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

Narodila jsem se v roce 1980. Mám dva syny, desetiletého Martínka a sedmiletého 

Honzíka. Stále pracuji na Městském úřadě v Chocni jako vedoucí majetkoprávního 

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

 

Rok 2019 v České republice 

V neděli 23. června 2019 se v Praze na Letné konala největší protivládní demonstrace 

od roku 1989, pořádaná Milionem chvilek pro demokracii. Proti vládě premiéra Andreje 

Babiše zde protestovalo na 250 tisíc lidí. Další protivládní demonstrace se na Letenské 

pláni konala v sobotu 16. listopadu 2019. 

V úterý 1. října 2019 zemřel ve věku 80 let zpěvák Karel Gott. V letech 1965 až 2019 

se prodalo padesát milionů nosičů alb s jeho nahrávkami, což z něj učinilo nejúspěšnějšího 

českého interpreta. 

V neděli 17. listopadu 2019 si Česká republika připomněla 30 let od sametové revoluce. 

Jako tradičně byla hlavním dějištěm oslav Praha, kde se na Národní třídě střídali před-

stavitelé politických stran, aby položením věnce uctili památku obětem protestů. V rámci 

oslav se také konal průvod, který kopíroval trasu tehdejší studentské manifestace. 

Následovaly rozsáhlé oslavy, a to zejména na Václavském náměstí, kde se uskutečnila 

řada koncertů a součástí byl i videomapping. 

Ve středu 4. prosince 2019 Senát Parlamentu České republiky schválil novelu zákona 

o státních svátcích - Den památky obětí invaze v roce 1968 se stal významným dnem.  

V únoru 2019 se Eva Samková stala v americkém Park City mistryní světa 

ve snowboardcrossu a ovládla i celkové pořadí Světového poháru.  

Rychlobruslařka Martina Sáblíková získala v únoru 2019 na Mistrovství světa 

v bavorském Inzellu dvě zlaté medaile. V závodě na 3 000 metrů v rekordu dráhy a potom 

přidala zlato na trati 5 000 metrů, již desáté v kariéře. V březnu 2019 v kanadském Calgary 

přidala na vícebojařském Mistrovství světa další zlato, když zajela na tratích 3 000 metrů 

a 5 000 metrů světové rekordy a získala tak dvacátý titul z Mistrovství světa. 

V srpnu 2019 v japonském Hačiódži se potřetí v kariéře stal lezec Adam Ondra mistrem 

světa v lezení na obtížnost. V tomto roce vyhrál i Mistrovství Evropy v lezení na obtížnost. 

V červenci 2019 vybojovala tenistka Barbora Strýcová ve Velké Británii spolu 

s tchajwanskou parťačkou Sie Šu-wej wimbledonský titul ve čtyřhře. 

V srpnu 2019 judista Lukáš Krpálek vybojoval na světovém šampionátu v Tokiu zlatou 

medaili v kategorii nad 100 kilogramů. Lukáš Krpálek se stal v roce 2019 vítězem ankety 

Sportovec roku.  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Praha
https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_t%C5%99%C3%ADda_(Praha)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Politick%C3%A1_strana
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clavsk%C3%A9_n%C3%A1m%C4%9Bst%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Koncert
https://cs.wikipedia.org/wiki/Videomapping
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V září 2019 se ve španělském Seu d´Urgell konalo Mistrovství světa ve vodním slalomu. 

Titul mistra světa vybojoval v kategorii K1 Jiří Prskavec a také smíšená posádka 

deblkánoe Tereza Fišerová a Jakub Jáně získali titul mistra světa v kategorii C2 mix.  

 

Počasí v roce 2019 v České republice 

Rok 2019 byl s průměrnou teplotou 9,5 °C a s odchylkou +1,6 °C od normálu 1981-2010 

(a +2,0 °C od normálu 1961-1990) mimořádně nadnormální, podobně jako předchozí roky 

2018, 2015 a 2014, roky 2016 a 2017 byly jen silně nadnormální. Rok 2019 se v řadě 

teplotních průměrů pro území České republiky stal po roce 2018 druhým nejteplejším 

rokem. Teplotní odchylka od normálu 1981-2010 v jednotlivých měsících kolísala 

od +5,2 °C v červnu, teplotně mimořádně nadnormální měsíc, až po -1,6 °C v květnu, 

který tak byl měsícem teplotně podnormálním a jediným měsícem se zápornou odchylkou 

od průměru 1961-1990. V průběhu roku byly pouze měsíce leden a září teplotně normální. 

Únor, červenec, říjen a prosinec byly teplotně nadnormální, březen, duben, srpen a listopad 

byly silně nadnormální.  

Roční srážkový úhrn 637 mm zařazuje rok mezi roky srážkově normální (normál za období 

1981-2010 je v Česku 686 mm). Nejvíce srážek, v průměru 91 mm, což bylo 123 % 

normálu, napadlo v České republice v květnu a nejméně, v průměru jen 25 mm, to bylo 

53 % normálu, v dubnu. Leden a květen tak byly srážkově nadnormální, duben a červen 

podnormální měsíce a osm zbývajících měsíců bylo srážkově normálních. Měsíce březen, 

září a říjen měly úhrn vyšší, než jsou průměrné hodnoty, zůstaly však v normálním 

intervalu, měsíce únor, červenec, srpen, listopad a prosinec měly úhrn nižší než je normál, 

ale jsou klasifikovány jako měsíce srážkově normální. 

 

Zastupitelstvo obce 

Zastupitelstvo obce Lhoty u Potštejna bylo v roce 2019 sedmičlenné a bylo zvoleno 

ve volbách, které se konaly 5. října a 6. října 2018.  

Zastupitelé: 

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. 
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Obec Lhoty u Potštejna měla v roce 2019 zřízen finanční výbor a kontrolní výbor. 

Předsedou finančního výboru byl 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.  

 

Činnost obecního zastupitelstva 

Veřejná zasedání obecního zastupitelstva se konala po celý rok 2019 v místním 

pohostinství.  

První veřejné zasedání obecního zastupitelstva v roce 2019 se konalo v úterý 5. břez- 

na 2019 od 19.00 hodin. Jednání zastupitelstva se zúčastnilo deset občanů. Nejdříve 

starosta předložil zastupitelům návrh na odstoupení od kupní smlouvy ze dne 13. led- 

na 2017, uzavřenou s paní Hanou Šourkovou, o převodu pozemku p. č. 71/4, k. ú. Lhoty 

u Potštejna, trvalý travní porost o výměře 1 083 m
2
, lokalita Velká Lhota - nová výstavba 

rodinných domů (důvodem odstoupení je nesplnění závazku z kupní smlouvy, tj. zahájit 

nejpozději do dvou let od podpisu smlouvy výstavbu rodinného domu). Dále zastupitelé 

schválili podání Žádosti o dotaci z výzvy Ministerstva pro místní rozvoj - Program obnovy 

a rozvoje venkova - Podpora obnovy místních komunikací na opravu místní komunikace 

na pozemku p. č. 827/1, k. ú. Lhoty u Potštejna (odbočka ze silnice do Borovnice 

k homolským schodům). Poté 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. V dalším bodě jednání 

zastupitelé neschválili návrh Smlouvy o daru uzavřenou se společností Nad Orlicí o.p.s., 

místní akční skupinou Kostelecké Horky o poskytnutí finančního daru ve výši 10 Kč 

za občana na úhradu režijních nákladů. Zastupitelé poté schválili Smlouvu o daru 

uzavřenou se Základní organizací Českého zahrádkářského svazu Chleny o poskytnutí 

finančního daru ve výši 2 000 Kč. Dále zastupitelé schválili Dohodu o ukončení Smlouvy 

o zajištění a poskytování pečovatelské služby…, uzavřené dne 2. dubna 2012 s Městem 

Kostelec nad Orlicí (nově bude obdobná smlouva uzavřena s městem Vamberk, kam je 

obec spádově příslušná). Poté zastupitelstvo schválilo Smlouvu o daru, uzavřenou s paní 

Emilií Pospíchalovou ze Lhot u Potštejna, o poskytnutí finančních prostředků do rozpočtu 

obce, určených provozovateli bytů v domech zvláštního určení, městu Kostelec nad Orlicí.  

V následujícím bodě zastupitelé schválili Smlouvu o daru, uzavřenou s městem Kostelec 

nad Orlicí, o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu obce na vybavení, zařízení 

a zvýšení komfortu užívání bytů v domech zvláštního určení (byty s pečovatelskou službou, 



 - 8 - 

které jsou využívány i občany obce Lhoty u Potštejna). Dále zastupitelé vzali na vědomí 

první rozpočtové opatření, které vydal starosta obce (příjmy byly navýšeny o 1 000 Kč 

a výdaje byly navýšeny o 255 400 Kč). 

Druhé veřejné zasedání obecního zastupitelstva v roce 2019 se konalo ve čtvrtek 18. dub-

na 2019 od 19.00 hodin. Jednání zastupitelstva se zúčastnilo dvacet čtyři občanů. Nejdříve 

zastupitelstvo schválilo závěrečný účet obce za rok 2018 včetně opatření k nápravě 

zjištěných chyb a nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření (příjmy 

9 007 909,22 Kč a výdaje 8 528 398,67 Kč) a dále schválilo účetní uzávěrku obce 

sestavenou k 31. 12. 2018. Zastupitelé poté schválili závěrečný účet Základní školy 

a Mateřské školy Lhoty u Potštejna za rok 2018 (příjmy 8 631 595,60 Kč a výdaje 

8 629 168,41 Kč) a převod výsledku hospodaření ve výši 2 427,19 Kč do rezervního fondu 

školy. Dále zastupitelstvo schválilo Souhlasné prohlášení spojené s dohodou účastníků  

o vzniku vlastnického práva ve prospěch obce, na základě porušení podmínek (zahájení 

stavby rodinného domu do dvou let) uvedených v Kupní smlouvě uzavřené dne 13. led- 

na 2017, o prodeji pozemku p. č. 71/4, s paní Hanou Šourkovou - porušení smluvních 

podmínek bylo důvodem k odstoupení od smlouvy ze strany obce. V dalším bodě jednání 

zastupitelé schválili Smlouvu o zajištění a poskytování pečovatelské služby pro občany 

obce, uzavřené s Městem Vamberk. Dále zastupitelstvo vzalo na vědomí druhé rozpočtové 

opatření vydané starostou obce (příjmy byly navýšeny o 264 000 Kč a výdaje byly 

navýšeny o 297 360 Kč). Poté zastupitelé schválili Smlouvu o daru finančních prostředků 

do rozpočtu obce uzavřenou s panem Stanislavem Barvínkem ze Lhot u Potštejna. 

