač) 

a Kč 16 514,08 (kuchyňský dřez). Zastupitelé poté schválili Smlouvu o zřízení služebnosti 

inženýrských sítí uzavřenou s Danou Dědkovou ze Lhot u Potštejna, Zdenou Čermákovou 

z Rájce a Marií Ješinovou z Přestavlk. Jedná se o podzemní sítě (vodovod, plynovod 

a kanalizace) vedené přes pozemky uvedených vlastníků k parcelám ve Velké Lhotě. 

Dále zastupitelé schválili třinácté rozpočtové opatření, kterým se příjmy navýšily 

o Kč 421 050,-- a výdaje se navýšily o Kč 102 640,--. Zastupitelstvo také schválilo 

Smlouvu o poskytování regionálních knihovnických služeb uzavřenou se společností 

Kultura Rychnov nad Kněžnou, s. r. o. Dále zastupitelé schválili Smlouvu o poskytnutí 

dotace na nákup knih (dokumentů) do výměnných fondů v rámci regionálních 

knihovnických služeb uzavřenou se společností Kultura Rychnov nad Kněžnou, s. r. o. 

V posledním bodě jednání zastupitelé schválili Darovací smlouvu uzavřenou s TTC Lhoty 

u Potštejna o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce na činnost oddílu ve výši 

Kč 10 000,--. 

 

Rozpočet obce  

Rozpočet obce Lhoty u Potštejna na rok 2014 schválilo zastupitelstvo obce na svém 

zasedání dne 19. prosince 2013. Schválený rozpočet příjmů činil Kč 4 142 600,--, 

schválený rozpočet výdajů činil Kč 3 330 400,-- a splátky úvěrů byly Kč 180 000,--. 

Rozpočet byl tedy schválen jako přebytkový.  
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Roku 2014 se týkalo čtrnáct rozpočtových opatření. Konečná výše upraveného rozpočtu 

k 31. prosinci 2014 činila u příjmů Kč 12 355 570,--, u výdajů Kč 13 080 220,-- a splátky 

úvěrů zůstaly stejné Kč 180 000,--.  

První rozpočtové opatření bylo schváleno zastupitelstvem 14. března 2014, příjmy byly 

sníženy o Kč 65 800,-- (do účetnictví navedeno Kč 64 800,--) a výdaje byly navýšeny 

o Kč 145 000,--. 

Druhé a třetí rozpočtové opatření vydaná starostou obce vzalo zastupitelstvo na vě- 

domí na veřejném zasedání obecního zastupitelstva, které se konalo 11. dubna 2014. 

Ve druhém rozpočtovém opatření byly příjmy navýšeny o Kč 586 470,-- a výdaje byly 

navýšeny o Kč 1 034 870,--. Ve třetím rozpočtovém opatření byly výdaje navýšeny 

o Kč 244 610,--. 

Čtvrté a páté rozpočtové opatření vydaná starostou obce vzalo zastupitelstvo na vědomí 

na veřejném zasedání obecního zastupitelstva, které se konalo 27. června 2014. 

Čtvrtým rozpočtovým opatřením byly výdaje navýšeny o Kč 1 186 510,--. V pátém 

rozpočtovém opatření byly příjmy navýšeny o Kč 2 356 080,-- a výdaje byly navýšeny 

o Kč 1 162 930,--. 

Šesté, sedmé, osmé a deváté rozpočtové opatření vydaná starostou obce vzalo zastu-

pitelstvo na vědomí na veřejném zasedání obecního zastupitelstva, které se konalo 

29. srpna 2014. Šestým rozpočtovým opatřením se příjmy navýšily o Kč 16 000,-- a výdaje 

se navýšily o Kč 144 400,--. Sedmé rozpočtové opatření navýšilo příjmy o Kč 498 900,-- 

a výdaje navýšilo o Kč 355 320,--. Osmým rozpočtovým opatřením byly výdaje navýšeny 

o Kč 193 620,--. Deváté rozpočtové opatření navýšilo příjmy o Kč 210 780,-- a výdaje 

navýšilo o Kč 180 670,--. 

Desáté rozpočtové opatření bylo schváleno zastupitelstvem 29. srpna 2014, příjmy byly 

navýšeny o Kč 546 650,-- a výdaje byly navýšeny o Kč 1 036 120,--. 

Jedenácté rozpočtové opatření bylo schváleno zastupitelstvem 3. října 2014, příjmy byly 

navýšeny o Kč 367 040,-- a výdaje byly navýšeny o Kč 1 053 230,--.  

Dvanácté rozpočtové opatření vydané starostou obce vzalo zastupitelstvo na vědomí na ve-

řejném zasedání obecního zastupitelstva, které se konalo 5. listopadu 2014. Příjmy byly 

navýšeny o Kč 3 244 160,-- a výdaje byly navýšeny o Kč 2 875 600,--. 

Třinácté rozpočtové opatření bylo schváleno 19. prosince 2014, příjmy byly navýšeny 

o Kč 421 050,-- a výdaje byly navýšeny o Kč 102 640,--. 

Čtrnácté a zároveň poslední rozpočtové opatření týkající se roku 2014 bylo schváleno 

27. února 2015, příjmy byly navýšeny o Kč 30 640,-- a výdaje byly navýšeny 

o Kč 34 300,--.  
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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 9 10 11 12 13 14 

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti pol. 1111 770 000    x x x x x x x x x x x 24 600    x 3 000    797 600    

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně 
výdělečné činnosti 

pol. 1112 17 000    x x x x x x x x x 20 000    x x 48 600    x 85 600    

Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů pol. 1113 70 000    x x x x x x x x x x x 4 300    x 12 900    87 200    

Daň z příjmů právnických osob pol. 1121 650 000    x x x x x x x x x x 50 000    22 000    152 400    x 874 400    

Daň z příjmů právnických osob za obce pol. 1122 x x x x x 304 760    x x x x x x x x x 304 760    

Daň z přidané hodnoty pol. 1211 1 650 000    x 304 760    x x x x x x x x x x -271 960    x 1 682 800    

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů 

pol. 1340 160 000    x x x x x x x x x x x x x 2 900    162 900    

Poplatek ze psů pol. 1341 4 000    x x x x x x x x x x x x x -250    3 750    

Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních 

hracích přístrojů 
pol. 1351 18 000    x x x x x x x x x x x x x -4 500    13 500    

