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

Narodila jsem se v roce 1980. Mám dva syny, devítiletého Martínka a šestiletého Honzíka. 

Stále pracuji na Městském úřadě v Chocni jako vedoucí majetkoprávního oddělení 

a bydlím ve Lhotách u Potštejna č. p. 106. 

 

Rok 2018 v České republice 

V pátek 8. března 2018 byl prezident České republiky Miloš Zeman inaugurován do funkce 

prezidenta na druhé funkční období.  

V neděli 11. března 2018 byla v pražském Obecním domě v dražbě prodána nejdražší 

československá poštovní známka za 7,8 milionu Kč. 

Ve čtvrtek 29. března 2018 zahájila Česká televize digitální televizní vysílání ve standardu 

DVB-T2. 

Od neděle 1. července do soboty 7. července 2018 se v Praze konal 16. všesokolský slet 

připomínající 100. výročí vzniku Československa. 

V sobotu 27. října 2018 u příležitosti 100. výročí vzniku Československa byla po rekonstrukci 

otevřena historická budova Národního muzea. 

V sobotu 28. října 2018 uplynulo 100 let od vzniku Československa. 

Ve středu 28. listopadu 2018 byl na seznam děl ústního a nehmotného dědictví lidstva 

UNESCO zapsán modrotisk (tradiční technika potisku textilií a zároveň název pro tmavě 

modrou látku s bílými vzory, která se touto tiskovou technikou vyrábí). 

Sedm medailí vybojovala v únoru 2018 česká výprava na XXIII. zimních olympijských 

hrách v jihokorejském Pchjongčchangu - dvě zlaté, dvě stříbrné a tři bronzové medaile. 

První zlatá medaile pro českou republiku na těchto olympijských hrách byla pro každého 

šok. Ester Ledecká se stala šampionkou v superobřím slalomu žen. Na českou lyžařku byl 

před startem závodu kurz 100:1. Před její jízdou už televize NBC i rakouská ORF vyhlási-

ly jako vítězku Rakušanku Veithovou, a pak se musely omlouvat. O týden později Ledecká 

přidala druhé olympijské zlato v paralelním obřím slalomu na snowboardu. Jako první 

sportovec v olympijské historii tak vyhrála na jedné zimní olympiádě disciplíny s různým 

vybavením. Stala se druhou olympioničkou, která získala zlaté medaile ve dvou různých 

sportech, a vůbec první ženou, které se to podařilo na jedněch zimních olympijských hrách. 

Ledecká byla i prvním českým alpským lyžařem, který vyhrál olympijské zlato, a prvním 

olympionikem v historii startujícím v lyžařských i snowboardových disciplínách. V říjnu 

2018 zvítězila v anketě Armádní sportovec roku, v neděli 28. října 2018 ji prezident Miloš 

Zeman udělil Medaili Za zásluhy a na konci olympijského roku převzala titul Sportovec 

roku 2018 (tuto anketu vyhrála s rekordním náskokem 759 bodů). Podruhé v kariéře také 

získala malý glóbus v celkovém pořadí paralelního obřího slalomu ve snowboardu.  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Arm%C3%A1dn%C3%AD_sportovec_roku
https://cs.wikipedia.org/wiki/Milo%C5%A1_Zeman
https://cs.wikipedia.org/wiki/Milo%C5%A1_Zeman
https://cs.wikipedia.org/wiki/Medaile_Za_z%C3%A1sluhy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Medaile_Za_z%C3%A1sluhy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sportovec_roku
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sportovec_roku
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Další medaili na olympijských hrách a to stříbrnou medaili vybojoval biatlonista Michal 

Krčmář ve sprintu mužů na 10 kilometrů. Rychlobruslařka Martina Sáblíková získala 

na olympijském ledovém oválu stříbrnou medaili v závodě na 5 000 metrů. Biatlonistka 

Veronika Vítková získala bronzovou medaili ve sprintu žen na 7,5 kilometrů. Eva 

Samková získala bronzovou medaili ve snowboardcrossu žen a rychlobruslařka Karolína 

Erbanová získala v závodě na 500 metrů žen bronzovou medaili.  

V srpnu 2018 se konalo v portugalském Montemor-O-Velho Mistrovství světa v rychlostní 

kanoistice. Kajakář Josef Dostál získal na tomto Mistrovství světa zlatou medaili 

na 500 metrů a bronzovou medaili na 1 000 metrů. V červnu 2018 obsadil Josef Dostál 

v srbském Bělehradě na Mistrovství Evropy první místo v závodě na 500 metrů. 

Finále tenisového Fed Cupu se konalo v listopadu 2018 v Praze. Jeho vítězkami se staly 

české tenistky Karolína Plíšková, Petra Kvitová, Barbora Strýcová, Lucie Šafářová, 

Kateřina Siniaková a Barbora Krejčíková. Tenistky Barbora Krejčíková a Kateřina 

Siniaková vyhrály také v roce 2018 ženskou čtyřhru ve Wimbledonu a také French Open. 

Pilot Martin Šonka vyhrál v listopadu 2018 poslední závod sezony světového šampionátu 

Red Bull Air Race ve Fort Worth v Dallasu a poprvé v kariéře se stal mistrem světa.  

 

Počasí v roce 2018 v České republice 

Rok 2018 byl s průměrnou teplotou 9,6 °C a s odchylkou +1,7 °C od normálu 

1981-2010 (a +2,1 °C od normálu 1961-1990) mimořádně nadnormální. Teplotní odchylka 

od normálu 1981-2010 v jednotlivých měsících kolísala od +4,8 °C v dubnu, teplotně 

mimořádně nadnormální měsíc, až po -2,6 °C v únoru, který tak byl měsícem 

teplotně podnormálním. V průběhu roku byl pouze listopad měsíc teplotně normální. 

Únor a březen byly teplotně podnormální, červenec, září, říjen a prosinec byly nadnormální, 

leden, červen a srpen silně nadnormální a konečně duben a květen byly teplotně 

mimořádně nadnormální. 

Roční srážkový úhrn 517 mm zařazuje rok 2018 mezi roky srážkově silně podnormální 

(normál za období 1981-2010 je v Česku 686 mm). Nejvíce srážek, v průměru 70 mm 

(140 % normálu), napadlo v České republice v prosinci a nejméně, v průměru jen 14 mm 

(37 % normálu), v únoru. Prosinec tak byl srážkově nadnormální a únor podnormální 

měsíc. Měsíce leden a září a říjen měly úhrn vyšší, než jsou průměrné hodnoty, 

zůstaly však v normálním intervalu, měsíc listopad byl s 37 % mimořádně podnormální, 

měsíce duben, červenec a srpen byly srážkově silně podnormální a měsíce březen, květen, 

červen a říjen měly úhrn nižší než je normál, ale jsou klasifikovány jako měsíce srážkově 

normální.  
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Zastupitelstvo obce 

V pátek 5. října a v sobotu 6. října 2018 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 10. října a 11. října 2014. 

Byli to tito zastupitelé:  

 Jan Růžička (starosta), živnostník, věk v době zvolení (říjen 2014) - 56 let, č. p. 22; 

 Eva Myšáková (místostarostka), úředník, 55 let, č. p. 97; 

Jan Havel, učitel, 31 let, č. p. 122; 

Lukáš Horský, konstruktér, 31 let, č. p. 106; 

Zuzana Janečková, výrobní ředitel - jednatel, 50 let, č. p. 41; 

Václav Morávek, operátor, 55 let, č. p. 74; 

Martin Růžička ml., dělník, 25 let, č. p. 133. 

 

Obec Lhoty u Potštejna měla v roce 2018 zřízen finanční výbor a kontrolní výbor. 

Do října 2018 byl předsedou finančního výboru Václav Morávek a členy výboru byli 

Zuzana Janečková a Martin Růžička ml. Předsedou kontrolního výboru byl Jan Havel 

a členy výboru byli Lukáš Horský a Martin Růžička ml.  

 

Nově zvolení zastupitelé v říjnových volbách 2018: 

Jan Růžička (starosta), starosta obce, věk v době zvolení (říjen 2018) - 60 let, č. p. 22; 

Eva Myšáková (místostarostka), státní zaměstnanec, 59 let, č. p. 97; 

Milan Dědek, technik, 62 let, č. p. 93; 

Jan Havel, učitel základní školy, 35 let, č. p. 122; 

Lukáš Horský, konstruktér, 35 let, č. p. 106; 

Václav Morávek, operátor výroby, 59 let, č. p. 74; 

Martin Růžička ml., projektant, 29 let, č. p. 133. 

 

Od začátku listopadu 2018 byl předsedou finančního výboru Martin Růžička ml. a členy 

výboru byli Zuzana Janečková, Milan Dědek a Petr Horáček. Předsedou kontrolního 

výboru byl Jan Havel a členy výboru byli Marcela Flegelová, Lukáš Horský a Václav 

Morávek.  
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Činnost obecního zastupitelstva 

Veřejná zasedání obecního zastupitelstva se konala po celý rok 2018 v místním 

pohostinství. 

První veřejné zasedání obecního zastupitelstva v roce 2018 se konalo ve čtvrtek 

1. března 2018 od 19.00 hodin. Jednání zastupitelstva se zúčastnilo deset občanů. 

Nejdříve zastupitelé schválili Žádost o poskytnutí dotace z dotačního fondu 

Královéhradeckého kraje, z Programu obnovy venkova na projekt Rekonstrukce mostu 

(v Malé Lhotě do Sádek). Celkové náklady dle rozpočtu 1 750 726 Kč, požadovaná dotace 

875 000 Kč. Dále zastupitelstvo schválilo Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 

ve výši 2 000 Kč na nákup knih (dokumentů) do výměnných fondů v rámci regionálních 

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

která zastřešuje Městskou knihovnu Rychnov nad Kněžnou. Poté zastupitelé vzali 

na vědomí desáté rozpočtové opatření vydané starostou obce týkající se roku 2017 (příjmy 

se navýšily o 441 450 Kč a výdaje se navýšily o 321 350 Kč). Zastupitelstvo také schválilo 

Nové stanovy Dobrovolného svazku obcí mikroregionu Brodec, které byly schváleny 

Radou svazku dne 28. února 2018. Potom zastupitelé schválili RNDr. Tomáše Kytlíka, 

odborného poradce Dobrovolného svazku obcí Brodec jako administrátora poptávkových 

řízení na připravované akce obce (rekonstrukce mostu, přeložka středotlakého plynovodu, 

dodání dopravního automobilu pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Lhoty u Potštejna 

a rekonstrukce sociálního zařízení v č. p. 44 - hospoda). Nakonec zastupitelstvo schválilo 

Ceník úkonů poskytovaných prostřednictvím Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce 

Lhoty u Potštejna, kterým se stanovily sazby za úkony vykonané jednotkou, 

mimo zásahovou činnost. 

Druhé veřejné zasedání obecního zastupitelstva v roce 2018 se konalo v pátek 

4. května 2018 od 19.00 hodin. Jednání zastupitelstva se zúčastnilo patnáct občanů. 

Nejdříve starosta seznámil zastupitele se Zprávou o posouzení a hodnocení 

nabídek na dodavatele zakázky Rekonstrukce mostu, která byla rozdělena na dvě 

části - 1. Rekonstrukce mostu a 2. Přeložka středotlakého plynovodu. Bylo osloveno sedm 

firem. Nabídky do 1. části podaly tři firmy a nejnižší nabídku podala firma Stavitelství 

EU s. r. o. z Vamberka (cena 1 801 999,86 Kč). Nabídku do 2. části podala pouze jedna 

firma Stavitelství EU s. r. o. z Vamberka (cena 197 105,37 Kč). Tato firma 

ale z kapacitních důvodů na realizaci obou zakázek rezignovala. Zastupitelé schválili jako 

dodavatele části 1. Rekonstrukce mostu druhou nejnižší nabídku od firmy Bohuslav 

Pokorný z Kounova (cena 1 920 139,03 Kč) a jako dodavatele části 2. Přeložka středo-

tlakého plynovodu firmu ERMO spol. s r. o. z Hradce Králové (cena 131 696,40 Kč), 
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která byla znovu vyzvána k podání nabídky. V druhém bodě jednání seznámil starosta 

zastupitelstvo se Zprávou o posouzení a hodnocení nabídek na dodavatele Dopravního 

automobilu (s přestavbou pro potřeby hasičské jednotky obce).  Byly osloveny tři firmy, 

nabídku zaslala pouze jedna - firma Auto Trutnov s. r. o. z Trutnova ve výši 917 386,91 Kč. 

