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

Narodila jsem se v roce 1980. Mám dva syny, jedenáctiletého Martínka a osmiletého 

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

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

Na začátku roku 2020 nikdo ani nepomyslel na to, že rok 2020 přinese omezení 

každodenního života nás všech. Mě osobně by nikdy nenapadlo, že jeden den pošlu děti 

do školy a již před obědem budu ze školy informována, že druhý den již děti do školy přijít 

nemohou, a nakonec, že do školy nepůjdou několik měsíců. Upřímně jsem si vůbec 

nepřipouštěla, co všechno může přijít (zákaz vycházení, uzavření některých prodejen, 

uzavření restaurací, ubytovacích zařízení, omezení služeb, zrušení kulturních a sportovních 

akcí, uzavření hranic, rušení plánovaných operací v nemocnicích, domácí karanténa, 

nošení roušek, ...). Obyčejná otázka mého syna „Mami, jaký obrázek jsi měla na své první 

roušce?“, mě utvrdila v tom, že pro mé děti budou roušky něco úplně normálního. 

Má odpověď, že jsem do teď žádné roušky nikdy nenosila, byla pro něho nepochopitelná. 

Je zvláštní, že malé dítě, jeho rodiče, prarodiče i praprarodiče zažívali něco současně 

poprvé a tím bylo právě nošení roušek a všechna související omezení. Bohužel konec roku 

2020 vysvobození od COVID-19 nepřinesl. 

 

Rok 2020 v České republice 

Koronavirová nákaza se podle oficiální verze začala šířit 

koncem roku 2019 v čínském městě Wu-chan v provincii 

Chu-pej. Úřady tam zaznamenaly těžké zápaly plic 

neznámého původu. Pátrání po jeho původu je zavedla 

až na trh Chua-nan, kde se prodávaly ryby, mořské plody 

a hospodářská i divoká zvířata. Právě tam mělo dojít 

k přenosu viru koronavirus SARS-CoV-2 ze zvířete (prav-

děpodobně z netopýra) na člověka. Onemocnění vyvolané 

koronavirem SARS-CoV-2 bylo označeno jako COVID-19. Světová zdravotnická 

organizace vyhlásila ve čtvrtek 30. ledna 2020 globální stav zdravotní nouze a až ve středu 

11. března 2020 označila epidemii koronaviru za pandemii. Rychlému šíření nemoci 

napomohla letecká doprava. Pandemie postupně ochromila celý svět.  

Leden a únor 2020 proběhl, co se týče epidemie, v České republice poměrně klidně. 

V pondělí 3. února 2020, v souvislosti s epidemií koronaviru, vydala česká vláda od neděle 

9. února 2020 zákaz přímých letů mezi Českou republikou a Čínou. V neděli 1. břez- 

na 2020 byly v Česku potvrzeny první tři případy nakažení koronavirem SARS-CoV-2. 
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Následovaly další případy a za jejich zdroj byla označena severní Itálie, kam odjeli čeští 

občané lyžovat. V úterý 10. března 2020 rozhodla česká vláda zakázat od 10. března 2020 

všechny akce s účastí nad 100 lidí a později byl zákaz rozšířen na všechny akce. Od středy 

11. března 2020 byly uzavřeny do odvolání všechny české základní, střední, vyšší odborné 

i vysoké školy kvůli snaze zpomalit šíření koronaviru SARS-CoV-2. Od čtvrtka 

12. března 2020 vláda vyhlásila nouzový stav a od soboty 14. března 2020 platil zákaz 

maloobchodního prodeje s výjimkou prodejen potravin, lékáren, drogerií, čerpacích stanic 

a některých dalších. Byla také uzavřena stravovací zařízení, prodávat šlo pouze 

přes výdejní okénko. Dále pak od půlnoci 

pondělí 16. března 2020 platilo omezení 

volného pohybu osob na území České 

republiky či zákaz některých služeb 

a od čtvrtka 19. března 2020 vláda 

zakázala vycházení bez roušky či jiné 

ochrany nosu a úst. Ukázalo se, 

že podobně jako v jiných státech, nebyl v České republice dostatek roušek. Lidé tedy začali 

doma ve velkém šít roušky látkové. V nemocnicích vznikala specializovaná oddělení, 

kam se sváželi nakažení lidé. Při této tzv. 1. vlně na jaře činil nejvyšší denní nárůst 

377 nově potvrzených případů v pátek 3. dubna 2020. Velmi pozvolna se některá omezení 

uvolňovala a nouzový stav trval až do neděle 17. května 2020, tj. 66 dní. 

Počet nakažených a nemocných začal opětovně narůstat již během léta 2020. Nejvyšší 

denní nárůst nově potvrzených případů z jara byl překročen v pátek 21. srpna 2020, 

kdy činil 504 nově potvrzených případů, v úterý 8. září 2020 překročil poprvé tisícovku 

(1 161 případů), desetitisícovou hranici překročil v pátek 16. října 2020 (11 104 případů) 

a nejvyšší počet nově potvrzených případů v roce 2020 byl zaznamenán ve středu 

30. prosince 2020 a to 17 053 případů. 

V srpnu 2020 bylo tedy již jasné, že epidemie znovu nabírá na síle, a Rada vlády 

pro zdravotní rizika oznámila, že by od úterý 1. září 2020 měla opět platit povinnost nosit 

roušky ve veřejných vnitřních prostorách, v prostředcích dopravy a na vnitřních 

hromadných akcích. Nakonec ale vláda zatím jednat nechtěla a tento krok stáhla. V prvním 

zářijovém týdnu roku 2020 se Česká republika zařadila mezi nejhůře zasažené země světa 

co do počtu nově nakažených na milion obyvatel. Okolní státy začaly vyžadovat po Češích 

a turistech vracejících se z České republiky negativní test na COVID-19. Vláda přesto 

s dalšími opatřeními, která by znovu poškodila ekonomiku, váhala. Chtěla také, aby řádně 

proběhly krajské a senátní volby. Svůj hlas v nich mohli odevzdat i lidé v karanténě. 
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Kvůli šíření nemoci ale nařídila opětovné nošení roušek na veřejnosti a to od čtvrtka 