Správní poplatky pol. 1361 x x x x x 1 000    x x x x 3 000    x x x 750    4 750    

Daň z nemovitých věcí pol. 1511 160 000    x x x x x x x x x x 3 500    x 65 700    x 229 200    

Splátky půjčených prostředků od obecně 

prospěšných společností a podobných subjektů 
pol. 2420 x x 7 000    x x x x x x x x x x x x 7 000    

Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR  pol. 4111 x x x x x 17 500    x x x x x x 27 000    x x 44 500    

Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu - 
souhrnný dotační vztah 

pol. 4112 54 000    1 900    x x x x x x x x x x x x x 55 900    

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního 

rozpočtu 
pol. 4116 x x 30 000    x x 60 000    x x x 30 250    60 000    45 500    35 000    30 750    x 291 500    

Neinvestiční přijaté transfery od obcí pol. 4121 x x x x x x x x x x 53 000    x x 29 480    x 82 480    

Převody z rozpočtových účtů pol. 4134 x x x x x 891 870    x x x x x x x x x 891 870    

Investiční přijaté transfery ze státních fondů pol. 4213 x x x x x x x x x x x 31 850    147 130    241 510    x 420 490    

Ostatní investiční přijaté transfery ze státního 

rozpočtu 
pol. 4216 x x x x x 816 860    x 498 900    x x 395 650    174 750    2 923 030    x x 4 809 190    

Investiční přijaté transfery od obcí pol. 4221 x x x x x x x x x x x x x x 3 730    3 730    

Podpora produkční činnosti odpa 1032 50 000    x x x x x x x x x 15 000    55 540    61 100    111 000    x 292 640    

Pitná voda odpa 2310 400 000    -160 000    x x x 3 430    x x x x x x x x x 243 430    

Základní školy odpa 3113 73 000    -73 000    20 000    x x x x x x x x x x x x 20 000    

Bytové hospodářství odpa 3612 24 000    166 300    x x x 115 790    x x x x x 900    x x 8 000    314 990    

Nebytové hospodářství  odpa 3613 24 000    x x x x x 16 000    x x x x 5 000    x x 4 110    49 110    

Komunální služby a územní rozvoj j. n. odpa 3639 x x x x x x x x x x x x x 4 860    x 4 860    

Sběr a svoz komunálních odpadů odpa 3722 10 000    x x x x x x x x x x x x 4 900    x 14 900    

Požární ochrana - dobrovolná část odpa 5512 x x 224 710    x x x x x x x x x x x x 224 710    

Činnost místní správy odpa  6171 8 600    x x x x 6 240    x x x x x x x 3 810    x 18 650    

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací odpa  6310 x x x x x 1 500    x x x x x x x x x 1 500    

Ostatní činnosti j. n. odpa  6409 x x x x x 137 130    x x x 180 530    x x x x x 317 660    

Příjmy celkem 4 142 600 -64 800 586 470 0 0 2 356 080 16 000 498 900 0 210 780 546 650 367 040 3 244 160 421 050 30 640 12 355 570 
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VÝDAJE 

Schválený 

rozpočet 

v Kč  

Rozpočtové opatření číslo v Kč Rozpočet 

po změ-

nách v Kč 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Pěstební činnost odpa 1031 350 000    x x x x 6 240    x x x x x x x -311 000    x 45 240    

Podpora produkční činnosti odpa 1032 50 000    x x x x x x x x x x x x x x 50 000    

Správa v lesním hospodářství odpa 1036 16 400    x x x x x x x x x x x 440    x 700    17 540    

Silnice  odpa 2212 100 000    x x x x x x x x x x x x -58 100    x 41 900    

Provoz veřejné silniční dopravy  odpa 2221 57 000    x x x x x x x x x x x x x 6 900    63 900    

Pitná voda odpa 2310 400 000    x x x x x x x x x x x x x x 400 000    

Odvádění a čistění odpadních vod 

a nakládání s kaly 
odpa 2321 25 000    x x x x 3 420    x x x x x x 0    -9 300    x 19 120    

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

Základní školy  odpa 3113 850 000    x x x x x x x x x x 797 150    2 762 190    197 300    x 4 606 640    

Činnosti knihovnické odpa 3314 6 000    x x x x x x x x x x x x x -2 800    3 200    

Ostatní záležitosti kultury odpa 3319 6 000    x x x x x x x x x x 3 000    x -950    x 8 050    

Zachování a obnova kult. památek odpa 3322 x x x x x x x x 193 620    74 730    x x x x x 268 350    

Poř., zach.  a obn. hodnot místního 

kult., národ. a histor. povědomí 
odpa 3326 x x 53 720    x x x x x x x 52 000    x x 59 270    x 164 990    

Ost. zál. kult., církve, sděl.  prostř.  odpa 3399 8 000    x x x x 1 000    x x x x 6 000    x x -740    x 14 260    

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

Využití volného času dětí a mládeže odpa 3421 x x x x x 5 680    x x x x 582 720    x 6 600    2 000    x 597 000    

Bytové hospodářství odpa 3612 70 000    x 67 750    x x 1 000    x x x x x x 5 830    -28 000    x 116 580    

Nebytové hospodářství odpa 3613 10 000    145 000    x 244 610    1 186 510    5 600    31 220    355 320    x 4 000    320 400    13 860    x 15 000    31 200    2 362 720    

Veřejné osvětlení odpa 3631 50 000    x x x x x x x x x x x 400    x -9 000    41 400    

Územní plánování odpa 3635 x x x x x 12 100    x x x x x x x x x 12 100    

Komunální služby a úz. rozvoj j. n. odpa 3639 250 000    x x x x 60 390    100 000    x x 20 000    75 000    227 000    51 170    132 140    x 915 700    

Sběr a svoz komunálních odpadů odpa 3722 180 000    x x x x x x x x x x x x x 2 300    182 300    

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň odpa 3745 20 000    x x x x 16 500    x x x x x 6 500    x 5 000    5 000    53 000    

Ochrana obyvatelstva odpa 5212 x x x x x x x x x x x 1 700    x x x 1 700    

Požární ochrana - dobrovolná část odpa 5512 10 000    x x x x 73 240    x x x x x x 5 230    -440    x 88 030    

Zastupitelstva obcí odpa 6112 209 000    x x x x x x x x x x x x 22 800    x 231 800    

Volby do zastupit. úz. sam. celků odpa 6115 x x x x x x x x x x x 3 490    1 340    9 860    x 14 690    