Zastupitelé tedy schválili jako dodavatele tuto firmu. Dále zastupitelé schválili Příkazní 

smlouvu uzavřenou s firmou Ekologický rozvoj a výstavba s. r. o. z Jaroměře, jejímž 

předmětem je činnost technického dozoru investora (cena 205 700 Kč) a činnost koordi-

nátora Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (cena 45 980 Kč) v rámci projektu 

Vodovodní řady a vodojem. Zastupitelstvo potom schválilo zadání administrace 

výběrového řízení pro projekt Vodovodní řady a vodojem RNDr. Tomáši Kytlíkovi, 

odbornému poradci Dobrovolného svazku obcí Brodec. Dále zastupitelé schválili záměr 

na bezúplatný převod pozemků nacházejících se pod komunikacemi III. třídy ve Lhotách 

u Potštejna oproti bezúplatnému převodu pozemků ve vlastnictví Královéhradeckého kraje, 

které se nacházejí vedle těchto komunikací. Jednalo se o části obecních pozemků 

p. č. 925/2 o výměře 26 m
2
, p. č. 924/2 o výměře 156 m

2
, p. č. 924/9 o výměře 128 m

2
, 

p. č. 871/12 o výměře 417 m
2
, p. č. 649/1 o výměře 29 m

2
 a st. 102 o výměře 2 m

2
 

vše v k. ú. Lhoty u Potštejna.  Zastupitelstvo také schválilo Obecně závaznou vyhlášku 

č. 1/2018, o místním poplatku ze psů, Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2018, kterou se sta-

novila část společného školského obvodu Základní školy a Obecně závaznou vyhlášku 

č. 3/2018, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů. V dalším bodě jednání zastupitelé schválili 

zápis do obecní kroniky za rok 2017. Dále zastupitelé vzali na vědomí první rozpočtové 

opatření vydané starostou obce (příjmy byly navýšeny o 27 900 Kč a výdaje byly navýšeny 

o 72 840 Kč), druhé rozpočtové opatření vydané starostou obce (příjmy byly navýšeny 

o 470 700 Kč a výdaje byly navýšeny o 596 500 Kč) a třetí rozpočtové opatření vydané 

starostou obce (příjmy byly navýšeny o 44 000 Kč a výdaje byly navýšeny o 1 350 Kč). 

V posledním bodě jednání zastupitelstvo souhlasilo s umístěním sídla SH ČMS - Okrsek 

č. 18 Lhoty u Potštejna na adresu Lhoty u Potštejna č. p. 34. 

V pátek 22. června 2018 se od 19.00 hod. konalo třetí veřejné zasedání obecního 

zastupitelstva v roce 2018. Jednání zastupitelstva se zúčastnilo jedenáct občanů. Nejdříve 

zastupitelstvo schválilo závěrečný účet obce za rok 2017 včetně opatření k nápravě 

zjištěných chyb a nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření (příjmy 

8 613 744,40 Kč a výdaje 7 220 217,14 Kč) a dále schválilo účetní uzávěrku obce 

sestavenou k 31. 12. 2017. Zastupitelé poté schválili závěrečný účet Základní školy 

a Mateřské školy Lhoty u Potštejna za rok 2017 (příjmy 7 934 678,55 Kč a výdaje 
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7 931 018,18 Kč) a převod výsledku hospodaření ve výši 3 660,37 Kč do rezervního fondu. 

Dále zastupitelstvo schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace z dotačního fondu 

Královéhradeckého kraje, jejímž předmětem bylo poskytnutí účelové dotace na realizaci 

projektu Rekonstrukce mostu ve výši 700 000 Kč. Poté zastupitelé vzali na vědomí čtvrté 

rozpočtové opatření vydané starostou obce (příjmy byly navýšeny o 26 000 Kč a výdaje 

byly navýšeny o 18 000 Kč). Zastupitelstvo dále schválilo bezúplatný převod pozemků 

přiléhajících ke komunikaci III. třídy v zastavěném území obce z majetku 

Královéhradeckého kraje do majetku obce - pozemky p. č. 616/3, p. č. 616/4 a pozemky 

nově oddělené geometrickým plánem číslo 257-91/2017 p. č. 843/3, p. č. 871/33, 

p. č. 871/36, p. č. 933/4, p. č. 933/5 v k. ú. Lhoty u Potštejna. Poté zastupitelé 

schválili opětovné zveřejnění záměru na bezúplatný převod pozemků nacházejících se 

pod komunikacemi III. třídy ve Lhotách u Potštejna, při minulém záměru byl opomenut 

pozemek p. č. 924/1 v k. ú. Lhoty u Potštejna. Jednalo se o pozemek p. č. 925/5 o výměře 

26 m
2
 (vytvořen dle geometrického plánu č. 257-91/2017 z části pozemku p. č. 925/2), 

o pozemek p. č. 924/14 o výměře 67 m
2
 (vytvořen z části pozemku p. č. 924/2 a části 

pozemku p. č. 924/1), o pozemek 924/13 o výměře 89 m
2
 (vytvořen z části 

pozemku p. č. 924/1), o pozemek p. č. 924/12 o výměře 128 m
2
 (vytvořen z části pozemku 

p. č. 924/9), o pozemek p. č. 871/12 o výměře 417 m
2
 (vytvořen z části pozemku 

p. č. 871/12), o pozemek p. č. 649/2 o výměře 29 m
2
 (vytvořen z části  pozemku p. č. 649/1) 

a o pozemek p. č. 4027 o výměře 2 m
2
 (vytvořen z části pozemku p. č. 102), vše v k. ú. 

Lhoty u Potštejna. Zastupitelstvo také schválilo zadávací dokumentaci pro výběr 

zhotovitele stavby Vodovodní řady a vodojem v obci Lhoty u Potštejna (rozdělena na dvě 

části - vodovodní potrubí a vodojem včetně technologie), kterou zpracoval RNDr. Tomáš 

Kytlík. V posledním bodě jednání zastupitelé jmenovali komisi pro vyhodnocení nabídek 

podaných v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby Vodovodní řady a vodojem 

v obci Lhoty u Potštejna ve složení Zuzana Janečková (předseda), RNDr. Tomáš Kytlík 

(tajemník), Eva Myšáková, Lukáš Horský, Václav Morávek a Martin Růžička ml. 

(členové). 

Čtvrté veřejné zasedání obecního zastupitelstva v roce 2018 se konalo v úterý 

31. července 2018 od 19.00 hodin. Jednání zastupitelstva se zúčastnili čtyři 

občané.  V prvním bodě jednání zastupitelé schválili dodavatele na dodávku Dětského 

hřiště do Velké Lhoty firmu hřiště.cz, s. r. o. z Brna (cena 279 352,70 Kč). Ve druhém 

a zároveň posledním bodě jednání seznámil starosta zastupitelstvo s rozpočtovým 

opatřením číslo pět vydaným starostou obce (příjmy se navýšily o 61 300 Kč a výdaje se 

navýšily o 94 000 Kč). 
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Páté veřejné zasedání obecního zastupitelstva v roce 2018 se konalo ve středu 

29. srpna 2018 od 19.00 hodin. Jednání zastupitelstva se zúčastnilo šest občanů. 

Nejdříve seznámil starosta zastupitelstvo s rozpočtovým opatřením číslo šest vydaným 

starostou obce (příjmy se navýšily o 903 470 Kč a výdaje se navýšily o 170 000 Kč). 

Poté a zároveň nakonec zastupitelé schválili rozpočtové opatření číslo sedm, 

které navýšilo příjmy o 495 500 Kč a výdaje navýšilo o 3 009 310 Kč. 

Šesté veřejné zasedání obecního zastupitelstva v roce 2018 se konalo ve čtvrtek 

4. října 2018 od 19.00 hodin. Jednání zastupitelstva se zúčastnilo patnáct občanů. 

Nejdříve starosta seznámil přítomné s výsledkem výběrového řízení na zhotovitele akce 

Vodovodní řady a vodojem Lhoty u Potštejna. Zakázka byla rozdělena na dvě části, 

část 1. Vodovodní řady a část 2. Vodojem. Minimální počet soutěžících, dle podmínek 

poskytovatele dotace, byl pět soutěžících na každou část nabídky. Do části 1. se přihlásilo 

pět firem a do části 2. se přihlásily tři firmy. Vzhledem k nízké účasti byla soutěž na část 

2. zrušena a vyhlášena znovu. Opakované soutěže části 2. Vodojem se zúčastnilo osm 

firem. Jediným kritériem pro stanovení pořadí soutěžících byla cena za dílo. Na základě 

zprávy o hodnocení nabídek předložil starosta návrh na schválení zhotovitele zakázky části 

1. Vodovodní řady firmu INSTAV Hlinsko a. s. z Hlinska (cena 6 660 303,63 Kč) a části 

2. Vodojem také firmu INSTAV Hlinsko a. s. z Hlinska (cena 9 598 523,03 Kč), 

zastupitelé tento návrh schválili. Dále zastupitelstvo schválilo aktualizovaný 

Ceník úkonů poskytovaných Jednotkou sboru dobrovolných hasičů obce Lhoty u Potštejna. 

V posledním bodě jednání seznámil starosta zastupitelstvo s rozpočtovým opatřením číslo 

osm vydaným starostou obce (příjmy se navýšily o 41 650 Kč a výdaje se navýšily 

o 20 850 Kč). 

Sedmé veřejné zasedání obecního zastupitelstva v roce 2018 a zároveň ustavující veřejné 

zasedání nového obecního zastupitelstva se konalo ve čtvrtek 1. listopadu 2018 

od 19.00 hodin. Jednání zastupitelstva se zúčastnilo šestnáct občanů. Nejdříve dosavadní 

starosta Jan Růžička konstatoval, že na zasedání jsou přítomni všichni členové zastupitelstva 

a všichni se prokázali Osvědčením o zvolení členem zastupitelstva. 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 nového zastupitelstva bylo 

schválení počtu místostarostů - jeden. Dále zastupitelstvo schválilo, že pouze pro funkci 

starosty bude člen zastupitelstva uvolněn. Poté byl stanoven způsob volby starosty 

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

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

Jiné návrhy na starostu ani místostarostu nebyly předloženy. Zastupitelstvo potom 

schválilo zřízení finančního výboru a kontrolního výboru, oba výbory byly zvoleny 
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jako pětičlenné. Předsedou finančního výboru byl zvolen Martin Růžička ml. a členy 

výboru byli zvoleni Zuzana Janečková, Milan Dědek a Petr Horáček. Předsedou 

kontrolního výboru byl zvolen Jan Havel a členy výboru byli zvoleni Marcela Flegelová, 

Lukáš Horský a Václav Morávek. Pátí členové obou výborů nebyli na tomto zasedání 

zastupitelstva zvoleni. Dále zastupitelstvo schválilo odměnu pro místostarostku ve výši 

3 000 Kč za měsíc. Zastupitelé poté schválili Nájemní smlouvu o nájmu bytu v č. p. 34 

uzavřenou s panem Lubomírem Klemou z Pěčína. Zastupitelstvo dále schválilo Smlouvu 

o zřízení věcného břemene - služebnosti číslo IV-12-2016125/VB/03, Lhoty u Potštejna, 

p. č. 3378, Obec, Knn uzavřenou s firmou ČEZ Distribuce, a. s. z Děčína (jednalo se 

o umístění kabelového vedení a skříně na pozemku obce p. č. 3378 v k. ú. Borovnice - 

elektrická přípojka pro vodojem na Homoli). Potom zastupitelé schválili Kupní smlouvu 

o převodu nemovité věci a smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou s Václavem 

Moravcem z Chocně, s Pavlínou Hejlkovou a manželi Petrem a Jaroslavou Červinkovými 

ze Lhot u Potštejna č. p. 62, kterou obec prodává obecní pozemky st. 7/2 o výměře 22 m2,  

p. č. 923/17 o výměře 87 m2, p. č. 923/18 o výměře 72 m2 a p. č. 923/19 o výměře 16 m2 

(vytvořeny dle geometrického plánu číslo 264-34/2018), vše v k. ú. Lhoty u Potštejna. Jednalo 

se o narovnání stavu pozemků u č. p. 62, č. p. 88 a u hasičárny ve Velké Lhotě. 