10. září 2020. Začalo se mluvit o blížící se 2. vlně epidemie. Od pondělí 21. září 2020 byla 

zavedena distanční výuka na vysokých školách v Praze a od pondělí 5. října 2020 

se uzavřely střední školy a vysoké školy 

v nejvíce postižených okresech. Od pon-

dělí 5. října 2020 platil až do konce roku 

2020 opět nouzový stav a pokračoval 

dále i v roce 2021. Od pátku 9. říj- 

na 2020 byly uzavřeny posilovny, fitness 

centra, vnitřní bazény, koupaliště a zoo-

logické zahrady a restaurace a hospody 

byly otevřené jen do osmi hodin večer a u stolů směli sedět maximálně čtyři lidé, 

v jídelnách a obchodních centrech jen dva. Od středy 14. října 2020 byly úplně uzavřeny 

restaurace, hospody, divadla a kina, základní školy, družiny a školské kluby, platil zákaz 

pití alkoholu na veřejnosti a bylo omezeno shromáždění venku i uvnitř více než šesti osob. 

Některá omezení měla platit po omezenou dobu, ale nakonec byla tato doba prodlužována. 

Od středy 21. října 2020 byla zavedena povinnost nošení roušek, pokud byli lidé od sebe 

blíže než dva metry i ve venkovních prostorech a v autě (s někým, kdo není členem stejné 

domácnosti). Od čtvrtka 22. října 2020 byly opět uzavřeny obchody (výjimku měly 

obchody se základním sortimentem) a služby. Od středy 28. října 2020 začal platit zákaz 

nočního vycházení od 21 hodin do 5 hodin ráno. Od středy 18. listopadu 2020 platilo 

v obchodech omezení počtu lidí, jedna osoba pro sebe musela mít prostor 15 m
2
. Od tohoto 

dne se také do škol vrátili žáci prvních a druhých ročníků základních škol, zrušeny byly 

ale hodiny tělesné a hudební výchovy. Od středy 25. listopadu 2020 se do škol vrátili žáci 

závěrečných ročníků středních škol a od pondělí 30. listopadu 2020 se vrátili žáci 3., 4., 5. 

a 9. ročníků základní školy a zbývající ročníky se střídaly turnusově. Žákům skončila 

výuka v pátek 18. prosince 2020, protože pondělí 21. prosince 2020 a úterý 22. prosin- 

ce 2020 byly vyhlášeny jako dny boje proti covidu. Od čtvrtka 3. prosince 2020 se mohly 

otevřít obchody, služby a stravovací zařízení. Stravovací zařízení mohly mít otevřeno 

pouze od 6 hodin ráno do 22 hodin večer a musely splňovat určitá opatření. 

Již ve středu 9. prosince 2020 se otevírací doba zkrátila do 20 hodin večer a od pátku 

18. prosince 2020 již byly opět úplně uzavřeny. Od tohoto data byly také uzavřeny 

ubytovací služby. Od neděle 27. prosince 2020 musely opět až na výjimky zavřít všechny 

obchody a služby a začal opět platit zákaz vycházení od 21 hodin do 5 hodin ráno. Musely 

se také uzavřít mimo jiné i lyžařské vleky.  



 - 8 - 

Některá omezení měla určité výjimky a platila i mnohá další omezení. Lidé se při ne-

ustálých změnách restrikcí docela ztráceli v tom, která opatření právě platí a kdo má 

jaké výjimky. Vláda zavedla 

několik kompenzačních programů 

pro různé podnikatele, prodloužila 

také např. dobu ošetřování dětí 

či na jaře navýšila jeho výši. Od-

borníci nebyli schopni přesně určit, 

kolik lidí v roce 2020 nemoc pro-

dělalo. Testy k 31. prosinci 2020 

zaznamenaly v České republice 732 171 pozitivních případů a 11 890 úmrtí. Mnoho osob 

prodělalo chorobu bez příznaků, a jelikož nebyly testovány, do statistik se nedostaly. 

Šíření choroby by mělo zastavit očkování, které v České republice začalo v neděli 

27. prosince 2020, a nejdříve začali být očkování zdravotníci, nemocní a senioři. 

Celosvětová pandemie zasáhla i sport. Hokejové mistrovství světa, Wimbledon a mnoho 

dalších sportovních akcí byly zrušeny a mnoho dalších odloženy. Odloženy byly i letní 

olympijské hry, které se měly konat v japonském Tokiu. Zrušení olympijských her v minu-

losti zapříčinily jen světové války, ale odloženy byly poprvé v celé 124 leté historii. 

Nakonec se olympijské hry v roce 2021 konaly, ale s vyloučením zahraničních fanoušků.   

 

Počasí v roce 2020 v České republice 

Rok 2020 byl s průměrnou teplotou 9,1 °C a s odchylkou +1,2 °C od normálu 1981-2010 

(a +1,6 °C od normálu 1961-1990) silně nadnormální, roky 2019, 2018, 2015 a 2014 byly 

mimořádně nadnormální a roky 2016 a 2017 nadnormální. Posledním teplotně normálním 

rokem byl rok 2013 s průměrnou teplotou 7,9 °C. Teplotní odchylka od normálu 

1981-2010 v jednotlivých měsících kolísala od +4,6 °C v únoru, teplotně mimořádně 

nadnormální měsíc, až po -2,1 °C v květnu, který tak byl měsícem teplotně silně 

podnormálním. V průběhu roku byly měsíce březen, červen, červenec, říjen a listopad 

teplotně normální. Leden, duben, srpen, září a prosinec byly teplotně nadnormální.  

Roční srážkový úhrn 761 mm zařazuje rok 2020 mezi roky srážkově nadnormální (normál 

za období 1981-2010 je v Česku 686 mm). Nejvíce srážek, v průměru 151 mm, což bylo 

191 % normálu, napadlo v České republice v červnu a nejméně, v průměru jen 18 mm, 

to je 43 % normálu, v dubnu. Červen byl mimořádně nadnormální, únor a říjen silně 

nadnormální, srpen a září nadnormální, červenec a prosinec podnormální, leden, duben 

a listopad byly silně podnormální. Jen březen a květen byly měsíce srážkově normální. 
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Zastupitelstvo obce 

Zastupitelstvo obce Lhoty u Potštejna bylo v roce 2020 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. 