Volby do Evropského parlamentu odpa 6117 x x x x x 4 450    13 180    x x x x 530    x 0    x 18 160    

Činnost místní správy  odpa 6171 550 000    x x x x 24 600    x x x x x x x 67 800    x 642 400    

Ob. příjmy a výdaje z fin. operací odpa 6310 20 000    x x x x x x 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 x x x x x x 23 000    

Převody vlastním fondům 
v rozpočtech územní úrovně 

odpa 6330 x x x x x 891 870    x x x x x x x x x 891 870    

Ostatní finanční operace odpa 6399 x x 902 820    x x 50 000    x x x 81 940    x x 42 400    x x 1 077 160    

Finanční vypořádání minulých let odpa 6402 x x 10 580    x x 6 840    x x x x x x x x x 17 420    

Splátky úvěrů pol. 8124 180 000    x x x x x x x x x x x x x x 180 000    

Výdaje celkem 3 510 400    145 000    1 034 870    244 610    1 186 510    1 162 930    144 400    355 320    193 620    180 670    1 036 120    1 053 230    2 875 600    102 640    34 300    13 260 220    
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Skutečnost vyinkasovaných příjmů činila v roce 2014 celkem Kč 16 991 054,14. Upravený 

rozpočet příjmů byl splněn na 137,52 %.  

PŘÍJMY 
Schválený 

rozpočet 

Rozpočet 

po změnách 

Příjmy 

k 31. 12. 2014 

% 

upraveného 

rozpočtu 

Daň z příjmů fyzických osob 

ze závislé činnosti 
pol. 1111 770 000 Kč 797 600 Kč 797 657,38 Kč 100,01% 

Daň z příjmů fyzických osob 

ze samostatně výdělečné činnosti 
pol. 1112 17 000 Kč 85 600 Kč 85 681,74 Kč 100,10% 

Daň z příjmů fyzických osob 

z kapitálových výnosů 
pol. 1113 70 000 Kč 87 200 Kč 87 242,49 Kč 100,05% 

Daň z příjmů právnických osob pol. 1121 650 000 Kč 874 400 Kč 874 404,35 Kč 100,00% 

Daň z příjmů právnických osob 

za obce 
pol. 1122 x 304 760 Kč 304 760,00 Kč 100,00% 

Daň z přidané hodnoty pol. 1211 1 650 000 Kč 1 682 800 Kč 1 682 888,31 Kč 100,01% 

Poplatek za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů 

pol. 1340 160 000 Kč 162 900 Kč 162 928,00 Kč 100,02% 

Poplatek ze psů pol. 1341 4 000 Kč 3 750 Kč 3 750,00 Kč 100,00% 

Odvod z loterií a podobných her 

kromě z výherních hracích přístrojů 
pol. 1351 18 000 Kč 13 500 Kč 13 517,46 Kč 100,13% 

Správní poplatky pol. 1361 x 4 750 Kč 4 750,00 Kč 100,00% 

Daň z nemovitých věcí pol. 1511 160 000 Kč 229 200 Kč 229 206,29 Kč 100,00% 

Splátky půjčených prostředků 

od obecně prospěšných společností 

a podobných subjektů 

pol. 2420 x 7 000 Kč 7 000,00 Kč 100,00% 

Neinvestiční přijaté transfery z VPS 

SR  
pol. 4111 x 44 500 Kč 44 500,00 Kč 100,00% 

Neinvestiční přijaté transfery ze SR - 

souhrnný dotační vztah 
pol. 4112 54 000 Kč 55 900 Kč 55 900,00 Kč 100,00% 

Ostatní neinvestiční přijaté transfery 

ze státního rozpočtu 
pol. 4116 x 291 500 Kč 291 500,00 Kč 100,00% 

Neinvestiční přijaté transfery od obcí pol. 4121 x 82 480 Kč 82 485,00 Kč 100,01% 

Převody z rozpočtových účtů pol. 4134 x 891 870 Kč 5 531 688,71 Kč 620,23% 

Investiční přijaté transfery ze státních 

fondů 
pol. 4213 x 420 490 Kč 420 498,84 Kč 100,00% 

Ostatní investiční přijaté transfery 

ze státního rozpočtu 
pol. 4216 x 4 809 190 Kč 4 809 189,87 Kč 100,00% 

Investiční přijaté transfery od obcí pol.  4221 x 3 730 Kč 3 737,00 Kč 100,19% 

Podpora produkční činnosti odpa 1032 50 000 Kč 292 640 Kč 292 648,09 Kč 100,00% 

Pitná voda odpa 2310 400 000 Kč 243 430 Kč 238 537,74 Kč 97,99% 

Základní školy odpa 3113 73 000 Kč 20 000 Kč 20 000,00 Kč 100,00% 

Bytové hospodářství odpa 3612 24 000 Kč 314 990 Kč 315 233,15 Kč 100,08% 

Nebytové hospodářství  odpa 3613 24 000 Kč 49 110 Kč 49 110,00 Kč 100,00% 

Komunální služby a územní rozvoj 

j. n. 
odpa 3639 x 4 860 Kč 4 865,00 Kč 100,10% 

Sběr a svoz komunálních odpadů odpa 3722 10 000 Kč 14 900 Kč 14 945,00 Kč 100,30% 

Požární ochrana - dobrovolná část odpa 5512 x 224 710 Kč 224 711,00 Kč 100,00% 

Činnost místní správy odpa  6171 8 600 Kč 18 650 Kč 18 674,00 Kč 100,13% 

Obecné příjmy a výdaje z finančních 

operací 
odpa  6310 x 1 500 Kč 1 381,72 Kč 92,11% 

Ostatní činnosti j. n. odpa  6409 x 317 660 Kč 317 663,00 Kč 100,00% 

Příjmy celkem 4 142 600 Kč 12 355 570 Kč 16 991 054,14 Kč 137,52% 

Výdaje činily celkem Kč 17 614 229,22 Upravený rozpočet výdajů v roce 2014 byl splněn 

na 132,84 %. 
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VÝDAJE 
Schválený 

rozpočet 

Rozpočet 

po změnách 

Příjmy 

k 31. 12. 2014 

% 

upraveného 

rozpočtu 

Pěstební činnost odpa 1031 350 000 Kč 45 240 Kč 42 243,75 Kč 93,38% 

Podpora produkční činnosti  odpa 1032 50 000 Kč 50 000 Kč 48 321,00 Kč 96,64% 

Správa v lesním hospodářství odpa 1036 16 400 Kč 17 540 Kč 17 500,00 Kč 99,77% 

Silnice  odpa 2212 100 000 Kč 41 900 Kč 41 403,00 Kč 98,81% 

Provoz veřejné silniční dopravy  odpa 2221 57 000 Kč 63 900 Kč 63 909,00 Kč 100,01% 