Dále zastupitelstvo schválilo Kupní smlouvu o převodu nemovité věci uzavřenou 

s Marií Dostálovou ze Lhot u Potštejna č. p. 13, kterou obec prodává obecní pozemky 

p. č. 924/15 o výměře 60 m2, p. č. 924/16 o výměře 29 m2 a p. č. 924/17 o výměře 3 m2 

a zároveň kupuje pozemek p. č. 4028 o výměře 5 m2 (vytvořeny dle geometrického 

plánu číslo 266-26/2018), vše v k. ú. Lhoty u Potštejna. Jednalo se o narovnání stavu pozemků 

u č. p. 13. Poté zastupitelé schválili Kupní smlouvu o převodu nemovité věci uzavřenou 
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s Marcelou Hervertovou z Kounic, kterou obec prodává obecní pozemek p. č. 918/4 o výměře 

71 m2 (vytvořen geometrickým plánem číslo 268-30/2018) v k. ú. Lhoty u Potštejna. Jednalo 

se o narovnání stavu pozemků u č. p. 64. Zastupitelstvo také schválilo starostu obce 

jako zástupce obce pro spolupráci s pořizovatelem územního plánu obce při zpracování 

a projednání Zprávy o uplatňování územního plánu. V posledním bodě jednání byl schválen 

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o zajištění a poskytování pečovatelské služby pro občany obce 

a o přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou v Kostelci nad Orlicí občanům obce, 

uzavřené dne 2. dubna 2012 s městem Kostelec nad Orlicí, kterým se nahrazuje 

Příloha č. 1 novou Přílohou č. 1/2. 

Osmé a zároveň poslední veřejné zasedání obecního zastupitelstva v roce 2018 se konalo 

v pátek 21. prosince 2018 od 19.00 hodin. Jednání zastupitelstva se zúčastnilo čtrnáct 

občanů. Nejdříve zastupitelé schválili rozpočet na rok 2019 (příjmy 15 387 200 Kč, výdaje 

18 198 000 Kč a splátky úvěrů 132 000 Kč), rozpočet byl schválen jako 

schodkový. Zastupitelstvo také schválilo Střednědobý výhled rozpočtu obce na období let 

2020-2022. V dalším bodě jednání seznámil starosta zastupitelstvo s rozpočtovým 

opatřením číslo devět, deset a jedenáct vydanými starostou obce. V rozpočtovém opatření 

devět se příjmy navýšily o 367 000 Kč a výdaje se navýšily o 52 000 Kč, rozpočtovým 

opatřením číslo deset se příjmy navýšily o 402 850 Kč a výdaje se navýšily o 95 630 Kč 

a rozpočtovým opatřením číslo jedenáct se výdaje navýšily o 280 000 Kč. Zastupitelé dále 

schválili rozpočet Základní školy a mateřské školy Lhoty u Potštejna na rok 2019 

jako vyrovnaný rozpočet s příjmy i výdaji ve výši 738 600 Kč. Poté zastupitelstvo 

schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou s firmou GasNet, s. r. o. z Ústí 

nad Labem. Jednalo se o věcné břemeno pro uložení a správu plynárenského zařízení - 

přeložky plynu u mostu v Malé Lhotě. Zastupitelé dále schválili Smlouvu o zabezpečení 

přípravy žádosti o dotaci na akci Oprava místní komunikace Lhoty u Potštejna uzavřenou 

s firmou ARTENDR s. r. o. z Kolína. Potom zastupitelstvo schválilo zřízení trvalého 

peněžního Fondu obnovy vodohospodářské infrastruktury obce. Zastupitelé také schválili 

Smlouvu darovací uzavřenou se Základní organizací Českého zahrádkářského svazu 

Chleny o poskytnutí finančního daru ve výši 2 000 Kč. Dále zastupitelé 

schválili rozpočtové opatření číslo dvanáct, kterým se navýšily příjmy o 612 300 Kč 

a výdaje se navýšily o 400 000 Kč. Zastupitelstvo také schválilo inventarizační 

komisi a to ve složení Jan Havel (předseda), Lukáš Horský, Václav Morávek a Jan Růžička 

(členové). V posledním bodě jednání zastupitelé odmítli předloženou nabídku 

České pošty, s. p. z Prahy na převzetí obsluhy pošty v obci v rámci projektu Pošta Partner 

a pověřili starostu obce dalším jednání s Českou poštou o změnách podmínek uvedených 

v předložené nabídce. 
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Rozpočet obce  

Rozpočet obce Lhoty u Potštejna na rok 2018 schválilo zastupitelstvo obce na svém 

zasedání dne 21. prosince 2017. Schválený rozpočet příjmů činil 5 577 700 Kč, schválený 

rozpočet výdajů činil 4 351 000 Kč a splátky úvěrů byly 183 000 Kč. Rozpočet byl tedy 

schválen jako přebytkový. Roku 2018 se týkalo dvanáct rozpočtových opatření. Konečná 

výše upraveného rozpočtu k 31. prosinci 2018 činila u příjmů 9 030 370 Kč, u výdajů 

9 167 990 Kč a splátky úvěrů byly 183 000 Kč.  

Na veřejném zasedání obecního zastupitelstva konaném 4. května 2018 vzalo 

zastupitelstvo na vědomí rozpočtové opatření vydané starostou obce číslo jedna (příjmy 

byly navýšeny o 27 900 Kč a výdaje byly navýšeny o 72 840 Kč), rozpočtové opatření 

číslo dvě (příjmy byly navýšeny o 470 700 Kč a výdaje byly navýšeny o 596 500 Kč) 

a rozpočtové opatření číslo tři, ve kterém byly příjmy navýšeny o 44 000 Kč a výdaje byly 

navýšeny o 1 350 Kč.  

Čtvrté rozpočtové opatření týkající se roku 2018 vydané starostou obce vzalo 

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

22. června 2018. Příjmy byly navýšeny o 26 000 Kč a výdaje byly navýšeny o 18 000 Kč. 

Páté rozpočtové opatření týkající se roku 2018 vydané starostou obce vzalo zastupitelstvo 

na vědomí na veřejném zasedání obecního zastupitelstva, které se konalo 31. červen- 

ce 2018. Příjmy byly navýšeny o 61 300 Kč a výdaje byly navýšeny o 94 000 Kč. 

Na veřejném zasedání obecního zastupitelstva konaném 29. srpna 2018 vzalo zastupitel-

stvo na vědomí rozpočtové opatření vydané starostou obce číslo šest (příjmy byly 

navýšeny o 903 470 Kč a výdaje byly navýšeny o 170 000 Kč). Na stejném zasedání 

obecního zastupitelstva schválili zastupitelé sedmé rozpočtové opatření, kterým byly 

příjmy navýšeny o 495 500 Kč a výdaje byly navýšeny o 3 009 310 Kč. 

Osmé rozpočtové opatření týkající se roku 2018 vydané starostou obce vzalo zastupitelstvo 

na vědomí na veřejném zasedání obecního zastupitelstva, které se konalo 4. října 2018. 

Příjmy byly navýšeny o 41 650 Kč a výdaje byly navýšeny o 20 850 Kč. 

Na veřejném zasedání obecního zastupitelstva konaném 21. prosince 2018 vzalo zastupitel-

stvo na vědomí rozpočtové opatření vydané starostou obce číslo devět (příjmy byly 

navýšeny o 367 000 Kč a výdaje byly navýšeny o 52 000 Kč), rozpočtové opatření číslo 

deset (příjmy byly navýšeny o 402 850 Kč a výdaje byly navýšeny o 95 630 Kč) 

a rozpočtové opatření číslo jedenáct, kterým se navýšily výdaje o 280 000 Kč. Na stejném 

zasedání obecního zastupitelstva schválili zastupitelé dvanácté rozpočtové opatření (příjmy 

byly navýšeny o 612 300 Kč a výdaje byly navýšeny o 406 510 Kč). 
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PŘÍJMY 
Schválený 

rozpočet  

Rozpočtové opatření číslo Rozpočet 

po změnách  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Daň z příjmů fyzických osob placená 
plátci 

pol. 1111 1 100 000 Kč x x x x x x x x x 28 000 Kč x 135 000 Kč 1 263 000 Kč 

Daň z příjmů fyzických osob placená 

poplatníky 
pol. 1112 50 000 Kč x x x x 35 000 Kč x x 5 000 Kč 3 000 Kč 2 000 Kč x 10 000 Kč 105 000 Kč 

Daň z příjmů fyzických osob vybíraná 
srážkou 

pol. 1113 96 000 Kč x x x x x x x x 1 000 Kč 10 000 Kč x 9 000 Kč 116 000 Kč 

Daň z příjmů právnických osob pol. 1121 1 000 000 Kč x x x x x x x x x x x 113 000 Kč 1 113 000 Kč 

Daň z příjmů právnických osob za obce pol. 1122 x x 300 200 Kč x x x x x x x x x x 300 200 Kč 

Daň z přidané hodnoty pol. 1211 2 100 000 Kč x x x x x x x x 54 000 Kč 300 000 Kč x 255 000 Kč 2 709 000 Kč 

Odvody za odnětí půdy 
ze zemědělského půdního fondu 

pol. 1334 x x 13 200 Kč x x x 5 300 Kč x x x x x x 18 500 Kč 

Poplatek za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů 

pol. 1340 167 000 Kč x x x x x x x x x 3 500 Kč x 3 000 Kč 173 500 Kč 

Poplatek ze psů pol. 1341 3 000 Kč x x x x x x x 150 Kč x 200 Kč x 200 Kč 3 550 Kč 

Správní poplatky pol. 1361 5 000 Kč x x x x x x x x x x x x 5 000 Kč 

Daň z hazardních her pol. 1381 20 000 Kč x x x x x x 4 500 Kč x x 7 500 Kč x x 32 000 Kč 

Zrušený odvod z loterií kromě VHP pol. 1382 x x x x x x x x x x x x x x 

Daň z nemovitých věcí pol. 1511 230 000 Kč x x x x x x x x x x x 32 000 Kč 262 000 Kč 

Neinvestiční přijaté transfery 

z všeobecné pokladní správy státního 

rozpočtu 

pol. 4111 x 22 980 Kč x x x x x x 30 000 Kč x x x x 52 980 Kč 

Neinvestiční přijaté transfery ze SR, 

souhrnný dotační vztah 
pol. 4112 92 700 Kč x x x x x x x x x x x x 92 700 Kč 

Ostatní neinvestiční přijaté transfery 
ze státního rozpočtu  

pol. 4116 x x x x x x 126 170 Kč x x x 9 450 Kč x 26 000 Kč 161 620 Kč 

Neinvestiční přijaté transfery od obcí pol. 4121 36 000 Kč x x x x x x x x x x x 1 100 Kč 37 100 Kč 

Ostat.  investiční přijaté transfery ze SR pol. 4216 x x x x x x x 450 000 Kč x x x x x 450 000 Kč 

Investiční přijaté transfery od krajů pol. 4222 x x x x x x 700 000 Kč x x 300 000 Kč x x x 1 000 000 Kč 

Podpora produkční činnosti odpa 1032 158 000 Kč x 143 000 Kč 35 000 Kč 26 000 Kč 25 000 Kč 70 000 Kč 20 000 Kč 2 000 Kč x x x x 479 000 Kč 