Obec Lhoty u Potštejna měla v roce 2020 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 2020 v místním 

pohostinství.  

První veřejné zasedání obecního zastupitelstva v roce 2020 se konalo v úterý 3. břez- 

na 2020 od 19.00 hodin. Jednání zastupitelstva se zúčastnilo sedm občanů. Nejdříve 

zastupitelé schválili nákup pozemků v k. ú. Lhoty u Potštejna v místní lokalitě Na Košatce 

určených k budoucí zástavbě rodinnými domy od MUDr. Věry Kernové z Prahy, 

Růženy Langrové z Potštejna, Miloslavy Málkové ze Lhot u Potštejna, Stanislava Málka 

ze Lhot u Potštejna, Josefa Málka z Borovnice a firmy ZOPOS Přestavlky a. s., 

Přestavlky (pozemek p. č. 107/16 o výměře 5 924 m
2
, orná půda, p. č. 112/2 o výměře 

1 187 m
2
, trvalý travní porost, p. č. 115/1 o výměře 5 010 m

2
, trvalý travní porost, 

p. č. 115/3 o výměře 1 901 m
2
, trvalý travní porost), pozemky od firmy ZOPOS Přestavlky 

a. s., Přestavlky (pozemek p. č. 103/1 o výměře 296 m
2
, ostatní plocha, p. č. 105/13 

o výměře 1 037 m
2
, vodní plocha, p. č. 107/6 o výměře 4 273 m

2
, trvalý travní porost, 

p. č. 107/9 o výměře 2 257 m
2
, zahrada, p. č. 107/13 o výměře 246 m

2
, trvalý travní porost, 

p. č. 107/15 o výměře 11 598 m
2
, orná půda) a pozemek p. č. 235 o výměře 9 923 m

2
, 

lesní pozemek od MUDr. Věry Kernové z Prahy, Růženy Langrové z Potštejna, 

Miloslavy Málkové ze Lhot u Potštejna, Stanislava Málka ze Lhot u Potštejna a Josefa 

Málka z Borovnice. Dále zastupitelstvo schválilo záměr prodat obecní pozemky 



 - 10 - 

v k. ú. Lhoty u Potštejna v lokalitě Na Podháji a na Vrších - p. č. 193/4  o výměre 2 859 m
2
, 

trvalý travní porost, p. č. 205/3 o výměře 15 345 m
2
, orná půda, p. č. 205/5 o výměře 

180 m
2
, orná půda, p. č. 206/1 o výměře 17 912 m

2
, orná půda, p. č. 206/3 o výměře 

438 m
2
, orná půda, p. č. 339/1 o výměře 1 464 m

2
, trvalý travní porost, p. č. 342/3 

o výměře 1 013 m
2
, trvalý travní porost, p. č. 346/2 o výměře 187 m

2
, ostatní plocha, 

p. č. 347/2 o výměře 706 m
2
, trvalý travní porost, p. č. 415/3 o výměře 1 160 m

2
, orná půda, 

p. č. 415/5 o výměře 457 m
2
, orná půda a p. č. 887 o výměře 1 298 m

2
, orná půda. 

Poté zastupitelé vzali na vědomí šestnácté rozpočtové opatření týkající se roku 2019, 

které vydal starosta obce (příjmy byly navýšeny o 362 260 Kč a výdaje byly navýšeny 

o 13 500 Kč) a první rozpočtové opatření týkající se roku 2020 (příjmy byly navýšeny 

o 164 700 Kč a výdaje byly navýšeny o 300 000 Kč). Dále zastupitelstvo schválilo 

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 Vamberk paní Vlastě Barvínkové. Zastupitelé 

poté schválili Smlouvu o daru uzavřenou se Základní organizací Českého zahrádkářského 

svazu Chleny o poskytnutí finančního daru ve výši 2 500 Kč. V dalším bodě jednání 

zastupitelé schválili podání žádosti o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti 

v rámci veřejně prospěšných prací, Úřadu práce České republiky v Rychnově 

nad Kněžnou. Dále zastupitelstvo schválilo Smlouvu o dílo na vypracování projektové 

dokumentace „Multifunkční dům Lhoty u Potštejna - změna stavby před dokon-

čením“ uzavřenou s firmou SONET Building s. r. o. z Hlinska. V posledním bodě jednání 

schválili zastupitelé Darovací smlouvu o poskytnutí finančních prostředků na pořízení 

zásahových oděvů pro hasiče, včetně příslušenství ve výši 65 000 Kč uzavřenou s Nadací 

Agrofertu z Prahy. 

Druhé veřejné zasedání obecního zastupitelstva v roce 2020 se konalo ve čtvrtek 2. dub- 

na 2020 od 19.00 hodin. Jednání zastupitelstva se zúčastnili dva občané. Nejdříve 

zastupitelstvo schválilo závěrečný účet obce za rok 2019 (příjmy 20 891 934,09 Kč 

a výdaje 21 453 922,81 Kč) a dále schválilo účetní uzávěrku obce sestavenou 

k 31. 12. 2019. Zastupitelé poté schválili závěrečný účet Základní školy a Mateřské školy 

Lhoty u Potštejna za rok 2019 (příjmy 9 424 631,08 Kč a výdaje 9 424 432,76 Kč) 

a převod výsledku hospodaření ve výši 198,32 Kč do rezervního fondu školy. V dalším 

bodě jednání zastupitelé schválili Kupní smlouvu o převodu nemovitostí uzavřenou 

s firmou ZOPOS Přestavlky a. s., Přestavlky - jedná se o prodej pozemků v k. ú. Lhoty 

u Potštejna p. č. 193/4  o výměre 2 859 m
2
, trvalý travní porost, p. č. 205/3 o výměře 

15 345 m
2
, orná půda, p. č. 205/5 o výměře 180 m

2
, orná půda, p. č. 206/1 o výměře 
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17 912 m
2
, orná půda, p. č. 206/3 o výměře 438 m