Pitná voda odpa 2310 400 000 Kč 400 000 Kč 159 292,00 Kč 39,82% 

Odvádění a čistění odpadních vod 

a nakládání s kaly 
odpa 2321 25 000 Kč 19 120 Kč 19 095,00 Kč 99,87% 

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

Základní školy  odpa 3113 850 000 Kč 4 606 640 Kč 4 606 442,46 Kč 100,00% 

Činnosti knihovnické odpa 3314 6 000 Kč 3 200 Kč 3 180,00 Kč 99,38% 

Ostatní záležitosti kultury odpa 3319 6 000 Kč 8 050 Kč 7 896,00 Kč 98,09% 

Zachování a obnova kulturních 

památek 
odpa 3322 x 268 350 Kč 268 350,00 Kč 100,00% 

Pořízení, zachování a obnova hodnot 

místního kulturního, národního 

a historického povědomí 

odpa 3326 x 164 990 Kč 164 970,00 Kč 99,99% 

Ostatní záležitosti kultury, církve, 

sdělovacích prostředků  
odpa 3399 8 000 Kč 14 260 Kč 14 420,00 Kč 101,12% 

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

Využití volného času dětí a mládeže odpa 3421 x 597 000 Kč 597 132,00 Kč 100,02% 

Bytové hospodářství odpa 3612 70 000 Kč 116 580 Kč 116 453,40 Kč 99,89% 

Nebytové hospodářství odpa 3613 10 000 Kč 2 362 720 Kč 2 363 175,04 Kč 100,02% 

Veřejné osvětlení odpa 3631 50 000 Kč 41 400 Kč 41 390,00 Kč 99,98% 

Územní plánování odpa 3635 x 12 100 Kč 12 100,00 Kč 100,00% 

Komunální služby a územní rozvoj 

j. n. 
odpa 3639 250 000 Kč 915 700 Kč 915 869,40 Kč 100,02% 

Sběr a svoz komunálních odpadů odpa 3722 180 000 Kč 182 300 Kč 181 974,50 Kč 99,82% 

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň odpa 3745 20 000 Kč 53 000 Kč 44 031,00 Kč 83,08% 

Ochrana obyvatelstva odpa 5212 x 1 700 Kč 1 670,00 Kč 98,24% 

Požární ochrana - dobrovolná část odpa 5512 10 000 Kč 88 030 Kč 87 792,30 Kč 99,73% 

Zastupitelstva obcí odpa 6112 209 000 Kč 231 800 Kč 228 255,00 Kč 98,47% 

Volby do zastupitelstev územních 

samosprávných celků 
odpa 6115 x 14 690 Kč 14 702,00 Kč 100,08% 

Volby do Evropského parlamentu odpa 6117 x 18 160 Kč 18 116,98 Kč 99,76% 

Činnost místní správy  odpa 6171 550 000 Kč 642 400 Kč 621 805,48 Kč 96,79% 

Obecné příjmy a výdaje z finančních 

operací 
odpa 6310 20 000 Kč 20 000 Kč 18 785,20 Kč 93,93% 

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

Převody vlastním fondům v roz-

počtech územní úrovně 
odpa 6330 x 891 870 Kč 5 531 688,71 Kč 620,23% 

Ostatní finanční operace odpa 6399 x 1 077 160 Kč 1 077 161,00 Kč 100,00% 

Finanční vypořádání minulých let odpa 6402 x 17 420 Kč 10 579,00 Kč 60,73% 

Splátky úvěrů pol. 8124 180 000 Kč 180 000 Kč 181 572,00 Kč 100,87% 

Výdaje celkem 3 510 400 Kč 13 260 220 Kč 17 614 229,22 Kč 132,84% 

Hospodaření Obce Lhoty u Potštejna za rok 2014 skončilo schodkem hospodaření ve výši 

Kč 623 175,08 (vyšší výdaje byly financovány z přebytku hospodaření minulých let). 
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Majetek obce  

Obec Lhoty u Potštejna evidovala k 31. 12. 2014 aktiva netto v celkové částce 

Kč 37 623 125,96. Jednalo se o majetek, zásoby, pohledávky, ceniny a peníze na účtech.  

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. 2014 činila 

Kč 47 867 907,25. 

AKTIVA 
k 31. 12. 2014 k 31. 12. 2014 

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 126 000,00 Kč 168 000,00 Kč 105 000,00 Kč 

Pozemky 4 605 672,81 Kč 4 605 672,81 Kč 4 615 546,31 Kč 4 615 546,31 Kč 

Kulturní předměty 3 500 000,00 Kč 3 500 000,00 Kč 3 574 730,00 Kč 3 574 730,00 Kč 

Stavby 18 030 574,68 Kč 9 513 845,62 Kč 27 420 807,30 Kč 18 639 394,24 Kč 

Samostatné hmotné movité věci 

a soubory hmotných movitých věcí 
683 490,50 Kč 409 210,53 Kč 683 490,50 Kč 388 534,53 Kč 

Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 100 456,08 Kč 0,00 Kč 947 588,78 Kč 0,00 Kč 

Nedokončený dlouhodobý hmotný 

majetek 
8 975 867,98 Kč 8 975 867,98 Kč 4 804 289,70 Kč 4 804 289,70 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 195 514,40 Kč 36 798,80 Kč 156 486,48 Kč 24 928,00 Kč 

Krátkodobé poskytnuté zálohy 166 540,00 Kč 166 540,00 Kč 154 523,00 Kč 154 523,00 Kč 

Jiné pohledávky z hlavní činnosti 6 650,00 Kč 2 750,00 Kč 5 575,00 Kč 1 675,00 Kč 

Poskytnuté návratné finanční 

výpomoci krátkodobé 
7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

Pohledávky za vybranými ústředními 

vládními institucemi 
20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 11 616,98 Kč 11 616,98 Kč 

Dohadné účty aktivní 1 563 684,20 Kč 1 563 684,20 Kč 3 733 481,47 Kč 3 733 481,47 Kč 

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

Základní běžný účet územních 

samosprávných celků 
1 787 847,78 Kč 1 787 847,78 Kč 1 372 812,24 Kč 1 372 812,24 Kč 

Běžné účty fondů územních 

samosprávných celků 
0,00 Kč 0,00 Kč 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 

Ceniny 572,00 Kč 572,00 Kč 377,00 Kč 377,00 Kč 

Celkem 41 172 053,92 Kč 31 053 608,21 Kč 47 867 907,25 Kč 37 623 125,96 Kč 

Drobným dlouhodobým nehmotným majetkem byly ke konci roku 2014 počítačové 

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

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek činil k 31. 12. 2014 Kč 168 000,-- (Územní plán). 