Sběr a zpracování druhotných surovin odpa 2122 10 000 Kč x x x x x x 21 000 Kč x x x x x 31 000 Kč 

Pitná voda odpa 2310 245 000 Kč x x x x x x x 4 500 Kč 9 000 Kč 6 500 Kč x 1 000 Kč 266 000 Kč 

Bytové hospodářství odpa 3612 197 000 Kč 1 220 Kč x 5 000 Kč x x x x x x 7 000 Kč x 25 000 Kč 235 220 Kč 

Nebytové hospodářství  odpa 3613 32 000 Kč 3 700 Kč x 2 000 Kč x 1 300 Kč 2 000 Kč x x x 2 000 Kč x 2 000 Kč 45 000 Kč 

Komunální služby a územní rozvoj j. n. odpa 3639 x x 14 300 Kč x x x x x x x 10 500 Kč x x 24 800 Kč 

Sběr a svoz komunálních odpadů odpa 3722 26 000 Kč x x x x x x x x x x x x 26 000 Kč 

Činnost místní správy odpa  6171 10 000 Kč x x 1 000 Kč x x x x x x 16 200 Kč x x 27 200 Kč 

Obecné příjmy a výdaje z fin. operací odpa  6310 x x x 1 000 Kč x x x x x x x x x 1 000 Kč 

Převody vlastním fondům v rozpočtech 

územní úrovně 
odpa  6330 x x x x x x x x x x x x x x 

Ostatní finanční operace odpa 6339 x x x x x x x x x x x x x x 

Příjmy celkem 5 577 700 Kč 27 900 Kč 470 700 Kč 44 000 Kč 26 000 Kč 61 300 Kč 903 470 Kč 495 500 Kč 41 650 Kč 367 000 Kč 402 850 Kč 0 Kč 612 300 Kč 9 030 370 Kč 
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VÝDAJE 
Schválený 

rozpočet 

Rozpočtové opatření číslo Rozpočet 

po změnách 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Pěstební činnost odpa 1031 100 000 Kč x x x x x x x x x x x x 100 000 Kč 

Podpora produkční činnosti odpa 1032 40 000 Kč 55 000 Kč 5 300 Kč x 16 000 Kč x x x x 1 000 Kč x x 25 000 Kč 142 300 Kč 

Správa v lesním hospodářství odpa 1036 18 000 Kč x x x x x x x x x x x 10 000 Kč 28 000 Kč 

Silnice odpa 2212 50 000 Kč x 150 000 Kč x x 30 000 Kč 150 000 Kč 1 950 000 Kč x x x x x 2 330 000 Kč 

Provoz veřejné silniční dopravy odpa 2221 70 000 Kč x x x x x x x x x x x x 70 000 Kč 

Pitná voda odpa 2310 245 000 Kč x x x x x x x x x x x x 245 000 Kč 

Odvádění a čistění odpadních vod 

a nakládání s kaly 
odpa 2321 20 000 Kč x x x x x x x x x x x x 20 000 Kč 

Revitalizace říčních systémů odpa 2334 30 000 Kč x x x x x x x x x x x x 30 000 Kč 

Základní školy odpa 3113 1 160 000 Kč x x x x x x 126 170 Kč x x x x x 1 286 170 Kč 

Činnosti knihovnické odpa 3314 7 000 Kč x x x x x x x x x x x 1 000 Kč 8 000 Kč 

Ostatní záležitosti kultury odpa 3319 8 000 Kč x x x x x x x x x 1 000 Kč x 1 000 Kč 10 000 Kč 

Ostatní záležitosti kultury, církve, 
sdělovacích prostředků 

odpa 3399 15 000 Kč x x x 2 000 Kč x x x x 7 000 Kč 3 500 Kč x 15 000 Kč 42 500 Kč 

Využití volného času dětí a mládeže odpa 3421 x 6 050 Kč x x x x x 13 140 Kč 4 500 Kč x x 280 000 Kč x 303 690 Kč 

Bytové hospodářství odpa 3612 35 000 Kč x x x x x x x x 7 000 Kč 3 500 Kč x 20 000 Kč 65 500 Kč 

Nebytové hospodářství odpa 3613 250 000 Kč x x x x x x x x x x x 125 000 Kč 375 000 Kč 

Veřejné osvětlení odpa 3631 80 000 Kč x x x x x x x x x x x x 80 000 Kč 

Komunální služby a územní rozvoj j. n. odpa 3639 210 000 Kč x x x x 64 000 Kč x x x x 5 000 Kč x 48 000 Kč 327 000 Kč 

Sběr a svoz komunálních odpadů odpa 3722 200 000 Kč x x x x x x x x x 15 000 Kč x 30 000 Kč 245 000 Kč 

Ostatní ochrana půdy a spodní vody odpa 3739 38 000 Kč x x x x x x x x x x x x 38 000 Kč 

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň odpa 3745 100 000 Kč x x x x x x x x x x x x 100 000 Kč 

Ochrana obyvatelstva odpa 5212 1 000 Kč x x x x x x x x x x x x 1 000 Kč 

Požární ochrana - dobrovolná část odpa 5512 320 000 Kč x x x x x x 920 000 Kč x x x x x 1 240 000 Kč 

Zastupitelstva obcí odpa 6112 710 000 Kč x x x x x x x x x x x 50 000 Kč 760 000 Kč 

Volby do zastupitelstev územních 

samosprávných celků 
odpa 6115 x x x x x x x x 15 450 Kč x 630 Kč x x 16 080 Kč 

Volba prezidenta republiky odpa 6118 x 11 790 Kč x x x x x x x x x x x 11 790 Kč 

Činnost místní správy odpa 6171 600 000 Kč x x x x x x x x x 67 000 Kč x 75 000 Kč 742 000 Kč 

Obecné příjmy a výdaje z finančních 
operací 

odpa 6310 20 000 Kč x x x x x x x x x x x x 20 000 Kč 

Pojištění funkčně nespecifikované odpa 6320 24 000 Kč x x 1 350 Kč x x x x x x x x x 25 350 Kč 

Převody vlastním fondům v rozpočtech 
územní úrovně 

odpa 6330 x x x x x x x x x x x x x x 

Ostatní finanční operace odpa 6399 x x 441 200 Kč x x x 20 000 Kč x 900 Kč 37 000 Kč x x x 499 100 Kč 

Finanční vypořádání minulých let odpa 6402 x x x x x x x x x x x x 6 510 Kč 6 510 Kč 

Splátky úvěrů pol. 8124 183 000 Kč x x x x x x x x x x x x 183 000 Kč 

Výdaje celkem 4 534 000 Kč 72 840 Kč 596 500 Kč 1 350 Kč 18 000 Kč 94 000 Kč 170 000 Kč 3 009 310 Kč 20 850 Kč 52 000 Kč 95 630 Kč 280 000 Kč 406 510 Kč 9 350 990 Kč 
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Skutečnost vyinkasovaných příjmů činila v roce 2018 celkem 9 823 909,22 Kč. Upravený 

rozpočet příjmů byl splněn na 108,79 %.  

PŘÍJMY 
Schválený 

rozpočet 

Rozpočet 

po změnách  

Příjmy 

k 31. 12. 2018 

% 

upraveného 

rozpočtu 

Daň z příjmů fyzických osob placená 

plátci 
pol. 1111 1 100 000 Kč 1 263 000 Kč 1 258 729,73 Kč 99,66% 

Daň z příjmů fyzických osob placená 

poplatníky 
pol. 1112 50 000 Kč 105 000 Kč 104 832,26 Kč 99,84% 

Daň z příjmů fyzických osob vybíraná 

srážkou 
pol. 1113 96 000 Kč 116 000 Kč 115 764,47 Kč 99,80% 

Daň z příjmů právnických osob pol. 1121 1 000 000 Kč 1 113 000 Kč 1 112 998,84 Kč 100,00% 

Daň z příjmů právnických osob 

za obce 
pol. 1122 x 300 200 Kč 300 200,00 Kč 100,00% 

Daň z přidané hodnoty pol. 1211 2 100 000 Kč 2 709 000 Kč 2 708 829,51 Kč 99,99% 

Odvody za odnětí půdy 

ze zemědělského půdního fondu 
pol. 1334 x 18 500 Kč 18 050,40 Kč 97,57% 

Poplatek za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů 

pol. 1340 167 000 Kč 173 500 Kč 172 629,00 Kč 99,50% 

Poplatek ze psů pol. 1341 3 000 Kč 3 550 Kč 3 432,00 Kč 96,68% 

Správní poplatky pol. 1361 5 000 Kč 5 000 Kč 4 280,00 Kč 85,60% 

Daň z hazardních her pol. 1381 20 000 Kč 32 000 Kč 31 854,99 Kč 99,55% 

Zrušený odvod z loterií kromě VHP pol. 1382 x x 19,58 Kč x 

Daň z nemovitých věcí pol. 1511 230 000 Kč 262 000 Kč 261 343,88 Kč 99,75% 

Neinvestiční přijaté transfery 

z všeobecné pokladní správy státního 

rozpočtu 

pol. 4111 x 52 980 Kč 52 981,00 Kč 100,00% 

Neinvestiční přijaté transfery ze SR, 

souhrnný dotační vztah 
pol. 4112 92 700 Kč 92 700 Kč 92 700,00 Kč 100,00% 

Ostatní neinvestiční přijaté transfery 

ze státního rozpočtu  
pol. 4116 x 161 620 Kč 161 247,20 Kč 99,77% 

Neinvestiční přijaté transfery od obcí pol. 4121 36 000 Kč 37 100 Kč 37 020,00 Kč 99,78% 

Ostatní investiční přijaté transfery 

ze státního rozpočtu 
pol. 4216 x 450 000 Kč 450 000,00 Kč 100,00% 

Investiční přijaté transfery od okrajů pol. 4222 x 1 000 000 Kč 1 000 000,00 Kč 100,00% 

Podpora produkční činnosti odpa 1032 158 000 Kč 479 000 Kč 478 876,00 Kč 99,97% 

Sběr a zpracování druhotných surovin odpa 2122 10 000 Kč 31 000 Kč 29 217,50 Kč 94,25% 

Pitná voda odpa 2310 245 000 Kč 266 000 Kč 265 904,00 Kč 99,96% 

Bytové hospodářství odpa 3612 197 000 Kč 235 220 Kč 230 643,99 Kč 98,05% 

Nebytové hospodářství  odpa 3613 32 000 Kč 45 000 Kč 44 325,26 Kč 98,50% 

Komunální služby a územní rozvoj j. n. odpa 3639 x 24 800 Kč 24 415,00 Kč 98,45% 

Sběr a svoz komunálních odpadů odpa 3722 26 000 Kč 26 000 Kč 17 110,50 Kč 65,81% 

Činnost místní správy odpa  6171 10 000 Kč 27 200 Kč 26 028,00 Kč 95,69% 

Obecné příjmy a výdaje z finančních 

operací 
odpa  6310 x 1 000 Kč 753,11 Kč 75,31% 

Převody vlastním fondům v rozpočtech 

územní úrovně 
odpa  6330 x x 816 000,00 Kč x 

Ostatní finanční operace odpa  6399 x x 3 623,00 Kč x 

Příjmy celkem 5 577 700 Kč 9 030 370 Kč 9 823 809,22 Kč 108,79% 
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Výdaje za rok 2018 činily celkem 9 176 171,37 Kč. Upravený rozpočet výdajů v roce 2018 

byl splněn na 99,93 %. 