Prostředky byly určeny k úhradě sociálních služeb, které poskytovalo město Kostelec 

nad Orlicí paní Vlastě Barvínkové. 

V pátek 14. června 2019 se od 19.00 hod. konalo třetí veřejné zasedání obecního zastupi-

telstva v roce 2019. Jednání zastupitelstva se zúčastnilo patnáct občanů. Nejdříve zastupi-

telé schválili záměr prodat pozemek p. č. 71/4, k. ú. Lhoty u Potštejna, trvalý travní porost 

o výměře 1 083 m
2
, lokalita Velká Lhota, určen pro výstavbu rodinného domu. A dále 

zastupitelé schválili záměr prodat pozemek p. č. 251/1, zahrada o výměře 1 065 m
2
 a nově 

utvořené pozemky p. č. 253/2 o výměře 126 m
2
, p. č. 876/2 o výměře 59 m

2 
a p. č. 256/13 

o výměře 536 m
2
, vše v k. ú. Lhoty u Potštejna, lokalita Velká Lhota u č. p. 110. 

Zastupitelstvo potom schválilo zahájení poptávkového řízení na zpracování projektových 

dokumentací na: 1. Revitalizaci rybníka ve Velké Lhotě v rozsahu: oprava hráze, oprava 

bezpečnostního přelivu a odbahnění, 2. Rekonstrukce školního hřiště v rozsahu: úpravy 

sportovních ploch a souvisejících zpevněných ploch, schodišť, oplocení a souvisejících 

staveb (sklad, sociální zařízení, lavice u sportovišť, zeleň), 3. Rekonstrukce nevyužívané 
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budovy (nedostavěná tělocvična) v rozsahu původního záměru multifunkčního domu. 

Na každou akci předloží starosta zastupitelstvu minimálně tři nabídky ceny za zpracování 

projektové dokumentace. Dále zastupitelé neschválili prodej části pozemku p. č. 67/5, 

k. ú. Lhoty u Potštejna, o výměře cca 18 m
2
, navazující na budovu obecního úřadu, 

který chtěla koupit paní Iveta Dušková ze Lhot u Potštejna. V dalším bodě jednání zastu-

pitelé schválili zápis do obecní kroniky za rok 2018. Dále zastupitelstvo vzalo na vědomí 

páté a šesté rozpočtové opatření, které vydal starosta obce (páté rozpočtové opatření - 

příjmy byly navýšeny o 29 000 Kč a výdaje byly navýšeny o 10 510 Kč a šesté rozpočtové 

opatření - příjmy byly sníženy o 262 100 Kč - vrácení kupní ceny za pozemek p. č. 71/4, 

k. ú. Lhoty u Potštejna). Nakonec zastupitelé schválili záměr na prodej nově utvořených 

pozemků p. č. 843/4 o výměře 1 m
2
, p. č. 932/20 o výměře 31 m

2
 a p. č. 829/4 o výměře 

14 m
2
, k. ú. Lhoty u Potštejna, pozemky navazující na most do Sádek v Malé Lhotě. 

Čtvrté veřejné zasedání obecního zastupitelstva v roce 2019 se konalo ve čtvrtek 

18. července 2019 od 19.00 hodin. Jednání zastupitelstva se zúčastnilo dvanáct občanů. 

V prvním bodě jednání zastupitelé schválili kupní smlouvu na nákup pozemku p. č. 755/13 

o výměře 103 m
2
, k. ú. Lhoty u Potštejna, vedle silnice u č. p. 30, od pana Zdeňka Vilímka 

z Třebeše a pozemku p. č. 4029 o výměře 10 m
2
, k. ú. Lhoty u Potštejna, u č. p. 20, 

od manželů Jany a Jiřího Markových ze Lhot u Potštejna. V dalším bodě jednání zastu-

pitelstvo schválilo kupní smlouvu na prodej obecního pozemku p. č. 829/4 o výměře 14 m
2
, 

k. ú. Lhoty u Potštejna, vedle silnice u č. p. 30, uzavřenou s panem Zdeňkem Vilímkem 

a na pozemek p. č. 932/20 o výměře 31 m
2
 a p. č. 843/4 o výměře 1 m

2
, k. ú. Lhoty 

u Potštejna, u č. p. 20, uzavřenou s manželi Janou a Jiřím Markovými. Dále zastupitelé 

schválili kupní smlouvu na prodej obecního pozemku p. č. 251/1 o výměře 1 065 m
2
, 

p. č. 253/2 o výměře 126 m
2
, p. č. 876/2 o výměře 59 m

2
, p. č. 256/13 o výměře 536 m

2
, 

k. ú. Lhoty u Potštejna, u č. p. 110, uzavřenou s Josefem Vašátkem ze Lhot u Potštejna. 

Zastupitelstvo potom schválilo kupní smlouvu na prodej obecního pozemku pro stavbu 

rodinného domu p. č. 71/4 o výměře 1 083 m
2
, k. ú. Lhoty u Potštejna, uzavřenou 

s manželi Nikolou a Ondřejem Smolou z Borovnice. V dalším bodě jednání zastupitelé 

schválili Požární řád obce Lhoty u Potštejna, který vypracoval velitel jednotky Sboru 

dobrovolných hasičů. Nakonec zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření číslo sedm, 

kterým se navýšily příjmy o 15 000 Kč a výdaje se navýšily o 80 000 Kč. 

Páté veřejné zasedání obecního zastupitelstva v roce 2019 se konalo v pátek 16. srpna 2019 

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

schválili záměr prodat obecní pozemky p. č. 437/2 o výměře 393 m
2
, p. č. 438/3 o výměře 

496 m
2
, p. č. 439/2 o výměře 186 m

2
, p. č. 524/10 o výměře 38 m

2
, p. č. 450 o výměře 
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1 399 m
2
, p. č. 527 o výměře 1 845 m

2
 a p. č. 528/1 o výměře 3 553 m

2
 (dle geometrického 

plánu k němu byla přisloučena část p. č. 524/1 o výměře 397 m
2
 a část p. č. 524/5 o výmě-

ře 861 m
2
), k. ú. Lhoty u Potštejna, pozemky k realizaci Chmelnického rybníka v Malé 

Lhotě. Poté zastupitelé schválili Smlouvu o daru finančních prostředků do rozpočtu obce 

uzavřenou s panem Stanislavem Barvínkem ze Lhot u Potštejna. Prostředky byly určeny 

k úhradě sociálních služeb, které poskytovalo město Kostelec nad Orlicí paní Vlastě 

Barvínkové. Dále zastupitelstvo vzalo na vědomí osmé rozpočtové opatření vydané staros-

tou obce (příjmy byly navýšeny o 2 450 000 Kč a výdaje byly navýšeny o 13 000 Kč). 

V posledním bodě jednání schválili zastupitelé dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo na zho-

tovení vodovodních řadů, kterým se navýšila cena díla o 128 536,91 Kč.  

Šesté veřejné zasedání obecního zastupitelstva v roce 2019 se konalo v pátek 20. září 2019 

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

schválili kupní smlouvu na prodej obecních pozemků p. č. 437/2 o výměře 393 m
2
, 

p. č. 438/3 o výměře 496 m
2
, p. č. 439/2 o výměře 186 m

2
, p. č. 524/10 o výměře 38 m

2
, 

p. č. 450 o výměře 1 399 m
2
, p. č. 527 o výměře 1 845 m

2
 a p. č. 528/1 o výměře 3 553 m

2
 

(dle geometrického plánu k němu byla přisloučena část p. č. 524/1 o výměře 397 m
2
 a část 

p. č. 524/5 o výměře 861 m
2
), k. ú. Lhoty u Potštejna, pozemky k realizaci Chmelnického 

rybníka v Malé Lhotě, uzavřenou s firmou Lesy České republiky, s. p. Dále zastupitelstvo 

schválilo dodavatele projektové dokumentace na akci „Revitalizace velkolhotského 

rybníka“ firmu Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o. z Vysokého Mýta. Zastupitelé také 

schválili starostu obce Jana Růžičku pro spolupráci na zpracování a projednání zprávy 

o uplatňování územního plánu obce v uplynulém období. Dále zastupitelstvo vzalo 

na vědomí deváté rozpočtové opatření, které vydal starosta obce (příjmy byly navýšeny 

o 17 000 Kč a výdaje byly navýšeny o 211 000 Kč) a schválilo rozpočtové opatření číslo 

deset, kterým se navýšily příjmy o 806 640 Kč a výdaje se navýšily o 806 640 Kč. 

Sedmé veřejné zasedání obecního zastupitelstva v roce 2019 se konalo ve čtvrtek 

24. října 2019 od 19.00 hodin. Jednání zastupitelstva se zúčastnilo deset občanů. Nejdříve 

zastupitelé schválili Nájemní smlouvu o nájmu bytu číslo 4 v č. p. 34 s Kristýnou 

Krčmářovou ze Záměle. Dále zastupitelstvo schválilo Nájemní smlouvu o nájmu bytu 

číslo 1 v č. p. 34 s Hanou Švarcovou ze Lhot u Potštejna. Potom zastupitelé schválili 

Veřejnoprávní smlouvu o zabezpečování požární ochrany uzavřenou s obcemi Chleny 

a Borovnice.  Zastupitelstvo také schválilo novou Zřizovací listinu, Smlouvu o výpůjčce 

a Smlouvu o bezplatném převodu věcí movitých s příspěvkovou organizací Základní škola 

a Mateřská škola Lhoty u Potštejna. Dále zastupitelé schválili Smlouvu o dílo uzavřenou 

s firmou Agroprojekce Litomyšl spol. s r. o. z Vysokého Mýta o zpracování projektové 
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dokumentace na akci Revitalizace velkolhotského rybníka. Poté zastupitelstvo vzalo 

na vědomí jedenácté rozpočtové opatření, které vydal starosta obce, kterým se příjmy 

navýšily o 415 000 Kč. Zastupitelé také schválili oslovit firmu Ekologický rozvoj a výstav-

ba s. r o. z Jaroměře na zastupování obce při administraci akce Revitalizace velkolhotské-

ho rybníka. V posledním bodě jednání zastupitelstvo schválilo Ceník úkonů poskytova-

ných prostřednictvím  Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Lhoty u Potštejna.  