2
, orná půda, p. č. 339/1 o výměře 

1 464 m
2
, trvalý travní porost, p. č. 342/3 o výměře 1 013 m

2
, trvalý travní porost, 

p. č. 346/2 o výměře 187 m
2
, ostatní plocha, p. č. 347/2 o výměře 706 m

2
, trvalý 

travní porost, p. č. 415/3 o výměře 1 160 m
2
, orná půda, p. č. 415/5 o výměře 457 m

2
, 

orná půda a p. č. 887 o výměře 1 298 m
2
, orná půda. Zastupitelstvo dále schválilo 

Kupní smlouvu o převodu nemovitostí uzavřenou s firmou ZOPOS Přestavlky a. s., 

Přestavlky - jedná se o nákup pozemků v k. ú. Lhoty u Potštejna p. č. 103/1 o výměře 

296 m
2
, ostatní plocha, p. č. 105/13 o výměře 1 037 m

2
, vodní plocha, p. č. 107/6 

o výměře 4 273 m
2
, trvalý travní porost, p. č. 107/9 o výměře 2 257 m

2
, zahrada, 

p. č. 107/13 o výměře 246 m
2
, trvalý travní porost, p. č. 107/15 o výměře 11 598 m

2
, 

orná půda a podílu ve výši 1/10 pozemků p. č. 107/16 o výměře 5 924 m
2
, orná 

půda, p. č. 112/2 o výměře 1 187 m
2
, trvalý travní porost, p. č. 115/1 o výměře 5 010 m

2
, 

trvalý travní porost, p. č. 115/3 o výměře 1 901 m
2
, trvalý travní porost. Zastupitelé 

také schválili Kupní smlouvu o převodu nemovitostí uzavřenou s MUDr. Věrou 

Kernovou z Prahy, Růženou Langrovou z Potštejna, Miloslavou Málkovou ze Lhot 

u Potštejna, Stanislavem Málkem ze Lhot u Potštejna a Josefem Málkem z Borovnice - 

jedná se o nákup podílu pozemků ve výši 9/10 v k. ú. Lhoty u Potštejna p. č. 107/16 

o výměře 5 924 m
2
, orná půda, p. č. 112/2 o výměře 1 187 m

2
, trvalý travní porost, 

p. č. 115/1 o výměře 5 010 m
2
, trvalý travní porost, p. č. 115/3 o výměře 1 901 m

2
, trvalý 

travní porost a celého pozemku p. č. 235 o výměře 9 923 m
2
, lesní pozemek. V posledním 

bodě jednání schválili zastupitelé Smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku na pořízení 

elektrocentrály a osvětlovací techniky pro hasiče ve výši 30 000 Kč uzavřenou s Nadací 

ČEZu z Prahy. 

V pátek 5. června 2020 se od 19.30 hod. konalo třetí veřejné zasedání obecního 

zastupitelstva v roce 2020. Jednání zastupitelstva se zúčastnilo deset občanů. Nejdříve 

zastupitelé schválili záměr prodat část pozemku p. č. 924/2 v k. ú. Lhoty u Potštejna, 

ostatní plocha (dle geometrického plánu oddělena část p. č. 924/18 o výměře 18 m
2
) - 

jedná se o pozemek před č. p. 35. Dále zastupitelstvo schválilo záměr na bezúplatný 

převod obecních pozemků (pozemky pod komunikacemi ve správě Královéhradeckého 

kraje) - jedná se o pozemky v k. ú. Lhoty u Potštejna p. č. 649/2 o výměře 29 m
2
, ostatní 

plocha, p. č. 871/8 o výměře 537 m
2
, ostatní plocha, p. č. 871/12 o výměře 417 m

2
, ostatní 

plocha, p. č. 924/12 o výměře 128 m
2
, ostatní plocha, p. č. 924/13 o výměře 89 m

2
, ostatní 

plocha, p. č. 924/14 o výměře 67 m
2
, ostatní plocha, p. č. 925/5 o výměře 26 m

2
, ostatní 

plocha a p. č. 4027 o výměře 2 m
2
, ostatní plocha. Zastupitelé také schválili bezúplatný 

převod pozemků ve vlastnictví Královéhradeckého kraje, Hradec Králové do vlastnictví 
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obce - jedná se o pozemky v k. ú. Lhoty u Potštejna p. č. 429/37 o výměře 79 m
2
, ostatní 

plocha, p. č. 614/13 o výměře 218 m
2
, zahrada, p. č. 616/3 o výměře 10 m

2
, ostatní plocha, 

p. č. 616/4 o výměře 15 m
2
, zahrada, p. č. 617/15 o výměře 23 m

2
, orná půda, p. č. 843/3 

o výměře 669 m
2
, ostatní plocha, p. č. 871/33 o výměře 43 m

2
, ostatní plocha, p. č. 871/36 

o výměře 5 m
2
, ostatní plocha, p. č. 933/4 o výměře 45 m

2
, ostatní plocha, p. č. 933/5 

o výměře 47 m
2
, ostatní plocha a p. č. 938/3 o výměře 29 m

2
, ostatní plocha. V dalším 

bodě jednání zastupitelstvo schválilo záměr prodat obecní pozemek v k. ú. Lhoty 

u Potštejna p. č. 4006 o výměře 101 m
2
, lesní pozemek. Potom zastupitelé schválili nákup 

části pozemku v k. ú. Lhoty u Potštejna p. č. 4005 o výměře 101 m
2
, lesní pozemek 

od Františka Kinského z Kostelce nad Orlicí. Zastupitelstvo dále schválilo nabytí pozemku 

bezúplatným převodem v k. ú. Lhoty u Potštejna p. č. 807/7 o výměře 406 m
2
, ostatní 

plocha z vlastnictví České republiky - Státní pozemkový úřad, Praha. Potom zastupitelé 

schválili podání žádosti o dotaci na akci „Přístavba a stavební úpravy hasičské zbrojnice 

ve Lhotách u Potštejna“ poskytovanou Ministerstvem vnitra - Generální ředitelství 