VÝDAJE 
Schválený 

rozpočet 

Rozpočet 

po změnách 

Příjmy 

k 31. 12. 2018 

% 

upraveného 

rozpočtu 

Pěstební činnost odpa 1031 100 000 Kč 100 000 Kč 31 263,00 Kč 31,26% 

Podpora produkční činnosti odpa 1032 40 000 Kč 142 300 Kč 139 524,00 Kč 98,05% 

Správa v lesním hospodářství odpa 1036 18 000 Kč 28 000 Kč 17 500,00 Kč 62,50% 

Silnice  odpa 2212 50 000 Kč 2 330 000 Kč 2 221 342,17 Kč 95,34% 

Provoz veřejné silniční dopravy  odpa 2221 70 000 Kč 70 000 Kč 25 716,00 Kč 36,74% 

Pitná voda odpa 2310 245 000 Kč 245 000 Kč 156 083,00 Kč 63,71% 

Odvádění a čistění odpadních vod 

a nakládání s kaly 
odpa 2321 20 000 Kč 20 000 Kč 13 585,00 Kč 67,93% 

Revitalizace říčních systémů odpa 2334 30 000 Kč 30 000 Kč 17 520,00 Kč 58,40% 

Základní školy  odpa 3113 1 160 000 Kč 1 286 170 Kč 1 119 571,20 Kč 87,05% 

Činnosti knihovnické odpa 3314 7 000 Kč 8 000 Kč 6 800,00 Kč 85,00% 

Ostatní záležitosti kultury odpa 3319 8 000 Kč 10 000 Kč 9 000,00 Kč 90,00% 

Ostatní záležitosti kultury, církve, 

sdělovacích prostředků  
odpa 3399 15 000 Kč 42 500 Kč 38 849,50 Kč 91,41% 

Využití volného času dětí a mládeže odpa 3421 x 303 690 Kč 302 586,00 Kč 99,64% 

Bytové hospodářství odpa 3612 35 000 Kč 65 500 Kč 64 786,36 Kč 98,91% 

Nebytové hospodářství odpa 3613 250 000 Kč 375 000 Kč 358 261,49 Kč 95,54% 

Veřejné osvětlení odpa 3631 80 000 Kč 80 000 Kč 51 244,00 Kč 64,06% 

Komunální služby a územní 

rozvoj j. n. 
odpa 3639 210 000 Kč 327 000 Kč 306 127,95 Kč 93,62% 

Sběr a svoz komunálních odpadů odpa 3722 200 000 Kč 245 000 Kč 238 644,00 Kč 97,41% 

Ostatní ochrana půdy a spodní vody odpa 3739 38 000 Kč 38 000 Kč 35 994,00 Kč 94,72% 

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň odpa 3745 100 000 Kč 100 000 Kč 70 095,00 Kč 70,10% 

Ochrana obyvatelstva odpa 5212 1 000 Kč 1 000 Kč x x 

Požární ochrana - dobrovolná část odpa 5512 320 000 Kč 1 240 000 Kč 1 189 101,00 Kč 95,90% 

Zastupitelstva obcí odpa 6112 710 000 Kč 760 000 Kč 696 705,00 Kč 91,67% 

Volby do zastupitelstev územních 

samosprávných celků 
odpa 6115 x 16 080 Kč 16 075,00 Kč 99,97% 

Volba prezidenta republiky odpa 6118 x 11 790 Kč 11 789,00 Kč 99,99% 

Činnost místní správy  odpa 6171 600 000 Kč 742 000 Kč 672 695,30 Kč 90,66% 

Obecné příjmy a výdaje z finančních 

operací 
odpa 6310 20 000 Kč 20 000 Kč 19 031,40 Kč 95,16% 

Pojištění funkčně nespecifikované odpa 6320 24 000 Kč 25 350 Kč 25 352,00 Kč 100,01% 

Převody vlastním fondům 

v rozpočtech územní úrovně 
odpa 6330 x x 816 000,00 Kč x 

Ostatní finanční operace odpa 6399 x 499 100 Kč 498 420,00 Kč 99,86% 

Finanční vypořádání minulých let odpa 6402 x 6 510 Kč 6 510,00 Kč 100,00% 

Splátky úvěrů pol. 8124 183 000 Kč 183 000 Kč 168 227,30 Kč 91,93% 

Výdaje celkem 4 534 000 Kč 9 350 990 Kč 9 344 398,67 Kč 99,93% 

Hospodaření obce Lhoty u Potštejna za rok 2018 skončilo přebytkem hospodaření ve výši 

479 510,55 Kč. 
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Přijaté dotace 

Obec Lhoty u Potštejna přijala v roce 2018 tyto dotace a transfery: 

 dotace na pořádání voleb prezidenta České republiky ze Státního rozpočtu ve výši 

22 981 Kč, skutečně bylo vyčerpáno 11 789 Kč;  

 dotace na pořádání voleb do zastupitelstva obcí ze Státního rozpočtu ve výši 30 000 Kč, 

skutečně bylo vyčerpáno 16 075 Kč;  

 dotace na provoz obecního úřadu od Královéhradeckého kraje ve výši 92 700 Kč, 

dotace byla vyčerpána v plné výši; 

 dotace na provoz Jednotky požární ochrany od Ministerstva vnitra ve výši 25 630 Kč, 

dotace byla vyčerpána v plné výši; 

 dotace na výsadbu buku lesního od Královéhradeckého kraje ve výši 9 450 Kč, dotace 

byla vyčerpána v plné výši v roce 2019; 

 dotace na rozvoj vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole od Královéhradeckého 

kraje ve výši 126 167,20 Kč, dotace byla vyčerpána v plné výši; 

 dotace na nákup automobilu Ford Tranzit pro hasiče od Ministerstva vnitra ve výši 

450 000 Kč, dotace byla vyčerpána v plné výši; 

 dotace na nákup automobilu Ford Tranzit pro hasiče od Královéhradeckého kraje 

ve výši 300 000 Kč, dotace byla vyčerpána v plné výši; 

 dotace na rekonstrukci mostu do Sádek od Královéhradeckého kraje ve výši 

700 000 Kč, dotace byla vyčerpána v plné výši; 

 dotace na vybudování hřiště ve Velké Lhotě od Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 

220 957 Kč, dotace byla vyčerpána v plné výši v roce 2019; 

 transfery od obce Borovnice ve výši 18 000 Kč, Chleny ve výši 18 000 Kč a Polom 

ve výši 1 020 Kč na provoz Jednotky požární ochrany. 

   

Majetek obce  

Obec Lhoty u Potštejna evidovala k 31. 12. 2018 aktiva netto v částce 45 507 781,64 Kč. 

Jednalo se o majetek, zásoby, pohledávky 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. 2018 činila 56 918 537,08 Kč. 

Drobným dlouhodobým nehmotným majetkem byly k 31. 12. 2018 počítačové programy 

na obecním úřadě (Evidence obyvatel, Spisová služba a Faktury) celkem za 31 077 Kč.  
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Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek ke konci roku 2018 činil 85 910 Kč (Územní 

plán).  

K 31. 12. 2018 byl nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek ve výši 45 000 Kč, 

kterým byl Povodňový plán. 

Ke konci roku 2018 evidovala obec v majetku Pozemky za 4 274 962,35 Kč. 

AKTIVA 
k 31. 12. 2017 k 31. 12. 2018 

brutto netto brutto netto 

Drobný dlouhodobý nehmotný 

majetek 
31 077,00 Kč 0,00 Kč 31 077,00 Kč 0,00 Kč 

Ostatní dlouhodobý nehmotný 

majetek 
85 910,00 Kč 83 043,00 Kč 85 910,00 Kč 49 215,00 Kč 

Nedokončený dlouhodobý nehmotný 

majetek 
45 000,00 Kč 45 000,00 Kč 45 000,00 Kč 45 000,00 Kč 

Pozemky 4 279 739,90 Kč 4 279 739,90 Kč 4 274 962,35 Kč 4 274 962,35 Kč 

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

Stavby 30 409 008,14 Kč 20 513 666,58 Kč 30 409 008,14 Kč 20 200 365,73 Kč 

Samostatné hmotné movité věci 

a soubory hmotných movitých věcí 
1 231 872,50 Kč 829 967,25 Kč 1 919 187,00 Kč 1 717 469,00 Kč 

Drobný dlouhodobý hmotný majetek 908 932,24 Kč 0,00 Kč 730 863,17 Kč 0,00 Kč 

Nedokončený dlouhodobý hmotný 

majetek 
5 519 054,54 Kč 5 519 054,54 Kč 7 993 791,91 Kč 7 993 791,91 Kč 

Ostatní dlouhodobý finanční majetek 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

Materiál na skladě 35 137,49 Kč 35 137,49 Kč 35 137,49 Kč 35 137,49 Kč 

Odběratelé 188 978,63 Kč 76 722,90 Kč 314 326,20 Kč 116 466,34 Kč 

Krátkodobé poskytnuté zálohy 101 054,64 Kč 101 054,64 Kč 107 896,38 Kč 107 896,38 Kč 

Jiné pohledávky z hlavní činnosti 4 282,00 Kč 343,80 Kč 5 550,00 Kč 1 650,00 Kč 

Ostatní daně, poplatky a jiná 

obdobná peněžitá plnění 
27 196,00 Kč 27 196,00 Kč 21 706,00 Kč 21 706,00 Kč 

Krátkodobé poskytnuté zálohy 

na transfery 
0,00 Kč 0,00 Kč 53 004,00 Kč 53 004,00 Kč 

Dohadné účty aktivní 122 731,00 Kč 122 731,00 Kč 1 730 000,00 Kč 1 730 000,00 Kč 

Jiné běžné účty 0,00 Kč 0,00 Kč 107 242,00 Kč 107 242,00 Kč 

Základní běžný účet územních 

samosprávních celků 
4 399 634,89 Kč 4 399 634,89 Kč 4 693 145,44 Kč 4 693 145,44 Kč 

Běžné účty fondů územních 

samosprávních celků 
600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 786 000,00 Kč 786 000,00 Kč 

Ceniny 480,00 Kč 480,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

Celkem 51 570 818,97 Kč 40 214 501,99 Kč 56 918 537,08 Kč 45 507 781,64 Kč 

Kulturními předměty k 31. 12. 2018 byla ½ Schodiště na Homoli v částce 3 574 730 Kč. 

Stavby vlastnila obec ke konci roku 2018 v celkové částce 30 409 008,14 Kč. V tomto 

majetku byly např. budova obecního úřadu a bytů (č. p. 34), budova Základní školy  

a Mateřské školy (č. p. 45), budova obchodu a pohostinství (č. p. 44), autobusová zastávka, 

hasičárna, stará hasičárna ve Velké Lhotě, sklady za obecním úřadem, dětské hřiště, most 

ve Velké Lhotě u kříže, komunikace a asfaltové plochy, veřejné osvětlení, kanalizace, 

vodovod, plynovod k parcelám ve Velké Lhotě, vodní průtoková nádrž, studny (ve Velké 

Lhotě, v Sádkách, u školy a vývěr), vrty na vodu (u „Hájovny“ a u vodárny), vývěsní plo-

chy (přístřešek u obchodu a ve Velké Lhotě u rybníka), oplocení hřiště, rybník ve Velké 
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Lhotě, pískovcové kříže ve Velké Lhotě a v Malé Lhotě, socha sv. Jana Nepomuckého 

u hasičárny, Památník padlým a Památník na pozemkovou reformu a podobně. 

Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí evidovala obec 

k 31. 12. 2018 za 1 919 187 Kč. Jednalo se o malotraktor Kubota, požární auto, kontejnery 

na odpad, traktor SECO a vozidlo Ford Tranzit. 

Celková cena Drobného dlouhodobého hmotného majetku činila ke konci roku 2018  

730 863,17 Kč. Obec měla v tomto majetku evidovány např. čerpadla u vrtů a ve vodárně, 

vodoměr ve vodárně, kontejnery na odpad, vybavení v Základní škole a Mateřské škole 

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

smažící pánev, …), vybavení v hasičárně (požární stříkačky, savice, požární přilby, pila, 

žebříky, radiostanice, čerpadlo ...), plechová garáž, úhlová bruska, přívěsný vozík, 

dopravník na uhlí, kalové čerpadlo, křovinořezy, motorová pila, sekačka, stojany na kola, 

akumulační kamna, psací stroj, židle, počítače, monitory, volební zástěna, kopírka, tiskárna, 

trezor, čtečky čárových kódů, řečnický systém a podobně. 