Osmé veřejné zasedání obecního zastupitelstva v roce 2019 se konalo v úterý 

26. listopadu 2019 od 19.00 hodin. Jednání zastupitelstva se zúčastnili čtyři občané. 

Nejdříve zastupitelé schválili dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení vodojemu, 

kterým se navýšila cena díla o 141 034,32 Kč. Poté zastupitelstvo vzalo na vědomí 

dvanácté rozpočtové opatření, které vydal starosta obce (příjmy byly navýšeny 

o 10 000 Kč a výdaje byly navýšeny o 143 000 Kč) a schválilo rozpočtové opatření číslo 

třináct (výdaje byly navýšeny o 850 000 Kč). 

Deváté veřejné zasedání obecního zastupitelstva v roce 2019 se konalo ve čtvrtek 

19. prosince 2019 od 19.00 hodin. Jednání zastupitelstva se zúčastnilo patnáct občanů. 

Nejdříve zastupitelé schválili rozpočet na rok 2020 (příjmy 6 564 100 Kč, výdaje 

5 059 000 Kč a splátky úvěrů 132 000 Kč), rozpočet byl schválen jako přebytkový. 

Zastupitelstvo také schválilo Střednědobý výhled rozpočtu obce na období let 2021-2023. 

Zastupitelé dále schválili provozní rozpočet Základní školy a Mateřské školy Lhoty 

u Potštejna na rok 2020 jako vyrovnaný rozpočet s příjmy i výdaji ve výši 736 600 Kč. 

Poté zastupitelstvo vzalo na vědomí čtrnácté rozpočtové opatření, které vydal starosta obce 

(příjmy byly navýšeny o 254 000 Kč a výdaje byly navýšeny o 50 000 Kč) a schválilo 

rozpočtové opatření číslo patnáct (příjmy byly navýšeny o 1 158 000 Kč a výdaje 

byly navýšeny o 1 426 650 Kč). Zastupitelstvo poté schválilo inventarizační komisi 

a to ve složení Jan Havel (předseda), Lukáš Horský a Václav Morávek (členové). 

Dále zastupitelé schválili návrh na zástupce obce (zřizovatele) do Školské rady Základní 

školy a Mateřské školy Lhoty u Potštejna, starostu obce Jana Růžičku. V posledním bodě 

jednání zastupitelstvo schválilo Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na nákup knih 

(dokumentů) do výměnných fondů v rámci regionálních knihovnických služeb v částce 

2 000 Kč, uzavřené se společností Kultura Rychnov nad Kněžnou, s. r. o. 

 

Rozpočet obce  

Rozpočet obce Lhoty u Potštejna na rok 2019 schválilo zastupitelstvo obce na svém 

zasedání dne 21. prosince 2018. Schválený rozpočet příjmů činil 15 387 200 Kč, schválený 

rozpočet výdajů činil 18 198 000 Kč a splátky úvěrů byly 132 000 Kč. Rozpočet byl tedy 

schválen jako schodkový. Roku 2018 se týkalo šestnáct rozpočtových opatření. Konečná 
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výše upraveného rozpočtu k 31. prosinci 2019 činila u příjmů 20 991 030 Kč, u výdajů 

22 481 060 Kč a splátky úvěrů byly 132 000 Kč.  

Na veřejném zasedání obecního zastupitelstva konaném 5. března 2019 vzalo zastupi-

telstvo na vědomí rozpočtové opatření, které vydal starosta obce, číslo jedna (příjmy byly 

navýšeny o 1 000 Kč a výdaje byly navýšeny o 255 400 Kč). 

Rozpočtové opatření číslo dvě (příjmy byly navýšeny o 264 000 Kč a výdaje byly 

navýšeny o 297 360 Kč), které vydal starosta obce, vzalo zastupitelstvo na vědomí 

na veřejném zasedání obecního zastupitelstva konaném 18. dubna 2019. 

Páté a šesté rozpočtové opatření týkající se roku 2019, které vydal starosta obce, vzalo 

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

14. června 2019 (páté rozpočtové opatření - příjmy byly navýšeny o 29 000 Kč a výdaje 

byly navýšeny o 10 510 Kč, šesté rozpočtové opatření - příjmy byly sníženy o 262 100 Kč).  

Na veřejném zasedání obecního zastupitelstva konaném 18. července 2019 schválilo 

zastupitelstvo rozpočtové opatření číslo sedm (příjmy byly navýšeny o 15 000 Kč a výdaje 

byly navýšeny o 80 000 Kč). 

Osmé rozpočtové opatření týkající se roku 2019, které vydal starosta obce, vzalo zas-

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

16. srpna 2019. Příjmy byly navýšeny o 2 450 000 Kč a výdaje byly navýšeny o 13 000 Kč. 

Na veřejném zasedání obecního zastupitelstva konaném 20. září 2019 nejdříve vzalo zastu-

pitelstvo na vědomí rozpočtové opatření, které vydal starosta obce, číslo devět (příjmy byly 

navýšeny o 17 000 Kč a výdaje navýšeny o 211 000 Kč) a potom zastupitelé schválili 

rozpočtové opatření číslo deset (příjmy byly navýšeny o 806 640 Kč a výdaje byly 

navýšeny o 806 640 Kč).  

Jedenácté rozpočtové opatření týkající se roku 2019, které vydal starosta obce, vzalo 

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

24. října 2019. Příjmy byly navýšeny o 415 000 Kč. 

Na veřejném zasedání obecního zastupitelstva konaném 26. listopadu 2019 nejdříve vzalo 

zastupitelstvo na vědomí rozpočtové opatření, které vydal starosta obce, číslo dvanáct 

(příjmy byly navýšeny o 10 000 Kč a výdaje byly navýšeny o 143 000 Kč) a potom zas-

tupitelé schválili rozpočtové opatření číslo třináct (výdaje byly navýšeny o 850 000 Kč).  

Čtrnácté rozpočtové opatření týkající se roku 2019, které vydal starosta obce, vzalo zastu-

pitelstvo na vědomí na veřejném zasedání obecního zastupitelstva, které se konalo 19. pro-

since 2019 (příjmy byly navýšeny o 254 000 Kč a výdaje byly navýšeny o 50 000 Kč). 

Na stejném jednání zastupitelstva schválilo zastupitelstvo patnácté rozpočtové opatření 

(příjmy byly navýšeny o 1 158 000 Kč a výdaje byly navýšeny o 1 426 650 Kč).  

Šestnácté rozpočtové opatření týkající se roku 2019, které vydal starosta obce, vzalo 

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

3. března 2020. Příjmy byly navýšeny o 362 260 Kč a výdaje byly navýšeny o 13 500 Kč. 
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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 15 16 

Daň z příjmů fyzických osob placená plátci pol. 1111 1 230 000 x x x x x x x x x x x x x 100 000 x 96 500 1 426 500 

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky pol. 1112 103 000 x x x x x x x x x x x x x x x x 103 000 

Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou pol. 1113 117 000 x x x x x x x x x x x x x 16 000 x x 133 000 

Daň z příjmů právnických osob pol. 1121 1 034 000 x x x x x x x x x x x x x x x 204 000 1 238 000 

Daň z příjmů právnických osob za obce pol. 1122 x x 159 000 x x x x x x x x x x x x x x 159 000 

Daň z přidané hodnoty pol. 1211 2 677 000 x x x x x x x x x x x x x 100 000 x 11 000 2 788 000 

Poplatek za provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů 

pol. 1340 170 000 x x x x x x 15 000 x x x x x x x x x 185 000 

Poplatek ze psů pol. 1341 3 000 x 1 000 x x x x x x x x x x x x x x 4 000 

Správní poplatky pol. 1361 5 000 x x x x x x x x 2 000 x x x x x x x 7 000 

Daň z hazardních her pol. 1381 32 000 x x x x x x x x x x x x x 2 000 x x 34 000 

Zrušený odvod z loterií kromě VHP pol. 1382 x x x x x x x x x x x x x x x x 200 200 

Daň z nemovitých věcí pol. 1511 233 000 x x x x x x x x x x x x x x x 30 000 263 000 

Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné 

pokladní správy státního rozpočtu 
pol. 4111 x x x x x 29 000 x x x x x x x x x x x 29 000 

Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu, 

souhrnný dotační vztah 
pol. 4112 99 200 x x x x x x x x x x x x x x x x 99 200 

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního 

rozpočtu  
pol. 4116 x x x x x x x x x x 806 640 x x x 16 000 x x 822 640 

Neinvestiční přijaté transfery od obcí pol. 4121 36 000 x x x x x x x x x x x x x x x x 36 000 

Neinvestiční přijaté transfery od krajů  pol. 4122 x x x x x x x x x x x x x x x x 11 060 11 060 

Ostatní investiční přijaté transfery ze státního 

rozpočtu 
pol. 4216 8 944 000 x x x x x x x x x x x x x x x x 8 944 000 

Investiční přijaté transfery od okrajů pol. 4222 x x x x 51 030 x x x 2 000 000 x x x x x x x x 2 051 030 

Podpora produkční činnosti odpa 1032 180 000 x x x x x x x 60 000 x x x x x 20 000 x x 260 000 

Sběr a zpracování druhotných surovin odpa 2122 10 000 x x x x x x x x x x x x x x x x 10 000 

Silnice odpa 2212 x x 1 000 x x x x x x x x x 10 000         11 000 

Pitná voda odpa 2310 260 000 x x x x x x x x x x 15 000 x x -13 600 x x 261 400 

Odvádění a čištění odpadních vod, nakládání 

s kaly 
odpa 2321 x x x x x x x x x x x x x x 13 600 x x 13 600 

Bytové hospodářství odpa 3612 197 000 x 66 000 10 000 x x -262 100 x 390 000 x x x x x x x x 400 900 

Nebytové hospodářství  odpa 3613 32 000 x x x x x x x x 15 000 x x x x x x 6 000 53 000 

Komunální služby a územní rozvoj j. n. odpa 3639 x x 7 000 x x x x x x x x 390 000 x x x x x 397 000 

Sběr a svoz komunálních odpadů odpa 3722 15 000 x 30 000 x x x x x x x x x x x x x 3 000 48 000 

Ostatní služby a činnosti - oblast sociální péče odpa 4359 x x x 23 000 x x x x x x x 10 000 x x x x   33 000 

Činnost místní správy odpa  6171 10 000 x x x x x x x x x x x x x x x 500 10 500 

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací odpa  6310 x 1 000 x x x x x x x x x x x x x x x 1 000 

Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně odpa  6330 x x x x x x x x x x x x x x x 1 158 000 x 1 158 000 