Hasičského záchranného sboru České republiky, Praha. Zastupitelstvo také schválilo 

Smlouvu o dílo uzavřenou s firmou A-Zet ateliér s. r. o. z Prahy na zpracování projektové 

dokumentace na akci „Přístavba a stavební úpravy hasičské zbrojnice ve Lhotách 

u Potštejna“ a Smlouvu o dílo uzavřenou s firmou ATOMICON s. r. o. z Olomouce 

na zhotovení pasportu místních komunikací. Dále zastupitelé schválili zařazení území obce 

Lhoty u Potštejna do územní působnosti místní akční skupiny NAD ORLICÍ, o. p. s. 

na období 2021-2027. V dalším bodě jednání zastupitelstvo schválilo zápis do obecní 

kroniky za rok 2019. Dále zastupitelé vzali na vědomí rozpočtové opatření vydané 

starostou obce číslo dvě (příjmy byly navýšeny o 113 740 Kč a výdaje byly navýšeny 

o 103 740 Kč) a číslo tři (příjmy byly navýšeny o 147 590 Kč a výdaje byly navýšeny 

o 4 100 Kč). Poté zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření číslo čtyři (příjmy byly 

navýšeny o 121 000 Kč a výdaje byly navýšeny o 1 209 500 Kč) a rozpočtové opatření 

číslo pět (příjmy byly navýšeny o 1 061 000 Kč a výdaje byly navýšeny o 1 055 500 Kč). 

V posledním bodě jednání zastupitelé schválili Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti uzavřenou s firmou CETIN a. s. z Prahy - jedná se o přeložku telefonního 

vedení v místě přístavby hasičské zbrojnice. 

Čtvrté veřejné zasedání obecního zastupitelstva v roce 2020 se konalo v pátek 4. září 2020 

od 18.00 hodin. Jednání zastupitelstva se zúčastnilo sedm občanů. V prvním bodě jednání 

zastupitelé schválili kupní smlouvu s Ivetou Duškovou ze Lhot u Potštejna na prodej části 

obecního pozemku p. č. 924/2 v k. ú. Lhoty u Potštejna, ostatní plocha (dle geometric- 

kého plánu oddělena část p. č. 924/18 o výměře 18 m
2
), pozemek před č. p. 35.  
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Dále zastupitelstvo schválilo Darovací smlouvu s Královéhradeckým krajem, Hradec 

Králové na darování obecních pozemků pod komunikacemi ve správě Královéhradeckého 

kraje - jedná se o pozemky v k. ú. Lhoty u Potštejna p. č. 649/2 o výměře 29 m
2
, ostatní 

plocha, p. č. 871/8 o výměře 537 m
2
, ostatní plocha, p. č. 871/12 o výměře 417 m

2
, ostatní 

plocha, p. č. 924/12 o výměře 128 m
2
, ostatní plocha, p. č. 924/13 o výměře 89 m

2
, ostatní 

plocha, p. č. 924/14 o výměře 67 m
2
, ostatní plocha, p. č. 925/5 o výměře 26 m

2
, ostatní 

plocha a p. č. 4027 o výměře 2 m
2
, ostatní plocha. Zastupitelé také schválili prodej 

obecního pozemku v k. ú. Lhoty u Potštejna p. č. 4006 o výměře 101 m
2
, lesní pozemek. 

Dále zastupitelstvo schválilo Darovací smlouvu o finančním daru do rozpočtu obce 

uzavřenou s panem Stanislavem Barvínkem ze Lhot u Potštejna a Darovací smlouvu 

finančního daru uzavřenou s panem Vu Cong Nhan z Častolovic určenou na podporu 

místní prodejny, na úhradu provozních výdajů ve výši 39 340 Kč rozdělenou do sedmi 

splátek. Poté zastupitelé schválili Příkazní smlouvu č. SML-Z-M-19-159 uzavřenou 

s firmou RPA Dotace, s. r. o. z Brna o vypracování žádosti na dotaci k projektu 

„Rekonstrukce nevyužívané budovy na multifunkční dům v obci Lhoty u Potštejna“ 

a Příkazní smlouvu č. SML-Z-M-19-161 uzavřenou s firmou Deregio Tender, s. r. o. 

z Brna o organizaci výběrového řízení a zajištění realizačního managementu k projektu 

„Rekonstrukce nevyužívané budovy na multifunkční dům v obci Lhoty u Potštejna“. 

Starosta dále informoval zastupitele o podání žádosti o poskytnutí dotace z Integrovaného 

regionálního operačního programu Ministerstva pro místní rozvoj České republiky 

na pořízení „Venkovní učebny Základní školy a Mateřské školy Lhoty u Potštejna“.  

Zastupitelstvo dále schválilo Veřejnoprávní smlouvu o spolupráci při zabezpečování 

požární ochrany uzavřenou s Obcí Krchleby - jedná se o rozšíření územní působnosti 

jednotky sboru dobrovolných hasičů Lhoty u Potštejna na katastrální území obce Krchleby. 

Poté zastupitelé vzali na vědomí rozpočtové opatření vydané starostou obce číslo šest, 

kterým byly příjmy navýšeny o 3 000 Kč. Dále zastupitelstvo schválilo rozpočtové 

opatření číslo sedm, kterým se příjmy navýšily o 506 750 Kč a výdaje se navýšily 

o 282 000 Kč. Zastupitelé také schválili Smlouvu o zpracování žádosti o dotaci, organizaci 

výběrového řízení a realizačního managementu na projekt „Venkovní učebna Základní 

školy a Mateřské školy Lhoty u Potštejna“ uzavřenou s RNDr. Tomášem Kytlíkem 

z Kostelce nad Orlicí. V posledním bodě jednání zastupitelstvo schválilo Dodatek 

ke Smlouvě o dílo uzavřený s firmou ATOMICON s. r. o. z Olomouce na zhotovení 

pasportu místních komunikací, dodatkem se navýšila cena. 