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek evidovala obec k 31. 12. 2018 v částce 

7 993 791,91 Kč. Jednalo se o majetek, který není ještě dokončený - studie na odkana-

lizování obce, nedostavěná tělocvična, projektová dokumentace na Sběrný dvůr, vodojem 

na Homoli, infrastruktura pro rodinné domy na parcelách ve Velké Lhotě, rekonstrukce 

mostu do Sádek, Chmelnický rybník a dětské hřiště ve Velké Lhotě.  

Materiál na skladě evidovala obec ke konci roku 2018 v celkové hodnotě 35 137,49 Kč, 

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

Obec k 31. 12. 2018 evidovala pohledávky vůči Odběratelům ve výši 314 326,20 Kč. 

Jednalo se o pohledávky vůči občanům po splatnosti - nájemné v bytech z let 2008 

a 2017, platby za topení v pohostinství a bytě nad ním z let 2008 a 2010, nájemné 

v pohostinství z let 2008 a 2010, vodné v bytech z roku 2008, náklady na malování 

v pronajatém bytě z roku 2017. Některé z pohledávek z roku 2008 byly ke konci roku 2018 

vymáhány soudně. Dále se jednalo o pohledávky do splatnosti za prodej dřeva z roku 2018 

(71 791 Kč) a přeplatek nájemného za pronájem pozemků (251 Kč).  

V částce 107 896,38 Kč měla obec ke konci roku 2018 nevypořádané Krátkodobé 

poskytnuté zálohy na elektrickou energii.  

Obec evidovala k 31. 12. 2018 Jiné pohledávky z hlavní činnosti ve výši 5 550 Kč 

(nezaplacené poplatky za odpady z let 2008 (vymáhány soudně) a 2018).  

Ke konci roku 2018 evidovala obec Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 

ve výši 21 706 Kč (zálohová a srážková daň a poplatek za odběr podzemní vody).  

Zůstatek Krátkodobých poskytnutých záloh na transfery 31. 12. 2018 činil 53 004 Kč. 
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Jednalo se o příspěvek Dobrovolnému svazku obcí Orlice. 

Na Dohadných účtech aktivních evidovala obec ke konci roku 2018 položky v celkové 

výši 1 730 000 Kč (vodné placené občany za druhé pololetí roku 2018, dotace na rekon-

strukci mostu a dotace na vozidlo Ford Transit). Na dohadné účty aktivní vstupují pohle-

dávky za poskytnuté výkony, u kterých není známá přesná výše částky nebo chybí doklad. 

Zůstatek na Jiných běžných účtech k 31. 12. 2018 činil 107 242 Kč.  

Zůstatek na Základním běžném účtu územních samosprávných celků ke konci roku 2018 

byl 4 693 145,44 Kč. 

K 31. 12. 2018 činil zůstatek na Běžných účtech fondů územních samosprávných celků 

786 000 Kč (fond obnovy vodovodu). 

Obec evidovala k 31. 12. 2018 pasiva v celkové částce 45 507 781,64 Kč.  

Jmění účetní jednotky ke konci roku 2018 činilo 26 130 675,83 Kč 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. 2018 činily tyto transfery 

11 178 082,16 Kč. 

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

účetních metod a prvotního použití metody) k 31. 12. 2018 činily -9 764 415,94 Kč. 

Ke konci roku 2018 činily Opravy předcházejících účetních období -3 683 668,07 Kč 

a jednalo se o chyby, které mají vliv na hodnotu vlastního kapitálu. 

Zůstatek Ostatních fondů k 31. 12. 2018 byl 786 000 Kč (Fond oprav na vodovod). 

K 31. 12. 2018 evidovala obec Výsledek hospodaření běžného účetního období ve výši 

2 343 059,27 Kč, výsledek vyšel při uzávěrce za rok jako rozdíl účtů výnosů a nákladů. 

Výsledek hospodaření předcházejících účetních období ke konci roku 2018 činil 

14 989 590,86 Kč.  

Celková částka Dlouhodobých úvěrů k 31. 12. 2018 činila 1 141 010 Kč - úvěr na byty 

v budově obecního úřadu 541 050 Kč (má být splaceno v roce 2024) a úvěr na vybudování 

parcel ve Velké Lhotě 599 960 Kč (má být splaceno v roce 2033). 

Ke konci roku 2018 činily Dlouhodobé přijaté zálohy 9 000 Kč. Jednalo se o kauci 

vztahující se k pronájmu pohostinství a bytu nad ním. 

K 31. 12. 2018 byly evidovány Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery ve výši 300 000 Kč 

(na vozidlo Ford Transit). 

Ke konci roku 2018 činil zůstatek Dodavatelů 140 285,79 Kč, jednalo se o nezaplacené 

faktury za administraci dotace na vodovod a vodojem a revizi hasicích přístrojů. 
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K 31. 12. 2018 činily závazky za Zaměstnanci 104 781 Kč, 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 2018 

zůstatek 32 739 Kč.  

Zůstatek na zdravotním pojištění (závazky z titulu zdravotního pojištění) byl 

k 31. 12. 2018 ve výši 14 437 Kč.  

Daň z příjmů ke konci roku 2018 činila 158 460 Kč. 

Neodvedená Daň z přidané hodnoty k 31. 12. 2018 byla 39 757 Kč. 

Obec ke konci roku 2018 evidovala Krátkodobé přijaté zálohy na transfery ve výši 

1 172 386 Kč. Jednalo se o vratku  nevyčerpané dotace  na  volby a zálohy na dotaci 

na rekonstrukci mostu a pořízení vozidla Ford Transit. 

Výdaje příštích období činily k 31. 12. 2018 částku 106 755,36 Kč. Jednalo se o výdaje 

za odvoz odpadů, pečovatelskou službu, telefonní hovory a podobně.  

Ke konci roku 2018 obec evidovala Dohadné účty pasivní ve výši 196 900,38 Kč, jednalo 

se o platby za elektrickou energii, o poplatek za odběr podzemní vody a příspěvek 

Dobrovolnému svazku obcí Orlice. Na dohadné účty pasivní vstupují závazky za přijaté 

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

Ostatní krátkodobé závazky činily k 31. 12. 2018 částku 111 946 Kč. Jednalo se 

o srážky ze mzdy a nákup pozemku.  

PASIVA k 31. 12. 2017 k 31. 12. 2018 

Jmění účetní jednotky 26 130 675,83 Kč 26 130 675,83 Kč 

Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 9 924 568,59 Kč 11 178 082,16 Kč 

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

Opravy předcházejících účetních období -3 683 668,07 Kč -3 683 668,07 Kč 

Ostatní fondy 600 000,00 Kč 786 000,00 Kč 

Výsledek hospodaření běžného účetního období 2 480 339,99 Kč 2 343 059,27 Kč 

Výsledek hospodaření přecházejících účetních období 12 509 250,87 Kč 14 989 590,86 Kč 

Dlouhodobé úvěry 1 309 237,30 Kč 1 141 010,00 Kč 

Dlouhodobé přijaté zálohy  9 000,00 Kč 9 000,00 Kč 

Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 0,00 Kč 300 000,00 Kč 

Dodavatelé 0,00 Kč 140 285,79 Kč 

Zaměstnanci 72 791,00 Kč 104 781,00 Kč 

Sociální zabezpečení 23 368,00 Kč 32 739,00 Kč 

Zdravotní pojištění 10 370,00 Kč 14 437,00 Kč 

Daň z příjmů 300 200,00 Kč 158 460,00 Kč 

Daň z přidané hodnoty 96 800,00 Kč 39 757,00 Kč 

Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 6 510,00 Kč 1 172 386,00 Kč 

Výdaje příštích období 52 075,78 Kč 106 755,36 Kč 

Dohadné účty pasivní 134 654,64 Kč 196 900,38 Kč 

Ostatní krátkodobé závazky 2 744,00 Kč 111 946,00 Kč 

Celkem 40 214 501,99 Kč 45 507 781,64 Kč 
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Obyvatelé 

K 31. prosinci 2018 bylo ve Lhotách u Potštejna trvale hlášeno 326 obyvatel (170 mužů 

a 156 žen). Ke konci roku 2017 bylo ve Lhotách trvale hlášeno také 326 obyvatel.  

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

č. p. 122, č. p. 123 a č. p. 124) bylo trvale hlášeno 218 obyvatel. Ve Velké Lhotě (č. p. 61 

až č. p. 101, č. p. 109 až č. p. 114, č. p. 121, č. p. 134 a č. p. 136) bylo hlášeno 

104 obyvatel a na Homoli (č. p. 58 a č. p. 59) 4 obyvatelé.   

V Malé Lhotě ke konci roku 2018 mělo přiděleno číslo popisné 74 domů, ve Velké Lhotě 

50 domů a 2 domy byly na Homoli. V Malé Lhotě nebyl k 31. prosinci 2018 v 15 domech 

trvale přihlášen žádný občan, ve Velké Lhotě v 18 domech a na Homoli v 1 domě. 

K 31. prosinci 2018 bylo ve Lhotách 61 občanů do věku 15 let (35 mužů a 26 žen), 

203 občanů ve věku 15 až 64 let (107 mužů a 96 žen) a 62 občanů ve věku nad 64 let 

(28 mužů a 34 žen).  

Průměrný věk obyvatel ke konci roku 2018 byl 40,44 let (muži - 39,37 let a ženy - 41,62 

let). 

V roce 2018 se ve Lhotách narodilo šest dětí: 

- Mikuláš Zářecký (č. p. 93); 

- Tomáš Petraš (č. p. 34); 

- Petr Krčmář (č. p. 33); 

- Adam Šafek (č. p. 119); 

- Kristýna Marková (č. p. 20); 

- Severin Chládek (č. p. 113). 

Během roku 2018 se do Lhot trvale přihlásilo dvanáct občanů. 

Během roku 2018 si trvalé bydliště ze Lhot odhlásilo patnáct občanů.   

V roce 2018 zemřeli tři obyvatelé Lhot: 

 - Vladimír Millich (rok narození 1932, č. p. 109); 

 - Věra Petráňková (rok narození 1928, č. p. 40); 

 - Stanislav Troják (rok narození 1948, č. p. 92). 

Ke konci roku 2018 bylo ve Lhotách sedmdesát tři různých ženských křestních jmen, nej-

častějším jménem bylo jméno Marie. Dvě občanky měly dvě křestní jména - Anna Marie.  

Počet Jméno 

11 Marie 

8 Jana 

6 Anna, Věra 

5 Hana, Veronika 

4 Eva, Jaroslava, Lucie, Tereza, Zuzana 

3 
Alena, Eliška, Ivana, Kateřina, Markéta, Martina, Miloslava, Monika, Nikola, Radka, 

Soňa 
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2 Adéla, Dana, Daniela, Helena, Jarmila, Kristýna, Lenka, Libuše, Ludmila, Pavlína, Petra, 

Renata, Zdeňka 

1 

Anastázie, Antonie, Barbora, Blanka, Dominika, Dora, Elen, Ema, Emilie, Erika, 

Gabriela, Herta, Irena, Iva, Iveta, Jennifer, Karla, Klára, Květoslava, Ladislava, Laura, 

Liliana, Magda, Magdaléna, Marcela, Michaela, Miluše, Miroslava, Nella, Romana, Sára, 

Stanislava, Šárka, Štěpánka, Vendula, Vítězslava, Vladimíra, Vlasta 

Mužských křestních jmen bylo ve Lhotách k 31. prosinci 2018 zastoupeno padesát pět 

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

Počet Jméno 

13 Jiří 

11 Jan 

10 Martin 

9 Josef 

8 Petr 

7 Michal 

6 František, Jaroslav, Pavel, Tomáš, Václav 

5 Jakub, Jaromír 

4 Adam, Milan, Ondřej, Zdeněk 

3 David, Lukáš, Miroslav, Patrik, Stanislav, Vojtěch 

2 Erik, Karel, Ladislav, Luděk, Matěj, Radek, Roman 

1 

Albert, Antonín, Aleš, Bohuslav, Čeněk, Daniel, Dominik, Filip, Jindřich, Libor, 

Lubomír, Ĺudovít, Marek, Marián, Mikuláš, Oldřich, Peter, Radomír, Sebastian, 

Severin, Štefan, Štěpán, Vladimír, Vladislav, Vlastimil 

Ke konci roku 2018 bylo ve Lhotách u Potštejna nejvíce lidí narozených v roce 2015. 