Příjmy celkem 15 387 200 1 000 264 000 33 000 51 030 29 000 -262 100 15 000 2 450 000 17 000 806 640 415 000 10 000 0 254 000 1 158 000 362 260 20 991 030 
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VÝDAJE 

Schválený 

rozpočet 

v Kč 

Rozpočtové opatření číslo v Kč Rozpočet 

po změnách 

v Kč 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Pěstební činnost odpa 1031 100 000 x x x x x x x x x x x 30 000 x x x x 130 000 

Podpora produkční činnosti odpa 1032 60 000   x x x x x 40 000 x x x x 60 000 x x x 11 000 171 000 

Správa v lesním hospodářství odpa 1036 20 000 x x x x x x x x x x x 2 000 x x x x 22 000 

Silnice  odpa 2212 100 000 x x x x x x x x x x x x x x x x 100 000 

Pitná voda odpa 2310 14 092 000 x x x x x x x x x x x x 850 000 x x x 14 942 000 

Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání 

s kaly 
odpa 2321 20 000 x x x x x x x x x x x x x x x x 20 000 

Revitalizace říčních systémů odpa 2334 230 000 x x x x x x x x x x x x x x x x 230 000 

Základní školy  odpa 3113 1 000 000 x x x x x x x x x 806 640 x x x x 268 650 x 2 075 290 

Činnosti knihovnické odpa 3314 7 000 x x x x x x x x x x x x x x x x 7 000 

Ostatní záležitosti kultury odpa 3319 11 000 x x x x x x x x x x x 11 000 x x x x 22 000 

Ostatní záležitosti kultury, církve, sdělovacích 

prostředků  
odpa 3399 20 000 x x x x x x x x x x x 9 000 x x x x 29 000 

Využití volného času dětí a mládeže odpa 3421 37 000 x x x x x x x 13 000 x x x x x x x x 50 000 

Bytové hospodářství odpa 3612 170 000 x x x x x x x x x x x x x x x 1 000 171 000 

Nebytové hospodářství odpa 3613 20 000 160 000 x x x x x x x x x x x x x x x 180 000 

Veřejné osvětlení odpa 3631 160 000 x x x x x x x x x x x x x x x x 160 000 

Komunální služby a územní rozvoj j. n. odpa 3639 250 000 x 33 360 x x x x x x x x x x x x x x 283 360 

Sběr a svoz komunálních odpadů odpa 3722 225 000 x x x x x x x x x x x x x 35 000 x x 260 000 

Ostatní ochrana půdy a spodní vody odpa 3739 40 000 x x x x x x x x x x x x x x x x 40 000 

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň odpa 3745 100 000 x x x x x x x x x x x x x 5 000 x x 105 000 

Ostatní služby a činnosti - oblast sociální péče odpa 4359 x 10 000 x 20 000 x x x x x x x x x x x x x 30 000 

Krizová opatření odpa 5213 1 000 x x x x x x x x x x x x x x x x 1 000 

Požární ochrana - dobrovolná část odpa 5512 100 000 23 000 x 30 000 60 000 x x x x x x x 31 000 x 10 000 x 1 500 255 500 

Zastupitelstva obcí odpa 6112 790 000 x x x x x x x x x x x x x x x x 790 000 

Volby do Evropského parlamentu odpa 6117 x x x 10 000 x 10 510 x x x x x x x x x x x 20 510 

Činnost místní správy  odpa 6171 600 000 x 15 000 6 000 x x x 40 000 x 211 000 x x x x x x x 872 000 

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

Pojištění funkčně nespecifikované odpa 6320 25 000 x x x x x x x x x x x x x x x x 25 000 

Převody vlastním fondům v rozpočtech územní 

úrovně 
odpa 6330 x x x x x x x x x x x x x x x 1 158 000 x 1 158 000 

Ostatní finanční operace odpa 6399 x 40 000 249 000 x x x x x x x x x x x x x x 289 000 

Finanční vypořádání minulých let odpa 6402 x 22 400 x x x x x x x x x x x x x x x 22 400 

Splátky úvěrů pol. 8124 132 000 x x x x x x x x x x x x x x x x 132 000 

Výdaje celkem 18 330 000 255 400 297 360 66 000 60 000 10 510 0 80 000 13 000 211 000 806 640 0 143 000 850 000 50 000 1 426 650 13 500 22 613 060 
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Skutečnost vyinkasovaných příjmů činila v roce 2019 celkem 20 891 934,09 Kč. Upravený 

rozpočet příjmů byl splněn na 99,53 %.  

PŘÍJMY 
Schválený 

rozpočet 

Rozpočet 

po změnách  

Příjmy 

k 31. 12. 2019 

% 

upraveného 

rozpočtu 

Daň z příjmů fyzických osob placená 

plátci 
pol. 1111 1 230 000 Kč 1 426 500 Kč 1 426 128,82 Kč 99,97% 

Daň z příjmů fyzických osob placená 

poplatníky 
pol. 1112 103 000 Kč 103 000 Kč 39 414,03 Kč 38,27% 

Daň z příjmů fyzických osob vybíraná 

srážkou 
pol. 1113 117 000 Kč 133 000 Kč 132 839,03 Kč 99,88% 

Daň z příjmů právnických osob pol. 1121 1 034 000 Kč 1 238 000 Kč 1 237 740,96 Kč 99,98% 

Daň z příjmů právnických osob 

za obce 
pol. 1122 x 159 000 Kč 158 270,00 Kč 99,54% 

Daň z přidané hodnoty pol. 1211 2 677 000 Kč 2 788 000 Kč 2 787 754,38 Kč 99,99% 

Poplatek za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů 

pol. 1340 170 000 Kč 185 000 Kč 184 945,00 Kč 99,97% 

Poplatek ze psů pol. 1341 3 000 Kč 4 000 Kč 3 850,00 Kč 96,25% 

Správní poplatky pol. 1361 5 000 Kč 7 000 Kč 6 440,00 Kč 92,00% 

Daň z hazardních her pol. 1381 32 000 Kč 34 000 Kč 33 138,93 Kč 97,47% 

Zrušený odvod z loterií kromě VHP pol. 1382 0 Kč 200 Kč 166,79 Kč 83,40% 

Daň z nemovitých věcí pol. 1511 233 000 Kč 263 000 Kč 262 535,54 Kč 99,82% 

Neinvestiční přijaté transfery 

z všeobecné pokladní správy státního 

rozpočtu 

pol. 4111 x 29 000 Kč 29 000,00 Kč 100,00% 

Neinvestiční přijaté transfery ze stát-

ního rozpočtu, souhrnný dotační vztah 
pol. 4112 99 200 Kč 99 200 Kč 99 200,00 Kč 100,00% 

Ostatní neinvestiční přijaté transfery 

ze státního rozpočtu  
pol. 4116 x 822 640 Kč 822 636,00 Kč 100,00% 

Neinvestiční přijaté transfery od obcí pol. 4121 36 000 Kč 36 000 Kč 36 000,00 Kč 100,00% 

Neinvestiční přijaté transfery od krajů pol,  4122 x 11 060 Kč 11 060,00 Kč 100,00% 

Ostatní investiční přijaté transfery 

ze státního rozpočtu 
pol. 4216 8 944 000 Kč 8 944 000 Kč 8 943 957,00 Kč 100,00% 

Investiční přijaté transfery od krajů pol. 4222 x 2 051 030 Kč 2 051 030,00 Kč 100,00% 

Podpora produkční činnosti odpa 1032 180 000 Kč 260 000 Kč 258 335,00 Kč 99,36% 

Sběr a zpracování druhotných surovin odpa 2122 10 000 Kč 10 000 Kč 0,00 Kč 0,00% 

Silnice odpa 2212 x 11 000 Kč 10 224,50 Kč 92,95% 

Pitná voda odpa 2310 260 000 Kč 261 400 Kč 260 746,47 Kč 99,75% 

Odvádění a čištění odpadních vod, 

nakládání s kaly 
odpa 2321 x 13 600 Kč 13 539,53 Kč 99,56% 

Bytové hospodářství odpa 3612 197 000 Kč 400 900 Kč 393 064,25 Kč 98,05% 

Nebytové hospodářství  odpa 3613 32 000 Kč 53 000 Kč 52 526,53 Kč 99,11% 

Komunální služby a územní rozvoj j. n. odpa 3639 x 397 000 Kč 395 950,00 Kč 99,74% 

Sběr a svoz komunálních odpadů odpa 3722 15 000 Kč 48 000 Kč 47 525,50 Kč 99,01% 

Ostatní služby a činnosti - oblast 

sociální péče 
odpa 4359 x 33 000 Kč 24 863,00 Kč 75,34% 

Činnost místní správy odpa  6171 10 000 Kč 10 500 Kč 10 332,00 Kč 98,40% 

Obecné příjmy a výdaje z finančních 

operací 
odpa  6310 x 1 000 Kč 720,83 Kč 72,08% 

Převody vlastním fondům 

v rozpočtech územní úrovně 
odpa  6330 x 1 158 000 Kč 1 158 000,00 Kč 100,00% 

Příjmy celkem 15 387 200 Kč 20 991 030 Kč 20 891 934,09 Kč 99,53% 



 - 16 - 

Výdaje za rok 2019 činily celkem 21 585 490,81 Kč. Upravený rozpočet výdajů 

v roce 2019 byl splněn na 95,46 %. 