Páté veřejné zasedání obecního zastupitelstva v roce 2020 se konalo v pátek 11. prosin- 

ce 2020 od 18.00 hodin. Jednání zastupitelstva se zúčastnilo osm občanů. Nejdříve 



 - 14 - 

zastupitelé schválili rozpočet na rok 2021 (příjmy 6 492 900 Kč, výdaje 5 035 000 Kč 

a splátky úvěrů 132 000 Kč), rozpočet byl schválen jako přebytkový. Zastupitelstvo také 

schválilo Střednědobý výhled rozpočtu obce na období let 2022-2024. Zastupitelé dále 

schválili provozní rozpočet Základní školy a Mateřské školy Lhoty u Potštejna na rok 2021 

jako vyrovnaný rozpočet s příjmy i výdaji ve výši 752 800 Kč. Zastupitelstvo poté 

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

a Václav Morávek (členové). Zastupitelé také schválili kupní smlouvu s Františkem 

Kinským z Kostelce nad Orlicí na prodej obecního pozemku v k. ú. Lhoty u Potštejna 

p. č. 4006 o výměře 101 m
2
, lesní pozemek a zároveň převod části pozemku p. č. 4005 

(nově dle geometrického plánu p. č. 4005/2 o výměře 101 m
2
, lesní pozemek) z vlastnictví 

Františka Kinského. Dále zastupitelstvo schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020, 

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

a odstraňování komunálních odpadů, kterou se zvýšil tento poplatek z 550 Kč na 650 Kč 

na osobu. Zastupitelé poté schválili Nájemní smlouvu o nájmu bytu číslo 1 v č. p. 34 

s Lubošem Klemou z Lipovky. Zastupitelé také schválili Zprávu o uplatňování územního 

plánu obce Lhoty u Potštejna za období 12/2015 až 8/2020. Poté zastupitelstvo schválilo 

pořízení Změny č. 2 územního plánu Lhoty u Potštejna s prvky regulačního plánu 

a Pokyny pro zpracování návrhu Změny č. 2 územního plánu Lhoty u Potštejna. 

Zastupitelem určeným pro jednání s úřadem územního plánování pro pořízení změny 

územního plánu byl schválen starosta obce Jan Růžička a nakonec byl schválen návrh 

Žádosti obce o pořízení Změny č. 2 územního plánu Lhoty u Potštejna. Dále zastupitelé 

schválili novou Zřizovací listinu jednotky sboru dobrovolných hasičů Lhoty u Potštejna, 

kategorie JPO III., která nahrazuje Zřizovací listinu z roku 2015, kterou zřídila obec 

jednotku kategorie V. Poté zastupitelstvo vzalo na vědomí osmé, deváté a desáté 

rozpočtové opatření, které vydal starosta obce (osmé rozpočtové opatření: příjmy byly 

navýšeny o 256 000 Kč a výdaje byly navýšeny o 298 700 Kč, deváté rozpočtové opatření: 

výdaje byly navýšeny o 269 500 Kč a desáté rozpočtové opatření: příjmy byly navýšeny 

o 262 900 Kč a výdaje byly navýšeny o 279 000 Kč). Zastupitelé dále schválili Žádost 

o poskytnutí dotace na opravu místní komunikace (Podhomol) z dotačního titulu 

Ministerstva pro místní rozvoj České republiky nebo spoluúčast na projektu „Oprava 

místní komunikace č. 21 Borovnice pod Homolí“ realizovaného obcí Borovnice. 

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. 



 - 15 - 

Rozpočet obce  

Rozpočet obce Lhoty u Potštejna na rok 2020 schválilo zastupitelstvo obce na svém 

zasedání dne 19. prosince 2019. Schválený rozpočet příjmů činil 6 564 100 Kč, schválený 

rozpočet výdajů činil 5 059 000 Kč a splátky úvěrů byly 132 000 Kč. Rozpočet byl tedy 

schválen jako schodkový.  

Roku 2020 se týkalo jedenáct rozpočtových opatření.  

Konečná výše upraveného rozpočtu k 31. prosinci 2020 činila u příjmů 9 746 420 Kč, 

u výdajů 9 139 340 Kč a splátky úvěrů byly 132 000 Kč.  

Na veřejném zasedání obecního zastupitelstva konaném 3. března 2020 vzalo zastupi-

telstvo na vědomí rozpočtové opatření číslo jedna vydané starostou (příjmy byly navýšeny 

o 164 700 Kč a výdaje byly navýšeny o 300 000 Kč). 

Druhé a třetí rozpočtové opatření týkající se roku 2020, které vydal starosta obce, vzalo 

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

5. června 2020 (druhé rozpočtové opatření - příjmy byly navýšeny o 113 740 Kč a výdaje 

byly navýšeny o 103 740 Kč, třetí rozpočtové opatření - příjmy byly sníženy o 147 590 Kč 

a výdaje byly navýšeny o 4 100 Kč).  

Na stejném veřejném zasedání obecního zastupitelstva dne 5. června 2020 schválilo 

zastupitelstvo rozpočtové opatření číslo čtyři a pět (čtvrté rozpočtové opatření: příjmy 

byly navýšeny o 121 000 Kč a výdaje byly navýšeny o 1 209 500 Kč, páté 

rozpočtové opatření: příjmy byly navýšeny o 1 061 000 Kč a výdaje byly navýšeny 

o 1 055 500 Kč). 

Na veřejném zasedání obecního zastupitelstva konaném dne 4. září 2020 vzalo 

zastupitelstvo na vědomí rozpočtové opatření číslo šest vydané starostou (příjmy byly 

navýšeny o 3 000 Kč) a schválilo rozpočtové opatření číslo sedm (příjmy byly navýšeny 

o 506 750 Kč a výdaje byly navýšeny o 282 000 Kč). 

Osmé, deváté a desáté rozpočtové opatření týkající se roku 2020, které vydal starosta obce, 

vzalo zastupitelstvo na vědomí na veřejném zasedání obecního zastupitelstva, 

které se konalo 11. prosince 2020. Osmým rozpočtovým opatřením byly příjmy navýšeny 

o 256 000 Kč a výdaje byly navýšeny o 298 700 Kč, devátým rozpočtovým opatřením 

se příjmy navýšily o 269 500 Kč a desátým rozpočtovým opatřením se příjmy navýšily 

o 262 900 Kč a výdaje se navýšily o 279 000 Kč.  