V tomto roce se narodilo dvanáct osob, které nyní mají trvalé bydliště ve Lhotách. 

Počet Rok narození 

12 2015 

8 1956, 1957, 1974, 1982 

7 1951, 1959, 1970, 1988, 2013 

6 1948, 1954, 1972, 1983, 1989, 1991, 1997, 2000, 2012, 2016, 2018 

5 1941, 1945, 1958, 1963, 1971, 1978, 1987, 1992, 2003, 2006 

4 1943, 1944, 1946, 1952, 1961, 1964, 1973, 1976, 1981, 1998, 1999, 2008, 2009 

3 1931, 1934, 1939, 1950, 1975, 1977, 1980, 1984, 1985, 1990, 2001, 2005, 2011 

2 1938, 1947, 1949, 1953, 1965, 1967, 1979, 1986, 1993, 1994, 1995, 1996, 2002, 2010 

1 1927, 1935, 1942, 1955, 1960, 1962, 1966, 1968, 1969, 2004, 2007, 2017 

Nejstarší obyvatelkou Lhot byla k 31. prosinci 2018 paní Vlasta Barvínková (narozena 

v roce 1927) a nejstarším obyvatelem byl pan Jaromír Vavruška (narozen v roce 1931). 

Nejčastějším příjmením ve Lhotách u Potštejna bylo ke konci roku 2018 příjmení 

Starý/Stará. 

Svatby 

V roce 2018 neproběhla ve Lhotách u Potštejna žádná svatba.  
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Narození 

V roce 2018 se ve Lhotách narodilo šest miminek - pět 

chlapců a jedna holčička. 

Mikuláš Zářecký 

V sobotu 10. února 2018 se manželům Haně a Milanovi 

Zářeckým, Lhoty u Potštejna č. p. 93 narodil syn Mikuláš. 

Rodina žije v Kostelci 

nad Orlicí a do Lhot jezdí 

Mikulášek za babičkou 

a dědečkem.  

 

Tomáš Petraš 

Ve středu 4. července 2018 se Haně Švar-

cové a Tomáši Petrašovi, Lhoty u Potštejna 

č. p. 34 narodil syn Tomáš. Tomáš vyrostl 

ve Lhotách č. p. 58 a Hana pochází 

ze Šumperka. Hana 

s Tomášem se poz-

nali v roce 2016 

a od roku 2018 

spolu bydlí v bytě 

v budově obecního 

úřadu ve Lhotách 

u Potštejna. 
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Petr Krčmář 

V pondělí 23. července 2018 se 

manželům Veronice a Petrovi Krčmá-

řovým, Lhoty u Potštejna č. p. 33 narodil 

syn Petr. Doma se na bratříčka těšila 

tříletá sestřička Elenka. 

 

 

Adam Šafek 

V sobotu 27. října 2018 

se manželům Lucii a Da-

vidovi Šafkovým, Lhoty 

u Potštejna č. p. 119 narodil 

syn Adam. Doma se na bra-

tříčka těšil šestiletý bráška 

Davídek. 
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Kristýna Marková 

V pátek 2. listopadu 2018 se manželům 

Janě a Jiřímu Markovým, Lhoty u Potštejna 

č. p. 20 narodila dcera Kristýna. Doma se 

na sestřičku těšila dvouletá sestřička 

Nellinka. 

 

 

Severin Chládek 

V sobotu 29. prosince 2018 se Lence Provazníkové 

a Jakubovi Chládkovi, Lhoty u Potštejna č. p. 113 

narodil syn Severin. Severin bydlí s rodiči a tříletou 

sestřičkou Valinkou v České Třebové a do Lhot jezdí 

za babičkou a dědou. Rodina neplánuje, že by se 

přestěhovala do Lhot.   
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Obecní úřad 

V roce 2018 na Obecním úřadě stále pracovala jako účetní Dana Dědková ze Lhot 

u Potštejna č. p. 93 a v říjnu na její místo nastoupila Radka Čermáková ze Lhot u Potštejna 

č. p. 118. Do konce roku 2018 zastávaly toto místo obě dvě a teprve v roce 2019 odešla 

Dana Dědková do důchodu. Lesním hospodářem ve Lhotách byl v roce 2018 Libor 

Provazník z Rájce a o obecní vodovod s vodárnou se staral Lukáš Horský ze Lhot 

u Potštejna. Po celý rok pracoval na částečný úvazek jako obecní zaměstnanec Milan 

Marhoun a příležitostně na dohodu o provedení práce Martin Dudek (oba ze Lhot 

u Potštejna), prováděli úklid veřejných prostranství, údržbu veřejné zeleně a podobně. 

Úřední hodiny pro veřejnost na Obecním úřadě byly v roce 2018 v pondělí 

od 6.30 do 18.00 hod.  

 

Knihovna 

Knihovna se i v roce 2018 nacházela v prostorách obecního úřadu. Knihovna byla otevřena 

každé pondělí od 16.30 do 17.30 hod. a knihovnicí byla stále Věra Horská ze Lhot 

u Potštejna č. p. 106. 

Za rok 2018 si přišli čtenáři vypůjčit knihy sto třicet jedna krát a celkem uskutečnili 

442 výpůjček (80 naučných knih, 327 beletrie pro dospělé a 35 dětských knih). 

V roce 2018 bylo zaregistrováno 37 čtenářů.  

 

Platby občanů obci 

Místní poplatky byly v roce 2018 ve Lhotách vybírány dva - poplatek ze psů a poplatek 

za odpady. Poplatek ze psů v roce 2018 činil 50 Kč za každého psa a poplatek za odpady 

činil 550 Kč 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 2017 

a první polovina roku 2018. Občané platili za odebraný počet m
3
. V roce 2018 občané 

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

 

Obchod 

V roce 2018 měl obchod stále v pronájmu pan Nhan Vu Cong z Častolovic. Na konci roku 

2018 byla otevírací doba obchodu tato: pondělí až pátek 7.00 - 11.00 hod. 

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

Pošta byla v roce 2018 otevřena každý den kromě víkendu. Otevírací doba byla tato: 

pondělí, úterý, čtvrtek a pátek 8.00 - 11.00 hod. a středa 13.00 - 16.00 hod. Na konci 

března 2018 přestala na poště pracovat Lada Chaloupková z Vamberka, která pracovala 

na lhotecké poště od roku 2015. Od dubna 2018 pracovala na poště ve Lhotách 

u Potštejna Petra Zárubová z Doudleb nad Orlicí 

 

Hospoda 

Po celý rok 2018 byl nájemcem hospody v č. p. 44 Milan Marhoun. V zimě bylo otevřeno - 

pondělí zavřeno, úterý až neděle 18.00 - 22.00 hod. Přes léto bylo otevřeno dříve - pondělí 

zavřeno, úterý až pátek 16.00 - 22.00 hod. a v sobotu a v neděli 14.00 - 22.00 hod.  

Byt nad hospodou v č. p. 44 měla po celý rok pronajatý spolu s partnerem Milanem 

Marhounem Kateřina Škampová.  

 

Vodovod 

Vodovod ve Lhotách u Potštejna provozuje již od roku 1972 obec Lhoty u Potštejna. 

Od roku 1972 do roku 2009 se o provoz vodárny staral Josef Matějus ze Lhot u Potštejna 

č. p. 61 a od roku 2009 se o provoz vodárny stará Lukáš Horský ze Lhot u Potštejna 106, 

který na začátku roku 2016 začal měřit vzdálenost hladiny vrtu od terénu. 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Množství vyčerpané 

vody z vrtu 
16 287 m

3
 16 876 m

3
 16 973 m

3
 16 530 m

3
 18 399 m

3
 20 616 m

3
 

 

Vzdálenost hladiny vrtu 

od terénu v metrech k 

Rok 

2016 2017 2018 

1. lednu 25 27 25 

1. únoru 25 28 23,5 

1. březnu 24,5 27 22 

1. dubnu 22,5 25,5 22 

1. květnu 24 25 22 

1. červnu 23 25,5 23 

1. červenci 23,5 26,5 24 

1. srpnu 24 26,5 25 

1. září 25 26 26 

1. říjnu 26 26 26,5 

1. listopadu 27 26 27 

1. prosinci 26,5 26 27,5 
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Veřejná autobusová doprava 

Obcí Lhoty u Potštejna projížděly ke konci roku 2018 čtyři autobusové linky (č. 660572, 

660527, 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 za-

mýšlenou trasu využil.  

Na konci roku 2018 odjíždělo ze Lhot v normální pracovní den (mimo prázdnin a víkendů) 

různými směry celkem sedmnáct spojů. Šest spojů končilo v Kostelci nad Orlicí (odjezd 

ze Lhot v 4.20 hod., 4.37 hod., 4.53 hod., 12.40 hod., 14.40 hod., 15.53 hod.), pět spojů 

mělo cílovou stanici v Přestavlkách (odjezd ze Lhot v 6.48 hod., 9.53 hod., 12.53 hod., 

14.53 hod., 16.53 hod.), pět spojů jezdilo do Rychnova nad Kněžnou (ze Lhot odjížděly 

v 5.07 hod., 7.04 hod., 10.07 hod., 13.07 hod., 15.07 hod.) a jeden spoj končil 

ve Vamberku (odjezd ze Lhot v 17.07 hod.). Přímý autobus ze Lhot u Potštejna do Chocně 

v roce 2018 nejezdil, ale s přestupem v Přestavlkách se dalo do Chocně dostat sedmi spoji 

(odjezd ze Lhot 4.53 hod., 6.48 hod., 9.53 hod., 12.53 hod., 14.53 hod., 15.53 hod., 

16.53 hod.). Spoje do Rychnova nad Kněžnou jezdily ze Lhot na Sudslavu, Polom, 

Proruby, do Potštejna, Záměle, Vamberka a přes Lupenici do Rychnova, spoj s odjezdem 

v 7.04 hod. nezajížděl na Sudslavu. Některé spoje jezdily do Kostelce přes Borovnici, 

Přestavlky, Krchleby, Chleny, Chlínky, Vrbici a Doudleby nad Orlicí (čtyři spoje). Některé 

spoje do Kostelce jely ze Lhot do Borovnice, Přestavlk, Krchleb, Svídnice a Kosteleckou 

Lhotu (dva spoje).   

Do Lhot na konci roku 2018 přijíždělo v normální pracovní den celkem sedmnáct spojů. 

Z Kostelce nad Orlicí přijíždělo šest spojů (příjezd do Lhot v 12.35 hod., 14.36 hod., 

15.45 hod., 18.04 hod., 18.50 hod., 19.04 hod.), pět spojů přijíždělo z Přestavlk (do Lhot 

v 7.04 hod., 10.07 hod., 13.07 hod., 15.07 hod., 17.07 hod.), z Rychnova přijíždělo pět 

spojů (do Lhot přijížděly v 6.48 hod., 9.53 hod., 12.53 hod., 14.53 hod, 16.53 hod.) a jeden 

spoj přijížděl z Vamberka (příjezd do Lhot v 18.50 hod.). Přímý autobus z Chocně do Lhot 

u Potštejna v roce 2018 nejezdil, ale s přestupem v Přestavlkách se dalo z Chocně dostat 

sedmi spoji (příjezd do Lhot v 7.04 hod., 10.07 hod., 13.07 hod., 14.36 hod., 15.07 hod., 

17.07 hod., 19.04 hod.).  

Ke konci roku 2018 neodjížděl ani nepřijížděl do Lhot v sobotu a v neděli žádný autobus. 
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Oprava komunikace na návsi 

V lednu 2018 byla komunikace na návsi vedoucí k č. p. 12 zpevněna štěrkem. Opravu 

provedla firma Agro Sprint Servis Roman Buben z Polomi za 19 384 Kč. 