K 31. 12. 2014 evidovala obec v majetku Pozemky za Kč 4 615 546,31. 

Kulturními předměty k 31. 12. 2014 byla polovina Schodiště na Homoli v částce 

Kč 3 574 730,--. 

Stavby vlastnila obec ke konci roku 2014 v celkové částce Kč 27 420 807,30. 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, dětské hřiště, mosty (ve Velké Lhotě u kříže 
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a v Malé Lhotě cestou do Sádek), komunikace a asfaltové plochy, veřejné osvětlení, 

kanalizace, vodovod, vodní průtoková nádrž, studny (ve Velké Lhotě, v Sádkách, u školy 

a 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 sv. Jana Nepomuckého u hasičárny, Památník 

padlým a Památník na pozemkovou reformu. 

Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí evidovala obec 

k 31. 12. 2014 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 2014  

Kč 947 588,78. Obec měla v tomto majetku evidovány např. čerpadla u vrtů, vodoměr 

ve vodárně, kontejnery, vybavení v ZŠ a MŠ (nábytek, 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. 2014 evidovala v částce 

Kč 4 804 289,70. Jednalo se o majetek, který není ještě dokončený - studie na odkana-

lizování obce, nedostavěná tělocvična, změna územního plánu Lhoty u Potštejna číslo 1, 

rekonstrukce hasičárny, projektová dokumentace na Sběrný dvůr a projektová dokumen-

tace k parcelám pro rodinné domy ve Velké Lhotě.  

Ostatní dlouhodobý finanční majetek měla obec ke konci roku 2014 v hodnotě Kč 6 000,-- 

(akcie ČSAD Ústí nad Orlicí, a. s.). 

Materiál na skladě evidovala obec k 31. 12. 2014 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 2014 evidovala pohledávky vůči Odběratelům ve výši Kč 156 486,48. 

Jednalo se o pohledávky vůči občanům - nájemné v bytech z let 2008 a 2014, platby 

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

z let 2009 a 2010 a vodné v bytech, pohostinství a domech z let 2008, 2010 a 2014. 

Dále se jednalo o pohledávku za prodej dřeva z roku 2014. Některé z pohledávek z let 

2008 a 2009 byly ke konci roku 2014 vymáhány soudně. 

Obec k 31. 12. 2014 měla nevypořádané Krátkodobé poskytnuté zálohy v částce 

Kč 154 523,--. Jednalo se o zálohy na elektrickou energii (na obecním úřadě, v hasičárně, 

ve vodárně a na veřejném osvětlení) a o poplatek za odběr podzemní vody.  
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Obec evidovala k 31. 12. 2014 Jiné pohledávky z hlavní činnosti ve výši Kč 5 575,--. 

Jednalo se o nezaplacené poplatky za odpady z let 2008 a 2014. Poplatky z roku 2008 byly 

ke konci roku 2014 vymáhány soudně. 

Ke konci roku 2014 evidovala obec Pohledávky za vybranými ústředními vládními 

institucemi ve výši Kč 11 616,98 (dotace na volby do Evropského parlamentu a dotace 

od Úřadu práce na Veřejně prospěšné práce).  

Na Dohadných účtech aktivních evidovala obec položky v celkové výši Kč 3 733 481,47, 

jednalo se o vodné placené občany za druhé pololetí roku 2014 a o dotaci na zateplení 

budovy ZŠ a MŠ. 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. 2014 Kč 1 372 812,24. 

Ke konci roku 2014 činil zůstatek na Běžných účtech fondů územních samosprávných 

celků Kč 150 000,--. 

K 31. 12. 2014 evidovala obec Ceniny (poštovní známky) v hodnotě Kč 377,--. 

Obec evidovala k 31. 12. 2014 pasiva v celkové částce Kč 37 623 125,96.  

Jmění účetní jednotky činilo ke konci roku 2014 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. 2014 činily tyto transfery 

Kč 7 547 500,40. 

Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody (oceňovací rozdíly vyplývající ze změn 

účetních metod a prvotního použití metody) činily k 31. 12. 2014 Kč - 9 764 415,94. 

Ke konci roku 2014 činily Opravy minulých období Kč - 1 127 429,93 a jednalo se 

o chyby, které mají vliv na hodnotu vlastního kapitálu. 

Zůstatek Ostatních fondů k 31. 12. 2014 byl Kč 150 000,--. 

K 31. 12. 2014 evidovala obec Výsledek hospodaření běžného účetního období ve výši 

Kč 3 914 184,10, výsledek vyšel při uzávěrce za rok jako rozdíl účtů výnosů a nákladů. 

Výsledek hospodaření předcházejících účetních období činil ke konci roku 2014 

Kč 4 712 962,35. 

Celková částka Dlouhodobých úvěrů k 31. 12. 2014 činila Kč 1 846 323,30 (v účetnictví 

chybně uvedeno Kč 1 846 373,36) - úvěr na byty v budově obecního úřadu Kč 907 290,-- 

(má být splaceno v roce 2024), úvěr na infrastrukturu k 5 rodinným domům v Malé Lhotě 

Kč 179 041,30 (má být splaceno v roce 2018) a úvěr na vybudování parcel ve Velké Lhotě 

Kč 759 992,-- (má být splaceno v roce 2033). 
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Ke konci roku 2014 byly Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery Kč 3 670 481,50. Jednalo 

se o dotace na Energetické úspory ZŠ a MŠ, Energetické úspory budovy obchodu 

a pohostinství, na dětské hřiště a opravu soch. 

K 31. 12. 2014 činily závazky za Zaměstnanci Kč 102 651,--, jednalo se o závazky 

z pracovněprávních vztahů včetně sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 

zúčtované zaměstnancům. Sociální zabezpečení (závazky z titulu sociálního pojištění) 

mělo ke konci roku 2014 zůstatek Kč 23 323,--. Zůstatek na zdravotním pojištění (závazky 

z titulu zdravotního pojištění) byl k 31. 12. 2014 ve výši Kč 10 350,--. 