Jedenácté rozpočtové opatření týkající se roku 2020, které vydal starosta obce, vzalo 

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

11. března 2021. Příjmy byly navýšeny o 545 640 Kč a výdaje byly navýšeny 

o 278 300 Kč. 



 - 16 - 

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 

Daň z příjmů fyzických osob placená plátci pol. 1111 1 300 000 x x x x x x x x x x 59 800 1 359 800 

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky pol. 1112 30 000 x x x x x x x x x x x 30 000 

Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou pol. 1113 130 000 x x x x x x x x x x 6 000 136 000 

Daň z příjmů právnických osob pol. 1121 1 200 000 x x x x x x x x x x x 1 200 000 

Daň z příjmů právnických osob za obce pol. 1122 x x 103 740 x x x x x x x x x 103 740 

Daň z přidané hodnoty pol. 1211 2 500 000 x x x x x x x x x 100 000 182 900 2 782 900 

Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa pol. 1335 x 1 700 x x x x x x x x x x 1 700 

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepra-

vy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
pol. 1340 185 000 x x x x x x x x x 500 x 185 500 

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

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

Daň z hazardních her pol. 1381 30 000 x x x x x x x x x 10 000 x 40 000 

Zrušený odvod z loterií kromě výherních hracích přístrojů pol. 1382 x x x x 1 000 x x x x x x x 1 000 

Daň z nemovitých věcí pol. 1511 230 000 x x x x x x x 6 000 x x 30 100 266 100 

Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy 

státního rozpočtu 
pol. 4111 x x x x x x x 465 750 x x x x 465 750 

Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu, souhrnný 

dotační vztah 
pol. 4112 102 100 x x x x x x x x x x x 102 100 

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu  pol. 4116 x x x 67 590 120 000 x x x x x 143 400 2 740 333 730 

Neinvestiční přijaté transfery od obcí pol. 4121 50 000 x x x x x x x x x x x 50 000 

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

Podpora produkční činnosti odpa 1032 225 000 x x x x x x x 250 000 x x 1 300 476 300 

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

Pitná voda odpa 2310 262 000 x x x x x x x x x x x 262 000 

Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly odpa 2321 13 000 x x x x x x x x x x x 13 000 

Bytové hospodářství odpa 3612 197 000 x x x x x x x x x x 1 400 198 400 

Nebytové hospodářství  odpa 3613 33 000 x x x x x x 20 000 x x x 200 53 200 

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazený odpa 3639 x 63 000 x x x 1 061 000 x x x x x x 1 124 000 

Sběr a svoz komunálních odpadů odpa 3722 45 000 x x x x x x x x x x x 45 000 

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň odpa 3745 x 100 000 x 50 000 x x x x x x x 12 000 162 000 

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče odpa 4359 x x 10 000 x x x x x x x x x 10 000 

Požární ochrana - dobrovolná část odpa 5512 x x x 30 000 x x 3 000 x x x x x 33 000 

Činnost místní správy odpa  6171 10 000 x x x x x x x x x 9 000 x 19 000 

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací odpa  6310 1 000 x x x x x x 1 000 x x x 200 2 200 

Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně odpa  6330 x x x x x x x x x x x 249 000 249 000 

Příjmy celkem 6 564 100 164 700 113 740 147 590 121 000 1 061 000 3 000 506 750 256 000 0 262 900 545 640 9 746 420 
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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 

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

Podpora produkční činnosti odpa 1032 100 000 x x x 100 000 x x x x 50 000 x 14 000 264 000 

Správa v lesním hospodářství odpa 1036 25 000 x x x x x x x x x x x 25 000 

Vnitřní obchod odpa 2141 x x x x x x x x 39 500 x x x 39 500 

Silnice  odpa 2212 100 000 x x x x x x 235 000 x x x x 335 000 

Pitná voda odpa 2310 262 000 190 000 x x x x x x x x x x 452 000 

Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly odpa 2321 13 000 x x x x x x x x x x 1 900 14 900 

Revitalizace říčních systémů odpa 2334 290 000 x x x x x x x x x x x 290 000 

Základní školy  odpa 3113 1 000 000 x x x x x x x 128 200 174 500 x x 1 302 700 

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

Ostatní záležitosti kultury odpa 3319 11 000 x x x x x x x x 5 000 x x 16 000 

Ostatní záležitosti kultury, církve, sdělovacích prostředků  odpa 3399 20 000 x x x x x x x x x x x 20 000 

Využití volného času dětí a mládeže odpa 3421 5 000 x x x 10 000 x x x x x x x 15 000 

Bytové hospodářství odpa 3612 50 000 x x x x x x x x x x 10 400 60 400 

Nebytové hospodářství odpa 3613 604 000 x x x x x x x x x x x 604 000 

Veřejné osvětlení odpa 3631 100 000 x x x x x x x x x x x 100 000 

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené odpa 3639 272 000 x x x 846 500 1 055 500 x x x x 40 000 x 2 214 000 

Sběr a svoz komunálních odpadů odpa 3722 260 000 x x x x x x x x x 35 000 x 295 000 

Ostatní ochrana půdy a spodní vody odpa 3739 30 000 x x 4 100 x x x x x x x x 34 100 

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň odpa 3745 25 000 100 000 x x 208 000 x x x x x 11 000 x 344 000 

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

Krizová opatření odpa 5213 1 000 x x x x x x x 31 000 x x x 32 000 

Požární ochrana - dobrovolná část odpa 5512 100 000 x x x 30 000 x x x 100 000 x 172 000 3 000 405 000 

Zastupitelstva obcí odpa 6112 850 000 x x x x x x x x x x x 850 000 

Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků odpa 6115 x x x x x x x 47 000 x x -10 000 x 37 000 

Činnost místní správy  odpa 6171 700 000 x x x x x x x x x 30 000 x 730 000 

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

Pojištění funkčně nespecifikované odpa 6320 25 000 x x x 15 000 x x x x x x x 40 000 

Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně odpa 6330 x x x x x x x x x x x 249 000 249 000 

Ostatní finanční operace odpa 6399 80 000 x 103 740 x x x x x x 40 000 x x 223 740 

Finanční vypořádání minulých let odpa 6402 9 000 x x x x x x x x x x x 9 000 

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

Výdaje celkem 5 191 000 300 000 103 740 4 100 1 209 500 1 055 500 0 282 000 298 700 269 500 279 000 278 300 9 271 340 
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Skutečnost vyinkasovaných příjmů činila v roce 2020 celkem 9 458 645,16 Kč. Upravený 

rozpočet příjmů byl splněn na 97,05 %.  