Nový most do Sádek 

Dne 20. července 2018 začala rekonstrukce mostu v Malé Lhotě, z návsi směrem 

do Sádek, u č. p. 20. Nejdříve byla v březnu 2018 provedena přeložka sloupu nízkého 

napětí. Práce pro firmu ČEZ Distribuce, a. s. z Děčína provedla firma Energomontáže 

Votroubek s. r. o. z Rychnova nad Kněžnou. Tuto přeložku ve výši 68 779 Kč musela 

zaplatit obec jako související náklad s rekonstrukcí mostu. Dalším souvisejícím 

nákladem byla přeložka středotlakého plynovodu, která byla provedena v červnu 2018. 

Dodavatelem plynárenského zařízení za 58 315 Kč byla firma ERMO spol. s r. o. z Hradce 

Králové a zemní práce provedla firma Agro Sprint Servis Roman Buben z Polomi 

za cenu 16 775 Kč. Rekonstrukci mostu provedla firma Bohuslav Pokorný z Kounova 

za 1 920 139,03 Kč.  

Původní most byl zcela zbourán, protože byl již v katastrofálním stavu - byl podepřen 

dřevěným trámem umístěným na betonových podpěrách, kovové části byly zrezlé a část 

mostu byla propadlá, takže v mostě byla díra velká asi dvacet krát dvacet centimetrů. 

Místo tohoto mostu byl tedy vybudován most nový - širší, s vyšší nosností a místo 

kovových „nosníků“ je vše betonové. Dále byly vytvořeny nové kamenné břehy potoka 

a nový plot na břehu u č. p. 30.  

Nový most byl dokončen 20. listopadu 2018.  

Celkové náklady na rekonstrukci mostu včetně projektové dokumentace a všech 

souvisejících nákladů tedy činily 2 304 349,17 Kč. Na rekonstrukci mostu byla poskytnuta 

dotace od Královéhradeckého kraje ve výši 700 000 Kč.  
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Nové dětské hřiště ve Velké Lhotě 

V listopadu 2018 bylo ve Velké Lhotě u hasičárny a vedle č. p. 88 vybudováno nové 

dětské hřiště. Herní prvky dodala firma hřiště.cz, s. r. o. z Brna za cenu 279 353 Kč. Zemní 

práce provedla firma Agro Sprint Servis Roman Buben z Polomi za 36 300 Kč. 

Na vybudování hřiště byla poskytnuta dotace ve výši 220 957 Kč od Ministerstva 

pro místní rozvoj. Byly pořízeny tyto herní prvky: dvě jednomístná pružinová houpadla, 

multifunkční herní prvek se skluzavkou, skupinová houpačka na krátkém závěsu, 

naslouchadlo a kruhová 

lavice bez opěradla okolo 

lípy. Mezi hřištěm a silnicí 

byly vysazeny sazenice 

tavolníku a udělán dřevěný 

plůtek.   

Z bezpečnostních důvodů 

byl dětem povolen vstup 

až v roce 2019. 
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Rekonstrukce sociálního zařízení a chodby v č. p. 44 - hospoda 

Na konci září 2018 začala 

rekonstrukce sociálního zařízení 

(muži i ženy) a přístupové 

chodby v hospodě, č. p. 44, kte-

rá byla dokončena v prosinci 

2018. Zednické a obkladačské 

práce (výměna dlažby, včetně 

vodorovné hydroizolace, oprava 

omítek stěn, nový obklad stěn 

a nový strop ze sádrokartonu 

včetně zateplení) provedl Milan 

Plotek z Kostelce nad Orlicí za 317 792,41 Kč. Výměnu vodovodního a kanalizačního 

potrubí, osazení nových zařízení (5 ks WC, 3 ks umyvadlo a 1 ks bojler) a nové usazení 

radiátorů (3 ks) provedla firma INVOTO Luboš Kalous z Vamberka za 157 568,62 Kč. 

Elektroinstalační práce (výměnu stropních svítidel, zásuvek a rozvodů) za 33 371,80 Kč 

provedl Zdeněk Drahoš z Bo-

rovnice. Malířské práce a nátěr 

zárubní provedl Martin Malý 

z Běstovic za 11 590 Kč. Něk-

terý materiál (dlažba a obkla-

dy, dveře a drobné zařizovací 

předměty) kupovala přímo 

obec a to za 48 730 Kč. Celko-

vé náklady na rekonstrukci 

činily tedy 569 052,83 Kč. 
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Rekonstrukce     sociálního     zařízení 

v č. p. 44 - byt 

Na podzim 2018 proběhla také rekonstrukce 

koupelny a záchodu v bytě nad hospodou. 

Milan Plotek z Kostelce nad Orlicí provedl 

za 72 061,55 Kč zednické a obkladačské 

práce, elektroinstalační práce provedl Zde-

něk Drahoš z Borovnice za 22 762,52 Kč 

a vanu a obklady koupila obec za 9 375 Kč.  
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Opravy a úpravy budov 

V roce 2018 někteří majitelé domů nechali udělat novou střechu nebo fasádu, nový plot 

nebo jinak opravili či upravili svůj dům či jeho okolí. Pokračovala i výstavba nových domů 

ve Velké Lhotě. 

Č. p. 10 - nová střecha 

Jiří Kopecký a Dana Šíslová na podzim 2018 nechali na svém domě č. p. 10 udělat novou 

střechu.  

Č. p. 20 - nový plot 

Manželé Jiří a Jana Markovi na jaře 2018 oplotili u svého domu č. p. 20 zahradu směřující 

k potoku Brodci. Dům se zahradou manželé koupili v roce 2017 a ve stejném roce 

se do něho i nastěhovali. 

Č. p. 21 - nový plot a nová garáž 

Miroslav Flegel v roce 2018 oplotil zahradu 

u svého domu č. p. 21. Dále pokračoval 

se stavbou garáže, kterou začal stavět 

v roce 2017 na místě původního dřevníku.  
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Č. p. 28 - nová fasáda 

Josef Peňáz dokončil v roce 2018 na svém 

domě č. p. 28 fasádu ve žlutém odstínu. 
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Č. p. 30 - nový plot 

U domu Zdeňka Vilímka č. p. 30 byl v souvislosti s rekonstrukcí mostu v roce 2018 

posunut plot sousedící se silnicí a vybudován nový plot sousedící s potokem. 

Č. p. 33 - nová střecha 

Alena Dostálová a Veronika Krčmářová nechali na svém domě č. p. 33 v roce 2018 udělat 

novou střechu.  
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Č. p. 45 - nová informační tabule 

Budova Základní školy a Mateřské školy 

č. p. 45 byla v roce 2018 označena novou 

modrou oválnou 

tabulí s napisem 

ZÁKLADNÍ 

ŠKOLA A 

MATEŘSKÁ 

ŠKOLA 

LHOTY U POTŠTEJNA se znakem obce. Tabule byla umístěna 

na stěnu směřující  k silnici.  

V říjnu 2018 byl skácen stříbrný smrk, který rostl vedle schodů na fotbalové hřiště. 

 

Č. p. 58 - nová fasáda 

Manželé Libuše a Zdeněk Petrašovi nechali v roce 2018 

postavit na zahradě svého domu č. p. 58 zahradní domek. 
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Č. p. 59 - nová fasáda 

Matie Nechvátalová dokončila v roce 2018 venkovní úpravy svého domu č. p. 59 - oprava 

fasády na žlutou barvu a navá fasáda na sousední budově.   

 

Č. p. 64 - zbourání části starého domu a výstavba nového 

Michaela Šitinová, která v roce 2018 koupila dům č. p. 64 od Marie Ješinové, nechala 

v září 2018 část domu zbourat a místo něho byla vylita základová deska nového domu. 
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Č. p. 71 - nová brána a branka 

Pavel Fibikar nechal v roce 2018 udělat novou bránu a branku ke svému domu č. p. 71. 

Č. p. 83 - nový přístřešek 

Markéta Ledrová nechala u svého domu 

č. p. 83 postavit v roce 2018 přístřešek. 

Č. p. 118 - nová brána a branka 

Manželé Čermákovi udělali v roce 2017 

novou bránu před svým domem č. p. 118 

a v roce 2018 dokončili i vstupní branku.  
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Č. p. 121- nová fasáda 

Monika Hovorková nechala na svém domě č. p. 121 udělat v roce 2018 novou fasádu 

v šedé barvě.  

Č. p. 122 - nový přístřešek 

Jan Havel nechal v roce 2018 přistavět ke svému domu č. p. 122 přístřešek.  

Č. p. 124 - nová plechová garáž 

V srpnu 2018 byla zakoupena za 25 600 Kč nová 

plechová garáž, která byla umístěna vedle hasičské 

zbrojnice a slouží k parkování nového hasičského 

vozidla Ford Transit. 
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Č. p. 125 - nový dům 

Josef Poláček z Doudleb nad Orlicí začal ke konci roku 2017 se stavbou svého domu 

č. p. 125 ve Velké Lhotě. Během roku 2018 dokončil stavbu domu včetně střechy, oken, 

dveří, zateplení fasády a začal s vnitřními úpravami domu.  

Č. p. 126 - nový dům 

Lukáš Víša z Vamberka začal ke konci roku 2017 se stavbou svého domu č. p. 126 

ve Velké Lhotě. Během roku 2018 dokončil stavbu domu včetně střechy, oken, dveří 

a fasády a i většinu vnitřních úprav domu. 
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Č. p. 127 - nový dům 

Jana Plná a Jaromír Starý ze Lhot 

u Potštejna začali v roce 2018 se stavbou 

svého domu č. p. 127 ve Velké Lhotě. 

Během roku 2018 dokončili hrubou stavbu 

domu včetně střechy, oken a dveří. 
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Č. p. 129 - nový dům 

Iva Neugebauerová z Rychnova nad Kněž-

nou a Petr Horáček ze Lhot u Potštejna 

začali v roce 2017 se stavbou svého domu 

č. p. 129 ve Velké Lhotě. V roce 2018 

stavbu dokončili včetně fasády a na podzim 

2018 se do domu spolu se synem Jakubem 

nastěhovali.   
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Č. p. 130 - nový dům 

Lenka Nováková z Červené Vody a Michal 

Dorazil z Vysokého Mýta začali ke konci 

roku 2017 se stavbou svého domu č. p. 130 

ve Velké Lhotě. Během roku 2018 

dokončili stavbu domu včetně střechy, oken, 

dveří a fasády a i většinu vnitřních úprav 

domu. 
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Č. p. 131 - nový dům 

Lucie Tobiášková z Holic začala ke konci 

roku 2017 se stavbou svého domu č. p. 131 

ve Velké Lhotě. Během roku 2018 byla 

udělána hrubá stavba domu včetně střechy.  
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Č . p. 133 - nový dům 

Markéta Svobodová a Martin Růžička 

ze Lhot u Potštejna začali v roce 2017 

se stavbou svého domu č. p. 133 ve Velké 

Lhotě. V roce 2018 stavbu dokončili, začali 

se zateplením fasády a oplotili zahradu. 

V září 2018 se do domu spolu se synem 

Vojtěchem nastěhovali. 
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Č. p. 134 - terénní úpravy 

Manželé Ivana a Petr Čepkovi, kteří se do svého nového domu č. p. 134 nastěhovali v roce 

2017, pokračovali v roce 2018 s terénními úpravami okolo domu - vybudovali u domu 

přístupové chodníčky a zpevněnou plochu a část pozemku směřující k silnici oplotili. 

 

Č. p. 135 - nový dům 

Patrik Lukavský z Vamberka začal ke konci roku 2017 se stavbou svého domu č. p. 135 

ve Velké Lhotě. Během roku 2018 dokončil stavbu domu včetně střechy, oken, dveří 

a fasády a i většinu vnitřních úprav domu. 
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Č. p. 136 - terénní úpravy 

Radek Moravec, který se s přítelkyní 

nastěhoval do svého nového domu č. p. 136 

v roce 2017, pokračoval v roce 2018 

s terénními úpravami okolo svého domu 

a vybudoval štěrkový chodníček k domu. 

 