Daň z příjmů činila ke konci roku 2014 Kč 94 050,--. 

K 31. 12. 2014 činily Jiné přímé daně Kč 15 485,00, 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 2014 Kč 12 587,--. 

Obec na konci roku 2014 evidovala Krátkodobé přijaté zálohy na transfery ve výši 

Kč 12 298,--. Jednalo se o nedočerpanou dotaci na volby.  

K 31. 12. 2014 obec evidovala Dohadné účty pasivní ve výši Kč 241 257,78, jednalo se 

o platby za elektrickou energii, za telefony za prosinec 2014, za svoz odpadů firmě 

EKOLA České Libchavy, s. r. o. za prosinec 2014 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 2014 evidovala obec Ostatní krátkodobé závazky ve výši Kč 5 000,--. 

Jednalo se o předpis závazku za věcné břemeno. 

PASIVA k 31. 12. 2014 k 31. 12. 2014 

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

Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 4 786 949,13 Kč 7 547 500,40 Kč 

Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody -9 764 415,94 Kč -9 764 415,94 Kč 

Opravy minulých období -37 935,00 Kč -1 127 429,93 Kč 

Ostatní fondy 0,00 Kč 150 000,00 Kč 

Výsledek hospodaření běžného účetního období 2 621 083,87 Kč 3 914 184,10 Kč 

Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 2 091 878,48 Kč 4 712 962,35 Kč 

Dlouhodobé úvěry 2 027 895,36 Kč 1 846 373,36 Kč 

Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 0,00 Kč 3 670 481,50 Kč 

Dodavatelé 1 296 312,09 Kč 0,00 Kč 

Zaměstnanci 86 578,00 Kč 102 651,00 Kč 

Sociální zabezpečení 27 400,00 Kč 23 323,00 Kč 

Zdravotní pojištění 0,00 Kč 10 350,00 Kč 

Daň z příjmů 304 760,00 Kč 94 050,00 Kč 

Jiné přímé daně 7 146,00 Kč 15 485,00 Kč 

Daň z přidané hodnoty 598 057,89 Kč 12 587,00 Kč 

Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 26 129,00 Kč 12 298,00 Kč 

Dohadné účty pasivní 287 879,99 Kč 241 257,78 Kč 

Ostatní krátkodobé závazky 537 421,00 Kč 5 000,00 Kč 

Celkem 31 053 608,21 Kč 37 623 125,96 Kč 
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Obyvatelé 

K 31. prosinci 2014 bylo ve Lhotách u Potštejna trvale hlášeno 307 obyvatel (160 mužů 

a 147 žen). Ke konci roku 2013 bylo trvale hlášeno 305 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 208 obyvatel. Ve Velké Lhotě (č. p. 61 až č. p. 101, č. p. 109 

až č. p. 114 a č. p. 121) bylo hlášeno 94 obyvatel a na Homoli (č. p. 58 a č. p. 59) 

5 obyvatel. 

V Malé Lhotě ke konci roku 2014 mělo přiděleno číslo popisné 71 domů, ve Velké Lhotě 

48 domů a 2 domy byly na Homoli. V Malé Lhotě nebyl k 31. prosinci 2014 v 17 domech 

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

K 31. prosinci 2014 bylo ve Lhotách 58 občanů do věku 15 let (31 mužů a 27 žen), 

199 občanů ve věku 15 až 64 let (110 mužů a 89 žen) a 50 občanů ve věku nad 64 let 

(19 mužů a 31 žen).  

Průměrný věk obyvatel ke konci roku 2014 byl 40,4 let (muži - 38,5 let a ženy - 42,5 let). 

V roce 2014 se ve Lhotách nenarodilo žádné dítě.  

Během roku 2014 se do Lhot trvale přihlásilo devět občanů. 

Během roku 2014 si trvalé bydliště ze Lhot odhlásili čtyři občané.  

V roce 2014 zemřeli tři obyvatelé Lhot: 

 - Zdeněk Charvát (rok narození 1931, č. p. 93); 

 - Ludmila Vavrušková (rok narození 1931, č. p. 55); 

 - Bohuslav Šisler (rok narození, 1959, č. p. 36). 

Ke konci roku 2014 bylo ve Lhotách šedesát osm různých ženských křestních jmen, 

nejčastějším jménem bylo jméno Marie.  

Počet Jméno 

9 Marie 

7 Věra 

6 Jana, Veronika 

5 Eva 

4 Alena, Anna, Hana, Jaroslava, Lucie, Zuzana 

3 Daniela, Iveta, Kateřina, Lenka, Miloslava, Monika, Pavlína, Radka, Soňa, Tereza 

2 
Adéla, Dana, Eliška, Helena, Ivana, Jarmila, Libuše, Markéta, Martina, Nikola, 

Petra, Renata, Zdeňka 

1 

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

Irena, Iva, Karla, Klára, Květoslava, Ladislava, Ludmila, Magda, Marcela, 

Michaela, Miluše, Miroslava, Nikita, Romana, Sára, Stanislava, Šárka, Štěpánka, 

Taťána, Vendula, Vítězslava, Vladimíra, Vlasta, Žaneta 
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Mužských křestních jmen bylo ve Lhotách k 31. prosinci 2014 zastoupeno padesát jedna 

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

Počet Jméno 

14 Jiří 

12 Martin 

10 Josef 

9 Jan 

7 Pavel 

6 František, Jaroslav, Michal, Petr 

5 Jaromír, Milan, Tomáš, Václav 

4 Zdeněk 

3 Adam, David, Dominik, Miroslav, Ondřej, Stanislav 

2 
Aleš, Daniel, Jakub, Jindřich, Ladislav, Luděk, Lukáš, Matěj, Patrik, Roman, 

Vladimír, Vojtěch 

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

Ĺudovít, Marek, Oldřich, Peter, Radek, Radomír, Štefan, Štěpán, Vlastimil 

Ke konci roku 2014 bylo ve Lhotách u Potštejna nejvíce lidí narozených v letech 1951, 

1956, 1959 a 1970. V těchto letech se narodilo osm osob, které nyní mají trvalé bydliště 

ve Lhotách. 