VÝDAJE 
Schválený 

rozpočet 

Rozpočet 

po změnách 

Výdaje 

k 31. 12. 2019 

% 

upraveného 

rozpočtu 

Pěstební činnost odpa 1031 100 000 Kč 130 000 Kč 115 452,25 Kč 88,81% 

Podpora produkční činnosti odpa 1032 60 000 Kč 171 000 Kč 170 895,00 Kč 99,94% 

Správa v lesním hospodářství odpa 1036 20 000 Kč 22 000 Kč 21 760,00 Kč 98,91% 

Silnice  odpa 2212 100 000 Kč 100 000 Kč 93 445,78 Kč 93,45% 

Pitná voda odpa 2310 14 092 000 Kč 14 942 000 Kč 14 683 361,21 Kč 98,27% 

Odvádění a čistění odpadních vod 

a nakládání s kaly 
odpa 2321 20 000 Kč 20 000 Kč 12 637,86 Kč 63,19% 

Revitalizace říčních systémů odpa 2334 230 000 Kč 230 000 Kč x x 

Základní školy  odpa 3113 1 000 000 Kč 2 075 290 Kč 1 860 347,00 Kč 89,64% 

Činnosti knihovnické odpa 3314 7 000 Kč 7 000 Kč 6 800,00 Kč 97,14% 

Ostatní záležitosti kultury odpa 3319 11 000 Kč 22 000 Kč 20 439,00 Kč 92,90% 

Ostatní záležitosti kultury, církve, 

sdělovacích prostředků  
odpa 3399 20 000 Kč 29 000 Kč 26 473,88 Kč 91,29% 

Využití volného času dětí a mládeže odpa 3421 37 000 Kč 50 000 Kč 48 400,00 Kč 96,80% 

Bytové hospodářství odpa 3612 170 000 Kč 171 000 Kč 170 672,70 Kč 99,81% 

Nebytové hospodářství odpa 3613 20 000 Kč 180 000 Kč 175 751,34 Kč 97,64% 

Veřejné osvětlení odpa 3631 160 000 Kč 160 000 Kč 158 990,00 Kč 99,37% 

Komunální služby a územní 

rozvoj j. n. 
odpa 3639 250 000 Kč 283 360 Kč 254 306,00 Kč 89,75% 

Sběr a svoz komunálních odpadů odpa 3722 225 000 Kč 260 000 Kč 236 786,52 Kč 91,07% 

Ostatní ochrana půdy a spodní vody odpa 3739 40 000 Kč 40 000 Kč 8 122,00 Kč 20,31% 

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň odpa 3745 100 000 Kč 105 000 Kč 52 366,00 Kč 49,87% 

Ostatní služby a činnosti - oblast 

sociální péče 
odpa 4359 x 30 000 Kč 24 863,00 Kč 82,88% 

Krizová opatření odpa 5213 1 000 Kč 1 000 Kč x x 

Požární ochrana - dobrovolná část odpa 5512 100 000 Kč 255 500 Kč 255 487,55 Kč 100,00% 

Zastupitelstva obcí odpa 6112 790 000 Kč 790 000 Kč 744 629,00 Kč 94,26% 

Volby do Evropského parlamentu odpa 6117 x 20 510 Kč 20 487,25 Kč 99,89% 

Činnost místní správy  odpa 6171 600 000 Kč 872 000 Kč 839 317,27 Kč 96,25% 

Obecné příjmy a výdaje z finančních 

operací 
odpa 6310 20 000 Kč 20 000 Kč 15 270,20 Kč 76,35% 

Pojištění funkčně nespecifikované odpa 6320 25 000 Kč 25 000 Kč 24 096,00 Kč 96,38% 

Převody vlastním fondům 

v rozpočtech územní úrovně 
odpa 6330 x 1 158 000 Kč 1 158 000,00 Kč 100,00% 

Ostatní finanční operace odpa 6399 x 289 000 Kč 232 380,00 Kč 80,41% 

Finanční vypořádání minulých let odpa 6402 x 22 400 Kč 22 386,00 Kč 99,94% 

Splátky úvěrů pol. 8124 132 000 Kč 132 000 Kč 131 568,00 Kč 99,67% 

Výdaje celkem 18 330 000 Kč 22 613 060 Kč 21 585 490,81 Kč 95,46% 

Hospodaření obce Lhoty u Potštejna za rok 2019 skončilo schodkem hospodaření ve výši 

693 559,72 Kč. 
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Přijaté dotace 

Obec Lhoty u Potštejna přijala v roce 2019 tyto dotace a transfery: 

 dotace na pořádání voleb do Evropského parlamentu ze Státního rozpočtu ve výši 

29 000 Kč, skutečně bylo vyčerpáno 20 487,25 Kč;  

 dotace na provoz obecního úřadu od Královéhradeckého kraje ve výši 99 200 Kč, 

dotace byla vyčerpána v plné výši; 

 dotace na zakoupení defibrilátoru pro Jednotku požární ochrany ve výši 51 030 Kč, 

dotace byla vyčerpána v plné výši;  

 dotace na provoz Jednotky požární ochrany od Ministerstva vnitra ve výši 16 000 Kč, 

dotace byla vyčerpána v plné výši; 

 dotace LESY na výsadbu buku lesního od Královéhradeckého kraje ve výši 11 060 Kč, 

dotace byla vyčerpána v plné výši; 

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

kraje ve výši 806 636 Kč, dotace byla vyčerpána v plné výši; 

 dotace na vodovodní řady a vodojem od Královéhradeckého kraje ve výši 

2 000 000 Kč, dotace byla vyčerpána v plné výši; 

 dotace na vodovodní řady a vodojem od Ministerstva zemědělství ve výši 

8 723 000 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;  

 transfery od obce Borovnice ve výši 18 000 Kč a Chleny ve výši 18 000 Kč na provoz 

Jednotky požární ochrany. 

 

Majetek obce  

Obec Lhoty u Potštejna evidovala k 31. 12. 2019 aktiva netto v částce 67 596 540,95 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. 2019 činila 79 619 977,20 Kč. 

Drobným dlouhodobým nehmotným majetkem byly k 31. 12. 2019 počítačové programy 

na obecním úřadě (Evidence obyvatel, Spisová služba a Faktury) celkem za 29 409 Kč.  

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek ke konci roku 2019 činil 85 910 Kč (Územní 

plán).  
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AKTIVA 
k 31. 12. 2018 k 31. 12. 2019 

brutto netto brutto netto 

Drobný dlouhodobý nehmotný 

majetek 
31 077,00 Kč 0,00 Kč 29 409,00 Kč 0,00 Kč 

Ostatní dlouhodobý nehmotný 

majetek 
85 910,00 Kč 49 215,00 Kč 85 910,00 Kč 38 475,00 Kč 

Nedokončený dlouhodobý nehmotný 

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

Pozemky 4 274 962,35 Kč 4 274 962,35 Kč 4 188 367,73 Kč 4 188 367,73 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 20 200 365,73 Kč 41 938 387,69 Kč 31 345 731,78 Kč 

Samostatné hmotné movité věci 

a soubory hmotných movitých věcí 
1 919 187,00 Kč 1 717 469,00 Kč 5 718 680,78 Kč 5 415 614,78 Kč 

Drobný dlouhodobý hmotný majetek 730 863,17 Kč 0,00 Kč 842 258,92 Kč 0,00 Kč 

Nedokončený dlouhodobý hmotný 

majetek 
7 993 791,91 Kč 7 993 791,91 Kč 6 931 766,91 Kč 6 931 766,91 Kč 

Ostatní dlouhodobé pohledávky 0,00 Kč 0,00 Kč 120 637,00 Kč 120 637,00 Kč 

Materiál na skladě 35 137,49 Kč 35 137,49 Kč 30 375,49 Kč 30 375,49 Kč 

Odběratelé 314 326,20 Kč 116 466,34 Kč 211 303,42 Kč 6 592,00 Kč 

Krátkodobé poskytnuté zálohy 107 896,38 Kč 107 896,38 Kč 137 347,54 Kč 137 347,54 Kč 

Jiné pohledávky z hlavní činnosti 5 550,00 Kč 1 650,00 Kč 3 900,00 Kč 0,00 Kč 

Ostatní daně, poplatky a jiná 

obdobná peněžitá plnění 
21 706,00 Kč 21 706,00 Kč 677,00 Kč 677,00 Kč 

Krátkodobé poskytnuté zálohy 

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

Dohadné účty aktivní 1 730 000,00 Kč 1 730 000,00 Kč 10 853 000,00 Kč 10 853 000,00 Kč 

Jiné běžné účty 107 242,00 Kč 107 242,00 Kč 122 637,00 Kč 122 637,00 Kč 

Základní běžný účet územních 

samosprávních celků 
4 693 145,44 Kč 4 693 145,44 Kč 4 785 588,72 Kč 4 785 588,72 Kč 

Běžné účty fondů územních 

samosprávních celků 
786 000,00 Kč 786 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

Celkem 56 918 537,08 Kč 45 507 781,64 Kč 79 619 977,20 Kč 67 596 540,95 Kč 

K 31. 12. 2019 byl nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek ve výši 45 000 Kč, 

kterým byl Povodňový plán. 

Ke konci roku 2019 evidovala obec v majetku Pozemky za 4 188 367,73 Kč. 

Kulturními předměty k 31. 12. 2019 byla ½ Schodiště na Homoli v částce 3 574 730 Kč. 

Stavby vlastnila obec ke konci roku 2019 v celkové částce 41 938 387,69 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, dětská hřiště v Malé 

i Velké Lhotě, 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 plochy (přístřešek u obchodu a ve Velké Lhotě u rybníka), 

oplocení hřiště, rybník ve Velké Lhotě, pískovcové kříže ve Velké Lhotě a v Malé Lhotě, 
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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. 2019 za 5 718 680,78 Kč. Jednalo se např. o malotraktor Kubota, požární auto, 

kontejnery na odpad, traktor SECO a vozidlo Ford Tranzit, technologie ve vodárně 

a vodojemu a podobně. 

Celková cena Drobného dlouhodobého hmotného majetku činila ke konci roku 2019  

842 258,92 Kč. Obec měla v tomto majetku evidovány např. čerpadla u vrtů a ve vodárně, 

nautily, vodoměr ve vodárně, kontejnery na odpad, vybavení v hasičárně (požární stříkačky, 

savice, požární přilby, pila, žebříky, radiostanice, čerpadlo, ...), plechová garáž, úhlová 

bruska, přívěsný vozík, dopravník na uhlí, 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. 2019 v částce 

6 931 766,91 Kč. Jednalo se o majetek, který není ještě dokončený - studie na odkana-

lizování obce, nedostavěná tělocvična, projektová dokumentace na přestavbu hasičárny, 

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

a rekonstrukce mostu do Sádek.  

Ke konci roku 2019 evidovala obec Ostatní dlouhodobé pohledávky ve výši 120 637 Kč 

(vratná kauce v souvislosti s opravou silnice po položení vodovodních trubek poskytnutá 

Správě silnic Královéhradeckého kraje). 

Materiál na skladě evidovala obec ke konci roku 2019 v celkové hodnotě 30 375,49 Kč, 

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

Obec k 31. 12. 2019 evidovala pohledávky vůči Odběratelům ve výši 211 303,42 Kč. 

Jednalo se o pohledávky vůči občanům po splatnosti - nájemné v bytech z let 2008, 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. Některé z pohledávek z roku 2008 byly ke konci 

roku 2019 vymáhány soudně. Dále se jednalo o pohledávku do splatnosti za prodej železa 

z roku 2019.  

V částce 137 347,54 Kč měla obec ke konci roku 2019 nevypořádané Krátkodobé 

poskytnuté zálohy na elektrickou energii.  

Obec evidovala k 31. 12. 2019 Jiné pohledávky z hlavní činnosti ve výši 3 900 Kč 

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

Ke konci roku 2019 evidovala obec Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 

ve výši 677 Kč (zálohová a srážková daň a poplatek za odběr podzemní vody).  
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Na Dohadných účtech aktivních evidovala obec ke konci roku 2019 položky v celkové 

výši 10 853 000 Kč (vodné placené občany za druhé pololetí roku 2019 a dotace 

na vodovodní řady a vodojem). 

Zůstatek na Jiných běžných účtech k 31. 12. 2019 činil 122 637 Kč.  

Zůstatek na Základním běžném účtu územních samosprávných celků ke konci roku 2019 

byl 4 785 588,72 Kč. 

Obec evidovala k 31. 12. 2019 pasiva v celkové částce 67 596 540,95 Kč.  

 PASIVA k 31. 12. 2018 k 31. 12. 2019 

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

Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 11 178 082,16 Kč 23 244 968,18 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 -4 998 879,14 Kč 

Ostatní fondy 786 000,00 Kč 0,00 Kč 

Výsledek hospodaření běžného účetního období 2 343 059,27 Kč 3 160 094,93 Kč 

Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 14 989 590,86 Kč 17 332 650,13 Kč 

Dlouhodobé úvěry 1 141 010,00 Kč 1 009 442,00 Kč 

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

Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 300 000,00 Kč 8 723 000,00 Kč 

Dodavatelé 140 285,79 Kč 193 917,30 Kč 

Zaměstnanci 104 781,00 Kč 81 578,00 Kč 

Sociální zabezpečení 32 739,00 Kč 27 217,00 Kč 

Zdravotní pojištění 14 437,00 Kč 12 144,00 Kč 

Daň z příjmů 158 460,00 Kč 103 740,00 Kč 

Daň z přidané hodnoty 39 757,00 Kč 37 707,00 Kč 

Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 1 172 386,00 Kč 2 008 512,75 Kč 

Výdaje příštích období 106 755,36 Kč 15 421,41 Kč 

Dohadné účty pasivní 196 900,38 Kč 146 347,50 Kč 

Ostatní krátkodobé závazky 111 946,00 Kč 123 420,00 Kč 

Celkem 45 507 781,64 Kč 67 596 540,95 Kč 

Jmění účetní jednotky ke konci roku 2019 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. 2019 činily tyto transfery 

23 244 968,18 Kč. 

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

účetních metod a prvotního použití metody) k 31. 12. 2019 činily -9 764 415,94 Kč. 

Ke konci roku 2019 činily Opravy předcházejících účetních období -4 998 879,14 Kč 

a jednalo se o chyby, které mají vliv na hodnotu vlastního kapitálu. 
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K 31. 12. 2019 evidovala obec Výsledek hospodaření běžného účetního období ve výši 

3 160 094,93 Kč, výsledek vyšel při uzávěrce za rok jako rozdíl účtů výnosů a nákladů. 

Výsledek hospodaření předcházejících účetních období ke konci roku 2019 činil 

17 332 650,13 Kč.  

Celková částka Dlouhodobých úvěrů k 31. 12. 2019 činila 1 009 442 Kč - úvěr na byty 

v budově obecního úřadu 449 490 Kč (má být splaceno v roce 2024) a úvěr na vybudování 

parcel ve Velké Lhotě 559 952 Kč (má být splaceno v roce 2033). 

Ke konci roku 2019 činily Dlouhodobé přijaté zálohy 9 000 Kč. Jednalo se o kauci 

vztahující se k pronájmu pohostinství a bytu nad ním. 

K 31. 12. 2019 byly evidovány Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery ve výši 

8 723 000 Kč (dotace na vodovodní řady a vodojem). 

Ke konci roku 2019 činil zůstatek Dodavatelů 193 917,30 Kč, jednalo se o nezaplacené 

faktury do splatnosti (stavební práce, EKOLA, telefonní hovory a podobně). 

K 31. 12. 2019 činily závazky za Zaměstnanci 81 578 Kč, jednalo se o závazky z pra-

covněprávních vztahů včetně sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění zúčtované 

zaměstnancům.  

Sociální zabezpečení (závazky z titulu sociálního pojištění) mělo ke konci roku 2019 

zůstatek 27 217 Kč.  

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

k 31. 12. 2019 ve výši 12 144 Kč.  

Daň z příjmů ke konci roku 2019 činila 103 740 Kč. 

Neodvedená Daň z přidané hodnoty k 31. 12. 2019 byla 37 707 Kč. 

Obec ke konci roku 2019 evidovala Krátkodobé přijaté zálohy na transfery ve výši 

2 008 512,75 Kč. Jednalo se o vratku  nevyčerpané dotace  na  volby do Evropského 

parlamentu a zálohu na dotaci na vodovodní řady a vodojem.  

Výdaje příštích období činily k 31. 12. 2019 částku 15 421,41 Kč. Jednalo se o výdaje 

za odvoz odpadů a poplatky za Czech Point.   

Ke konci roku 2019 obec evidovala Dohadné účty pasivní ve výši 146 347,50 Kč, jednalo 

se o platby za elektrickou energii a o poplatek za odběr podzemní vody.  

Ostatní krátkodobé závazky činily k 31. 12. 2019 částku 123 420 Kč. Jednalo se 

o srážky ze mzdy a podobně.  
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Obyvatelé 

K 31. prosinci 2019 bylo ve Lhotách u Potštejna trvale hlášeno 339 obyvatel (174 mužů 

a 165 žen). Ke konci roku 2018 bylo ve Lhotách trvale hlášeno 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 214 obyvatel. Ve Velké Lhotě 

(č. p. 61 až č. p. 101, č. p. 109 až č. p. 114, č. p. 121, č. p. 126, č. p. 129, č. p. 130, č. p. 133 

až č. p. 136) bylo hlášeno 121 obyvatel a na Homoli (č. p. 58 a č. p. 59) 4 obyvatelé.   

V Malé Lhotě ke konci roku 2019 mělo přiděleno číslo popisné 74 domů, ve Velké Lhotě 

55 domů a 2 domy byly na Homoli. V Malé Lhotě nebyl k 31. prosinci 2019 v 16 domech 

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

K 31. prosinci 2019 bylo ve Lhotách 68 občanů do věku 15 let (36 mužů a 32 žen), 

204 občanů ve věku 15 až 64 let (106 mužů a 98 žen) a 67 občanů ve věku nad 64 let 

(32 mužů a 35 žen).  

Průměrný věk obyvatel ke konci roku 2019 byl 40,18 let (muži - 39,53 let a ženy 

- 40,87 let). 

V roce 2019 se ve Lhotách narodilo pět dětí: 

- Lukáš Fibikar (č. p. 71); 

- Anežka Koblížková (č. p. 115); 

- Eliška Škampová (č. p. 44); 

- Teodor Vašátko (č. p. 110); 

- Tereza Hájková (č. p. 17). 

Během roku 2019 se do Lhot trvale přihlásilo šestnáct občanů. 

Během roku 2019 si trvalé bydliště ze Lhot odhlásilo sedm občanů.   

V roce 2019 zemřel jeden obyvatel Lhot:  

 - Ladislav Švec (rok narození 1945, č. p. 16). 

Ke konci roku 2019 bylo ve Lhotách sedmdesát sedm různých ženských křestních jmen, 

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

Marie.  

Počet Jméno 

11 Marie 

9 Jana 

6 Anna, Věra 

5 Hana, Lucie, Veronika 

4 Eliška, Eva, Jaroslava, Kateřina, Tereza, Zuzana 

3 Alena, Ivana, Lenka, Markéta, Martina, Miloslava, Monika, Nikola 

2 Adéla, Barbora, Dana, Daniela, Helena, Iva, Jarmila, Kristýna, Libuše, Ludmila, Pavlína, 

Petra, Radka, Renata, Soňa, Zdeňka 
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1 

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

Gabriela, Herta, Irena, Iveta, Jennifer, Karla, Karolína, Klára, Květoslava, Ladislava, 

Laura, Liliana, Magda, Magdaléna, Marcela, Michaela, Miluše, Miroslava, Natálie, 

Nella, Pavla, Romana, Sára, Stanislava, Šárka, Štěpánka, Vendula, Vítězslava, Vladimíra, 

Vlasta 

Mužských křestních jmen bylo ve Lhotách k 31. prosinci 2019 zastoupeno padesát pět 

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

Počet Jméno 

13 Jiří 

11 Jan 

10 Josef, Martin 

8 Michal, Petr 

7 František 

6 Jaroslav, Lukáš, Pavel, Tomáš 

5 Jakub, Jaromír, Václav 

4 Milan, Ondřej, Patrik, Zdeněk 

3 Adam, David, Miroslav, Stanislav, Vojtěch 

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

1 

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

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

Severin, Štefan, Štěpán, Teodor, Vladimír, Vladislav, Vlastimil 

Ke konci roku 2019 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 

9 1989 

8 1956, 1957, 1974, 1982 

7 1951, 1959, 1970, 1983, 1988, 1991, 2013, 2016, 2018 

6 1948, 1954, 1972, 1987, 1997, 2000 

5 1941, 1958, 1963, 1978, 1992, 2003, 2006, 2009, 2019 

4 
1943, 1944, 1945, 1946, 1952, 1961, 1964, 1971, 1973, 1976, 1984, 1990, 1998, 

1999, 2005, 2008, 2011, 2012 

3 1931, 1934, 1939, 1950, 1977, 1980, 1981, 1985, 1986, 2001 

2 1938, 1947, 1949, 1953, 1965, 1967, 1975, 1979, 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 2019 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 2019 příjmení 

Starý/Stará. 

Svatby 

V roce 2019 neproběhla ve Lhotách u Potštejna žádná svatba.  
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Narození 

V roce 2019 se ve Lhotách narodilo pět miminek - dva 

chlapci a tři holčičky. 

Lukáš Fibikar 

V pondělí 18. března 2019 se Haně Fibikarové, Lhoty 

u Potštejna č. p. 112 narodil syn Lukáš.  

 

 

Anežka Koblížková 

V neděli 28. dubna 2019 se manželům 

Lucii a Václavu Koblížkovým, Lhoty 

u Potštejna 115 narodila dcera Anežka. 