Počet Rok narození 

8 1951, 1956, 1959, 1970 

7 1957, 1972, 1982, 2003, 2012 

6 1948, 1954, 1961, 1974, 1975, 1983, 1987 

5 1941, 1945, 1958, 1971, 1978, 1997, 2001, 2009, 2013 

4 
1943, 1944, 1946, 1952, 1963, 1964, 1976, 1977, 1984, 1988, 1990, 1991, 

1992, 1996, 1998, 1999, 2000, 2005, 2006, 2010 

3 1931, 1934, 1939, 1950, 1967, 1979, 1980, 1989, 2002, 2007, 2008, 2011 

2 1928, 1938, 1949, 1953, 1960, 1969, 1973, 1981, 1985, 1986, 1995 

1 
1921, 1927, 1932, 1933, 1935, 1942, 1947, 1955, 1962, 1965, 1966, 1968, 

1993, 1994, 2004 

0 do roku 1920 včetně, 1922 až 1926, 1929, 1930, 1936, 1937, 1940, 2014 

Nejstarší obyvatelkou Lhot byla k 31. prosinci 2014 paní Jana Tomková (narozena v roce 

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

Nejčastějším příjmením ve Lhotách u Potštejna bylo ke konci roku 2014 příjmení 

Charvát/Charvátová. 
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Svatby 

V roce 2014 proběhly ve Lhotách 

u Potštejna tři svatby.  

 

 

Lenka Řeháková a Josef Vašátko 

V sobotu 24. května 2014 

se na hradě Potštejn provdala 

Lenka Řeháková za Josefa Vašátka. 

Lenka pochází z Potštejna a Josef 

ze Sopotnice. Lenka se s Josefem 

seznámili na podzim roku 2007. 

V roce 2013 koupili dům ve Lho-

tách u Potštejna č. p. 110, 

do kterého se ve stejném roce 

nastěhovali. Nyní dům postupně 

rekonstruují.  
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Veronika Dostálová a Petr 

Krčmář 

V sobotu 14. června 2014 

se na radnici v Žamberku 

provdala Veronika Dos-

tálová za Petra Krčmáře. 

Veronika vyrostla ve Lho-

tách u Potštejna č. p. 33 

a Petr pochází z Kunvaldu. 

Veronika s Petrem spolu 

začali chodit před Vánoci 

roku 2008 a od jara 

roku 2012 spolu bydlí 

ve Lhotách u Potštejna 

v domě, ve kterém Veronika 

vyrostla. V domě jsou dva 

samostatné byty a novo-

manželé tam bydlí s Vero-

ničinou maminkou. 
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Klára Provazníková a Tomáš Starý 

V sobotu 23. srpna 2014 se v kostele Panny Marie Bolestné na Homoli provdala Klára 

Provazníková za Tomáše Starého. Tomáš vyrostl ve Lhotách u Potštejna č. p. 9 a Klára 

pochází z Borohrádku. Klára s Tomášem se seznámili v roce 2011 a v srpnu 2013 se jim 

narodil syn Adam. Rodina prozatím bydlí v domě Tomášových rodičů. 
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Obecní úřad 

V roce 2014 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. Vlastislav Padrtka ke konci roku 2014 jako 

zaměstnanec skončil, protože jeho hlavní pracovní náplní v zimě bylo topení v budově 

Základní školy a Mateřské školy a v budově obchodu s pohostinstvím. Po předělání topení 

v uvedených budovách na topení plynové uvedené pracovní místo zaniklo.  

V rámci veřejně prospěšných prací pracovali pro obec Jaromír Kameník (od 1. dubna 

do 30. září 2014), Petr Fibikar (od 1. dubna do 31. října 2014), Jakub Dušek (od 1. dubna 

do 31. října 2014), Iveta Horváthová (od 1. dubna do 30. listopadu 2014) a Dušan Horváth 

(od 1. dubna 2014 do 30. listopadu 2014). Tito zaměstnanci prováděli úklid veřejných 

prostranství, údržbu veřejné zeleně, úklidové práce v obecním lese, drobnou údržbu 

obecních budov (nátěr části střechy na tělocvičně, osazení nové odpadní jímky u hasičárny) 

a podobně.  

Úřední hodiny pro veřejnost na Obecním úřadě byly v roce 2014 v pondělí od 6.30 

do 18.00 hod. 

 

Knihovna 

Knihovna se i v roce 2014 nacházela v prostorách obecního úřadu a byla otevřena každý 

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

 

Platby občanů obci 

Místní poplatky byly v roce 2014 ve Lhotách vybírány dva - poplatek ze psů a poplatek 

za odpady. Poplatek ze psů činil v roce 2014 Kč 50,-- za každého psa a poplatek za odpady 

činil Kč 550,-- 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 2013 

a první polovina roku 2014. Občané platili za odebraný počet m
3
. V roce 2014 občané 

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

 

Obchod 

V roce 2014 měl obchod stále v pronájmu pan Nhan Vu Cong z Kostelce nad Orlicí. 

Na konci roku 2014 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.  
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Pošta 

Pošta byla v roce 2014 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 2014 stále 

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

o uzavření pošty ve Lhotách u Potštejna. V roce 2014 byla pošta naštěstí ještě otevřena, 

ale při dovolené nebo nemoci paní Marholdové, již nebyl zajištěn vždy zástup 

jako v minulých letech.  Pošta tedy byla někdy v tyto dny úplně uzavřena nebo měla 

zkrácenou otevírací dobu. 

 

Hospoda 

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

nad hospodou, kde s rodinou bydlel. Martin Slavík dal v říjnu 2014 výpověď na pronájem 

hospody a po dohodě se zastupitelstvem obce měl naposledy otevřeno ve středu 

5. listopadu 2014. 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 někdy 

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

tabuli před obchodem). Jelikož se nenašel žádný nový nájemce na pronájem hospody, 

zůstal prozatím Martin Slavík bydlet v bytě nad hospodou. 

Jednou měsíčně se v hospodě konalo posezení seniorů. V sobotu 25. října 2014 se konal 

4. 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.  

V sobotu 1. listopadu a v neděli 2. listo-

padu 2014 se v hospodě konali zvěřinové 

hody. V neděli pak po skončení programu 

v homolském kostele pokračovala v hos-

podě Svatohubertská slavnost. 