Doma se na sestřičku těšila čtyřletá sestřič-

ka Lilianka a bratr Dominik. Rodina se pře-

stěhovala do Lhot z Podlesí v roce 2016. 
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Eliška Škampová 

V úterý 28. května 2019 se Kateřině Škampové 

a Milanu Marhounovi, Lhoty u Potštejna 44 

narodila dcera Eliška. Doma se na sestřičku těšila 

sedmiletá Terezka a čtyřletý Ondrášek. Rodina 

se do Lhot přistěhovala v prosinci 2016. 

 

 

Teodor Vašátko 

V pondělí 15. července 2019 se manželům Lence 

a Josefu Vašátkovým, Lhoty u Potštejna č. p. 110 

narodil syn Teodor. Doma se na brášku těšil dvouletý 

bráška Marián. 
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Tereza Hájková 

V pondělí 9. prosince 2019 se manželům 

Ludmile a Liboru Hájkovým, Lhoty u Potš-

tejna č. p. 17 narodila dcera Tereza.  

 

Klára Vavrušková - Československá Miss 2019 

Klára Vavrušková se narodila 29. července 1999 v Rychnově nad Kněžnou Jitce a Jirkovi 

Vavruškovým ze Lhot u Potštejna. První dva roky svého života prožila ve Lhotách 

u Potštejna, později se s rodiči přestěhovala do nedalekého Kostelce nad Orlicí, 

kde se v roce 2003 narodila její sestra Šárka. V roce 2018 odmaturovala Klára 

na Gymnáziu J. K. Tyla v Hradci Králové 

a nastoupila na Univerzitu Hradec Králové, 

kde studovala biologii a chemii. Klára dosud 

jezdí do Lhot u Potštejna za svými prarodiči. 

V roce 2019 se Klára přihlásila do soutěže 

Česká Miss, kde se ve svých 20 letech stala 

novodobou Československou Miss 2019 

a zároveň se o dva měsíce později umístila 

na 3. místě na jedné z nejprestižnějších 

světových soutěží Miss Earth. Získala tak 

titul Miss Earth Water 2019. 
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Obecní úřad 

Od 1. září 1987 pracovala na Obecním úřadě ve Lhotách u Potštejna jako účetní Dana 

Dědková ze Lhot u Potštejna č. p. 93. Od října 2018 na její místo nastoupila Radka 

Čermáková ze Lhot u Potštejna č. p. 118 a až do března 2019 tam pracovaly obě dvě. 

Dne 20. března 2019 odešla Dana Dědková do důchodu.   

Lesním hospodářem ve Lhotách byl v roce 2019 Libor Provazník z Rájce.  

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 2019 v pondělí 

od 7.00 do 18.00 hod.  

 

Knihovna 

Knihovna se i v roce 2019 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 2019 si přišli čtenáři vypůjčit knihy devadesát devět krát a celkem uskutečnili 

412 výpůjček (70 naučných knih, 318 beletrie pro dospělé a 24 dětských knih). 

V roce 2019 bylo v knihovně zaregistrováno 40 čtenářů.  

 

Platby občanů obci 

Místní poplatky byly v roce 2019 ve Lhotách vybírány dva - poplatek ze psů a poplatek 

za odpady. Poplatek ze psů v roce 2019 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 2018 

a první polovina roku 2019. Občané platili za odebraný počet m
3
. V roce 2019 občané 

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

 

Obchod 

V roce 2019 měl obchod stále v pronájmu pan Nhan Vu Cong z Častolovic. Na konci roku 

2019 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 2019 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. Od roku 2018 

pracovala na poště ve Lhotách u Potštejna Petra Zárubová z Doudleb nad Orlicí 

 

Hospoda 

Po celý rok 2019 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 a vodárna 

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

u Potštejna. O provoz vodárny se i v roce 2019 staral Lukáš Horský ze Lhot u Potštejna 

106. V roce 2019 mu přibylo pracoviště na Homoli, kde byl postaven nový vodojem. 

 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

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
 21 004  m

3
 

 

Vzdálenost hladiny 

vrtu od terénu 

v metrech k 

Rok 

2016 2017 2018 2019 

1. lednu 25 27 25 27,5 

1. únoru 25 28 23,5 27,5 

1. březnu 24,5 27 22 26,5 

1. dubnu 22,5 25,5 22 26 

1. květnu 24 25 22 26 

1. červnu 23 25,5 23 25,5 

1. červenci 23,5 26,5 24 26,5 

1. srpnu 24 26,5 25 27 

1. září 25 26 26 27,5 

1. říjnu 26 26 26,5 27,5 

1. listopadu 27 26 27 27,5 

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

Obcí Lhoty u Potštejna projížděly ke konci roku 2019 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 za-

mýšlenou trasu využil.  

Na konci roku 2019 odjíždělo ze Lhot u Potštejna 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 2019 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 nad Kněžnou, spoj 

s odjezdem v 7.04 hod. nezajížděl na Sudslavu. Některé spoje jezdily do Kostelce 

nad Orlicí přes Borovnici, Přestavlky, Krchleby, Chleny, Chlínky, Vrbici a Doudleby 

nad Orlicí (čtyři spoje). Některé spoje do Kostelce nad Orlicí jely ze Lhot do Borovnice, 

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

Do Lhot u Potštejna na konci roku 2019 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., 18.51 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 

nad Kněžnou 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 2019 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 2019 neodjížděl ani nepřijížděl do Lhot u Potštejna v sobotu a v neděli 

žádný autobus. 
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Vodovodní řady a vodojem - vybudování 

Obec Lhoty u Potštejna v roce 2019 realizovala dlouho připravovaný projekt výstavby 

vodojemu na Homoli a k němu vybudovala i nový přivaděč vody. V rámci projektu došlo 

také k úpravě stávající vodárny, výměně čerpadla a výtlačného potrubí ve vrtu u vodárny 

a výměně technologie ve vodárně. Realizováním tohoto projektu došlo ke stabilizaci tlaku 

vody pro domy, které byly původně na konci vodovodu ve Velké Lhotě a pravidelně 

se potýkaly s nedostatkem tlaku vody.  

Stavba nazvaná "Vodovodní řady a vodojem v obci Lhoty u Potštejna" byla zahájena 

v únoru 2019. Hotová stavba byla předána v listopadu 2019. Nadzemní vodojem o kapacitě 

100 m
3
 je umístěn v místní části Homol a leží již na území obce Borovnice. Vodovodní 

řady jsou v celkové délce 2 308 metrů, z toho přivaděč od vodárny do vodojemu měří 

1 202 metrů, přivaděč z vodojemu do sítě nad školou 952 metrů a rozvodná síť na Homoli 

154 metrů. Celkové náklady činily 14 816 040,21 Kč, z toho vodovodní řady 

6 013 261,47 Kč, budova vodojemu na Homoli 4 478 874,76 Kč, technologie ve vodojemu 

a ve vodárně 3 742 394,78 Kč a úpravy vodárny 581 509,20 Kč. Stavbu zhotovila firma 

INSTAV Hlinsko a.s. z Hlinska. Na výstavbu vodovodních řadů a vodojemu byla poskyt-

nuta dotace od Královéhradeckého kraje ve výši 2 000 000 Kč a také od Ministerstva 

zemědělství ve výši 8 723 000 Kč. 

Původní vodovod a vodárna 

Stávající vodovod a vodárna byly 

vybudovány v akci „Z“ během 

počátku 70. let dvacátého století 

občany obce. Vrt u vodárny byl 

vybudován v roce 1993 a je 

hluboký 54 metrů.  

Jedním z občanů, kteří se na stav-

bě vodovodu a vodárny podíleli, 

byl i Josef Matějus, Lhoty u Pot-

štejna č. p. 61, který nafotil 

následující černobílé fotografie 

z výstavby. Josef Matějus se 

od dokončení výstavby vodovodu 

a vodárny v roce 1972 o vodovod 

a vodárnu staral až do roku 2009.  

Josef Matějus 
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Přivaděč 

Plnící potrubí vodojemu je vyvedeno z objektu původní vodárny, která je umístěna po levé 

straně při výjezdu na Sudslavu, v délce 1 202 metrů a na trase je umístěno několik 

odvzdušňovacích a odkalovacích ventilů. Podél potrubí je přiložen ovládací kabel 

pro vzájemnou komunikaci technologií v objektech vodárny a vodojemu. 

Přivaděč z vodojemu zpět do vodovodního řadu obce v délce 952 metrů vede do šachty 

nad základní školou. Přivaděč je také vybaven odkalovacími a odvzdušňovacími ventily. 

V nejnižším místě (u potoka Brodce) dosahuje tlak v potrubí cca 0,65 MPa.  

Firma, která prováděla realizaci stavby, využívala prostor na návsi v Malé Lhotě 

k uskladnění materiálu či techniky a jako zázemí pro pracovníky. 
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S pokládkou přivaděče od vodárny k vodojemu a od vodojemu do stávajícího vodovodního 

řadu se začalo od vodojemu na Homoli, až za potok Brodec byly položeny oba přivaděče 

vedle sebe. Nejdříve tedy bylo potrubí položeno do stávající lesní cesty od vodojemu 

směrem do Sádek, poté byla překopána asfaltová cesta k homolskému kostelu a dále vedlo 

potrubí po louce až ke staré cestě od Borovnice do Sádek, která byla také překopána, 

poté pokračovalo po louce mezi silnicemi, pod silnicí od Borovnice byl proveden protlak, 

a dále vedlo přes louku k potoku Brodci, který byl také překopán. Za potokem již každý 

přivaděč pokračoval jiným směrem a jedna část pokračovala po poli za hřištěm a okolo 

školy nad školu, kde se napojila na stávající vodovodní řad. Druhá část pokračovala 

za hospodu, přes náves, podél chodníku u obecního úřadu a dále okrajem silnice, 

před vodárnu, kde musel být překopán potok, který spojuje Hájecký potok a potok Brodec 

a pak se napojila na vodárnu. 

Od vodojemu vede samostatná přípojka vody 

v délce 154 metrů k č. p. 58 a dále k č. p. 59, kde je 

umístěn odkalovací ventil (na obrázku označeno 

oranžově).  
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Od vodojemu bylo potrubí přivaděče k vodárně a k místu připojení nad školou tedy vedeno 

ve stávající cestě a potom lesní cestou až k asfaltové cestě mířící k homolskému kostelu. 