Od pátku 28. listopadu 2014 do konce 

roku se pronájmu hospody prozatím ujali 

lhotečtí dobrovolní hasiči. Měli otevřeno 

v pátek a v sobotu od 18.00 hod. do doby, dokud byli v hospodě hosté. Přes vánoční svátky 

bylo otevřeno téměř denně. V sobotu 27. prosince 2014 uspořádali hasiči bramborákové 

hody a zařídili i oslavu Silvestra. 
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Veřejná autobusová doprava 

Obcí Lhoty u Potštejna projížděly ke konci roku 2014 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 umožňoval cestovat 

v Královéhradeckém a Pardubickém kraji na jeden jízdní doklad bez ohledu na to, 

který autobus nebo vlak cestující pro zamýšlenou trasu využil.  

Na konci roku 2014 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 ze Lhot u Potštejna do Chocně 

v roce 2014 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, Chlínky, Vrbici a Doudleby nad Orlicí (dva spoje), dva spoje jely ještě navíc 

přes Rájec a jeden spoj jel ze Lhot přímo do Chlen. Některé spoje do Kostelce jely ze Lhot 

do Borovnice, Rájce, Přestavlk, Krchleb, Svídnice a Kosteleckou Lhotu (dva spoje).  

Do Lhot na konci roku 2014 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 do Lhot u Potštejna v roce 2014 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 2014 neodjížděl ani nepřijížděl do Lhot v sobotu a v neděli žádný autobus. 

Oproti předchozímu roku nedošlo v odjezdech a příjezdech autobusů k žádné změně. 
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Radary 

Prostřednictvím Místní akční skupiny Nad Or-

licí, o. p. s. z Kosteleckých Horek získal 

Dobrovolný svazek obcí Brodec dotaci na po-

řízení radarů (v obcích Lhoty u Potštejna, 

Přestavlky a Kostelecké Horky), na lavičky 

(ve Chlenech) a na chodník (ve Vrbici). 

Ve Lhotách u Potštejna byly umístěny dva 

radary (ukazatele rychlosti jedoucích vozidel). První byl umístěn na sloup veřejného 

osvětlení na návsi a měří rychlost aut přijíždějících od Borovnice. Druhý byl umístěn 

na sloup veřejného osvětlení umístěného u č. p. 46, Jiří Horáček a měří rychlost aut 

přijíždějících od Potštejna. Pod dvoumístným ukazatelem rychlosti v km/h je umístěn nápis 

ZPOMAL. Pokud je rychlost vyšší než 50 km/h svítí číslice a nápis ZPOMAL rudou 

barvou a nápis bliká. Pokud je rychlost 50 km/h nebo nižší, číslice se přepnou 

na oranžovou barvu a nápis ZPOMAL přestane svítit. Radary dodala firma Bártek 

rozhlasy, s. r. o. z Prahy.  

Lhoty u Potštejna uhradily v roce 2014 formou příspěvku DSO Brodec Kč 127 736,--, to je 

100 % ceny. Dotace bude proplacena až po vyúčtování celé akce v roce 2015 ve výši 70 %. 
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Dětská hřiště 

V roce 2014 byla ve Lhotách u Potštejna vybudována dvě nová dětská hřiště. První bylo 

vybudováno místo starého dětského hřiště vedle fotbalového hřiště a druhé na zahradě 

Základní školy a Mateřské školy. 

Dětská hřiště dodala firma Hřiště, s. r. o. z Brna. Celkové náklady na vybudování hřišť 

činily Kč 565 221,--. Dotace ve výši Kč 395 654,-- (70 %) byla poskytnuta Ministerstvem 

pro místní rozvoj z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova.  

V roce 2007 bylo ve Lhotách vybu-

dováno první dětské hřiště vedle fot-

balového hřiště. Na hřišti bylo 

umístěno devět hracích prvků - kres-

lící tabule, houpačka, padací most, 

sedací kůň, dětský vlak, pyramida, 

prolézačka Z, šplhací stěna a chodící 

kláda. Bohužel již po několika letech 

se dřevěné hrací prvky začaly rozpa-

dat. Již v minulých letech musely být 

některé hrací prvky z důvodu bezpečnosti odstraněny. V červnu 2014 byly odstraněny 

i zbývající hrací prvky. Z původního dětského hřiště byla ponechána pouze kreslící tabule. 

Na hřišti dále zůstalo pískoviště i dřevěný domeček, ve kterém jsou uschovány hračky 

pro školku. 

 

V červenci 2014 byly nejdříve vyhloubeny dopadové plochy pro nové herní prvky 

a na přelomu července a srpna pracovníci dodávající firmy provedli montáž jednotlivých 

hracích prvků, které jsou vyrobeny z akátového dřeva. Na dětském hřišti vedle fotbalového 

hřiště byly umístěny čtyři nové herní prvky - dvojhrazda, balanční opičí dráha (vratká 

kláda s lanovým držadlem, zužující se lanová přelízka, kládová přelízka a lanové kotvy), 

Hřiště z roku 2007 
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řetězová houpačka se dvěma sedátky (jedno pro menší děti s ohrádkou a jedno pro větší 

děti) a řetězová houpačka „hnízdo“ a multifunkční prolézačka se dvěma věžemi a sklu-

zavkou (šestiúhelníková podesta, šikmá věž, lezecká stěna s chyty, šplhací lano, šikmý 

výlez, kreslící tabule, lanový most, věž se stříškou, žebřík, skluzavka a stěna s chyty).  

Další herní prvky byly umístěny na zahradě Základní školy a Mateřské školy za plotem 

vedle chodníku - dvě stejná pružinová dvoumístná houpadla, koňohup (pružinová 

houpačka se dvěma sedáky - na jedné straně hlava koně a na druhé nerezové držátko) 

a multifunkční sestava se skluzavkou a oknem (lanová síť, lezecká stěna s chyty, šikmý 

výlez, skluzavka a akrylátové vypouklé okno). Před okny mateřské školy směrem k silnici 

byl umístěn ještě jeden herní prvek - balanční klády s balančními plošinami a sedátky.  



 - 35 - 



 - 36 - 



 - 37 - 



 - 38 - 

Hasičárna 

V květnu 2014 byly opraveny omítky v garáži 

hasičárny a byla provedena výmalba garáže. 

V roce 2014 bylo také zprovozněno sociální 

zařízení (WC a umyvadlo), které dosud v ha-

sičárně chybělo. V září pak byla za hasičár-

nou směrem k Velké Lhotě usazena do země 

plastová odpadní jímka. Jímku si hradil Sbor 

dobrovolných hasičů sám a stála Kč 9 028,--. 