V lesní cestě byl velmi kamenitý terén a výkop pro potrubí byl tedy ztížen. 
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Pod silnici se jako ochrana potrubí dávaly chráničky, aby se při zatížení cesty automobily 

potrubí nepoškodilo. 
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Po překročení asfaltové cesty ke kostelu se pokračovalo přes louku až ke staré cestě 

od Borovnice do Sádek a dále přes hlavní silnici od Borovnice k potoku Brodec. Po trase 

byly na dvou místech do betonu umístěny odkalovací a odvzdušňovací ventily. 
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V některých úsecích byl opět velmi kamenitý terén, který ztěžoval hloubení výkopu 

pro uložení potrubí. 
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Před i za potokem Brodec byly umístěny odkalovací ventily, které jsou chráněny 

betonovými skružemi s kovovým poklopem. Za potokem již každý přivaděč šel jiným 

směrem. 
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Od potoka Brodec pokračoval přivaděč, který se napojil na stávající vodovodní řad, 

nad budovu základní školy. 
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Nad školou byla část starého potrubí vyříznuta včetně napojení přípojky vody ke škole 

a několika domům. Do vyříznutého místa se uložila betonová šachta, ve které se přivaděč 

z vodojemu na Homoli napojil na stávající řad vedoucí z Malé Lhoty do Velké Lhoty 

a je tam i původní přípojka vody ke škole a několika 

domům. Pro snížení tlaku vody z vodojemu byl 

před napojení na řad umístěn redukční ventil 

a za napojení na řad byly na obě větve umístěny 

zavírací kohouty. Nyní lze tedy zastavit vodu 

(např. při opravě) pouze v Malé Lhotě nebo ve Vel-

ké Lhotě. Dříve šlo zastavit vodu pouze v celé obci. 
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Přivaděč k vodárně pokračoval od potoka Brodec za budovu hospody a obchodu a zadem 

na náves. 
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Z návsi pokračoval přivaděč k vodárně podél chodníku u obecního úřadu a pak okrajem 

silnice až k mostu přes potok spojující Hájecký potok a potok Brodec. Z návsi až k č. p. 49 

po uložení potrubí byl pruh asfaltové komunikace vyfrézován a znovu zaasfaltován.  
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Před samotným napojením přivaděče do vodárny na potrubí vodárny bylo třeba překopat 

potok spojující Hájecký potok a potok Brodec vedle silnice u vodárny. 
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Vodojem na Homoli 

Jedná se o nadzemní objekt se dvěma 

nádržemi o celkovém objemu 100 m
3 

a armaturní komorou pro technologii 

vodojemu. Objekt byl vybudován 

v katastrálním území obce Borovnice, 

od které obec Lhoty u Potštejna zakoupila 

část pozemků, včetně další rezervy 

pro dobudování dalších komor. 
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Objekt vodojemu je vybaven moderní technologií a veškeré armatury jsou provedeny 

z nerezu. Vodojem zásobuje přivaděčem obec Lhoty u Potštejna a dva domy na Homoli. 

Pro č. p. 58 a č. p. 59 na Homoli je ve vodojemu umístěna samostatná automatická tlaková 

stanice, která vytváří potřebný tlak pro zásobování vodou této větve. 

V objektu vodojemu jsou připraveny další výstupy pro případné budoucí napojení 

vodovodu zbývající části Homole v k. ú. Borovnice 
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Vodárna 

V původním objektu vodárny byla 

zrušena automatická tlaková stanice 

ze 70. let dvacátého století. Veškerá 

technologie byla odstraněna, armatury 

byly provedeny z nerezu a byla vybudována nová 

elektroinstalace. Byly zachovány zemní zásob-

níky vody, do kterých se z vrtu čerpá voda. 

Odtud jí přebírají čerpadla, která jsou řízena 

dle potřeby vodojemu. 

Na vodárně byla udělána nová střecha, vyměněny 

okna i dveře, opravena přístupová rampa a pro-

vedena nová fasáda. Dále byla pořízena nová 

branka s bránou a nový plot směrem k silnici. 
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Sklep vodárny - je odsud přístup do zemních nádrží s vodou. 
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Prostory vodárny  - je odsud přístup do sklepa. 
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Sklad má samostatný vstup z venkovní rampy. 

 

Ve vrtu za vodárnou bylo vyměněno čerpadlo a výtlačné potrubí ve vrtu bylo nahrazeno 

novým nerezovým.  
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Výměna sloupů elektrického vedení a svítidel veřejného osvětlení  

V lednu 2019 byly vyměněny sloupy elektrického vedení od transformátoru u hasičské 

zbrojnice, kolem školy až za č. p. 46. Původní betonové sloupy byly nahrazeny 

opět betonovými sloupy většinou na stejných místech. S výměnou sloupů došlo k výměně 

svítidel a rozvodného kabelu. Dále byly vyměněny svítidla na stávajících sloupech 

(od křižovatky u školy, přes náves až ke křižovatce do Sádek před č. p. 18), celkem šest 

svítidel.  

Veřejné osvětlení dodala a namontovala firma Elektromontáže Votroubek s. r. o. 

z Rychnova nad Kněžnou za 90 832 Kč a hradila ho Obec Lhoty u Potštejna. Sloupy 

a rozvody nízkého napětí provedl a hradil 

správce sítě - ČEZ Distribuce, a. s. Je-

likož výměna byla realizována na základě 

požadavku nové přípojky pro nový kravín 

v areálu farmy pana Jiřího Horáčka 

u hasičárny (původní kapacita nestačila), 

podílel se žadatel částkou ve výši 

poplatku dle přiděleného jističe. 
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Oprava místních komunikací 

V červenci 2019 byla zpevněna cesta na Homol od křižovatky pod lesem k č. p. 58 

na Homoli. Ke zpevnění byl využit frézink z komunikace před obecním úřadem. Zpevnění 

provedla firma Agro Sprint Servis Roman Buben z Polomi za 8 470 Kč.  

 

Dále byla  opravena polní komunikace 

Na Vrší, která byla poškozena dlouho-

dobým působením dešťových srážek. 

Na tuto komunikaci byl navezen materiál 

z rekonstrukce komunikace na Černou 

skálu a bylo provedeno hutnění. Materiál 

a jeho dovoz byl zdarma a rozhrnutí 

a hutnění provedla také firma Agro Sprint 

Servis Roman Buben za 6 050 Kč. 
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Také byly zpevněny některé sjezdy z hlavní silnice na štěrkovou či polní cestu - například 

ze silnice na Skrovnici k č. p. 27 (bývalá hájovna) nebo sjezd ze silnice na Borovnici 

u odbočky na Homol k potoku Brodci.  

 

Oprava zábradlí u cesty k homolskému kostelu 

Na přelomu září a října 2019 proběhla oprava zábradlí lemující cestu k homolskému 

kostelu. Zábradlí bylo velmi zrezivělé, zohýbané a některé sloupky byly úplně uhnilé. Část 

zábradlí byla nahrazena novými díly z ocelových trubek, osazenými do původních patek. 

Celé zábradlí bylo natřeno nazeleno. Opravu provedl Milan Dědek ze Lhot u Potštejna. 

Celkové náklady na opravu zábradlí činily 15 484,15 Kč.  
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Nová silnice z návsi k vodárně 

V říjnu 2019 provedla Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje opravu silnice 

z návsi k vodárně, tato silnice je ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. Část silnice byla 

již nová od června 2019 - jeden jízdní pruh blíže k chodníku vedoucí z návsi k č. p. 48 

(vyvoláno pokládkou vodovodního potrubí). Původní silnice byla odfrézována a nahrazena 

novým asfaltem. Nyní byl proveden úsek z návsi včetně křižovatky před obchodem 

až na konec obce, kousek za vodárnu k ceduli konec obce Lhoty u Potštejna. Oprava 

probíhala za plného provozu a byl vždy uzavřen maximálně jeden jízdní pruh.  
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Opravy a úpravy budov 

V roce 2019 pokračovala výstavba nových domů ve Velké Lhotě a výstavba jednoho domu 

místo jiného, který byl z části zbourán. 

 

Č. p. 64 - nový dům 

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

v září 2018 část domu zbourat - nechala stát pouze stodolu. V roce 2018 byla vylita 

základová deska nového domu a v roce 2019 stavba domu pokračovala. 

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 2019 

pokračoval s vnitřními úpravami domu 

a s úpravou fasády.   
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Č. p. 126 - nový dům 

Lukáš Víša z Vamberka začal ke konci 

roku 2017 se stavbou svého domu č. p. 126 

ve Velké Lhotě. Na jaře roku 2019 stavbu 

domu dokončil a s partnerkou Janou Roč-

károvou se do domu nastěhovali. V roce 

2019 Lukáš Víša začal se stavbou garáže 

a dílny - nechal zhotovit základovou desku.  
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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 2019 dokončili vnitřní úpravy, pokračovali 

s úpravou fasády, provedli terénní úpravy okolo domu a na podzim 2019 se do domu spolu 

s dcerou Eliškou nastěhovali.  

 

Č. p. 129 - nový plot 

Iva Neugebauerová a Petr Horáček, kteří se do svého nového domu č. p. 129 nastěhovali 

v roce 2018, oplotili v roce 2019 zahradu u svého domu. 
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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 2019 dokončili vnitřní 

úpravy domu, pokračovali s terénními úpravami okolo domu, vybudovali chodníčky 

a zpevněnou plochu, opěrnou zeď okolo části svého pozemku, začali budovat oplocení 

celého svého pozemku a na jaře 2019 se do domu s dcerou Karolínou nastěhovali. 



 - 67 - 

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 2019 bylo provedeno zateplení fasády a pokračovaly vnitřní 

úpravy domu. 

 

Č . p. 133 - dokončení fasády 

Markéta Svobodová a Martin Růžička, kteří se do svého nového domu č. p. 133 

nastěhovali v roce 2018, dokončili v roce 2019 fasádu na svém domě. 
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Č. p. 134 - dokončení oplocení  

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

2017, dokončili v roce 2019 oplocení okolo zahrady u svého domu.  

Č. p. 135 - nový dům 

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

ve Velké Lhotě. V roce 2019 byly dokončeny vnitřní úpravy domu a provedeny terénní 

úpravy zahrady. Na začátku roku 2019 se Patrik Lukavský do domu nastěhoval 

i s přítelkyní Kateřinou Vávrovou a dcerami Natálií a Barborou.  
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Č. p. 136 - nový plot 

Radek Moravec, který se s přítelkyní nastěhoval do svého nového domu č. p. 136 v roce 

2017, oplotil v roce 2019 zahradu u svého domu. 