PŘÍJMY 
Schválený 

rozpočet 

Rozpočet 

po změnách  

Příjmy 

k 31. 12. 2020 

% 

upraveného 

rozpočtu 

Daň z příjmů fyzických osob placená 

plátci 
pol. 1111 1 300 000 Kč 1 359 800 Kč 1 359 794,26 Kč 100,00% 

Daň z příjmů fyzických osob placená 

poplatníky 
pol. 1112 30 000 Kč 30 000 Kč 22 216,32 Kč 74,05% 

Daň z příjmů fyzických osob vybíraná 

srážkou 
pol. 1113 130 000 Kč 136 000 Kč 135 634,12 Kč 99,73% 

Daň z příjmů právnických osob pol. 1121 1 200 000 Kč 1 200 000 Kč 1 015 532,39 Kč 84,63% 

Daň z příjmů právnických osob 

za obce 
pol. 1122 x 103 740 Kč 103 740,00 Kč 100,00% 

Daň z přidané hodnoty pol. 1211 2 500 000 Kč 2 782 900 Kč 2 782 870,61 Kč 100,00% 

Poplatky za odnětí pozemků plnění 

funkcí lesa 
pol. 1335 x 1 700 Kč 1 698,00 Kč 99,88% 

Poplatek za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů 

pol. 1340 185 000 Kč 185 500 Kč 185 266,00 Kč 99,87% 

Poplatek ze psů pol. 1341 4 000 Kč 4 000 Kč 3 500,00 Kč 87,50% 

Správní poplatky pol. 1361 7 000 Kč 7 000 Kč 5 940,00 Kč 84,86% 

Daň z hazardních her pol. 1381 30 000 Kč 40 000 Kč 37 672,45 Kč 94,18% 

Zrušený odvod z loterií kromě 

výherních hracích přístrojů 
pol. 1382 x 1 000 Kč 737,91 Kč 73,79% 

Daň z nemovitých věcí pol. 1511 230 000 Kč 266 100 Kč 266 026,66 Kč 99,97% 

Neinvestiční přijaté transfery 

z všeobecné pokladní správy státního 

rozpočtu 

pol. 4111 x 465 750 Kč 465 750,00 Kč 100,00% 

Neinvestiční přijaté transfery ze SR, 

souhrnný dotační vztah 
pol. 4112 102 100 Kč 102 100 Kč 102 100,00 Kč 100,00% 

Ostatní neinvestiční přijaté transfery 

ze státního rozpočtu  
pol. 4116 x 333 730 Kč 333 724,00 Kč 100,00% 

Neinvestiční přijaté transfery od obcí pol. 4121 50 000 Kč 50 000 Kč 50 000,00 Kč 100,00% 

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

Podpora produkční činnosti odpa 1032 225 000 Kč 476 300 Kč 463 509,59 Kč 97,31% 

Sběr a zpracování druhotných surovin odpa 2122 10 000 Kč 10 000 Kč 6 592,00 Kč 65,92% 

Pitná voda odpa 2310 262 000 Kč 262 000 Kč 247 733,33 Kč 94,55% 

Odvádění a čištění odpadních vod, 

nakládání s kaly 
odpa 2321 13 000 Kč 13 000 Kč 11 996,85 Kč 92,28% 

Bytové hospodářství odpa 3612 197 000 Kč 198 400 Kč 198 345,00 Kč 99,97% 

Nebytové hospodářství  odpa 3613 33 000 Kč 53 200 Kč 53 145,50 Kč 99,90% 

Komunální služby a územní rozvoj j. n. odpa 3639 x 1 124 000 Kč 1 123 385,00 Kč 99,95% 

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň odpa 3745 45 000 Kč 45 000 Kč 40 185,50 Kč 89,30% 

Sběr a svoz komunálních odpadů odpa 3722 x 162 000 Kč 161 602,50 Kč 99,75% 

Ostatní služby a činnosti v oblasti 

sociální péče 
odpa 4359 x 10 000 Kč 7 045,00 Kč 70,45% 

Požární ochrana - dobrovolná část odpa 5512 x 33 000 Kč 32 970,00 Kč 99,91% 

Činnost místní správy odpa  6171 10 000 Kč 19 000 Kč 18 704,00 Kč 98,44% 

Obecné příjmy a výdaje z finančních 

operací 
odpa  6310 1 000 Kč 2 200 Kč 2 118,17 Kč 96,28% 

Převody vlastním fondům v rozpočtech 

územní úrovně 
odpa  6330 x 249 000 Kč 199 110,00 Kč 79,96% 

Příjmy celkem 6 564 100 Kč 9 746 420 Kč 9 458 645,16 Kč 97,05% 
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Výdaje za rok 2020 činily celkem 8 285 508,52 Kč. Upravený rozpočet výdajů 

v roce 2020 byl splněn na 89,37 %. 

VÝDAJE 
Schválený 

rozpočet 

Rozpočet 

po změnách 

Výdaje 

k 31. 12. 2020 

% 

upraveného 

rozpočtu 

Pěstební činnost odpa 1031 100 000 Kč 100 000 Kč 18 081,40 Kč 18,08% 

Podpora produkční činnosti odpa 1032 100 000 Kč 264 000 Kč 263 509,00 Kč 99,81% 

Správa v lesním hospodářství odpa 1036 25 000 Kč 25 000 Kč 23 180,00 Kč 92,72% 

Vnitřní obchod odpa 2141 x 39 500 Kč 22 480,00 Kč 56,91% 

Silnice  odpa 2212 100 000 Kč 335 000 Kč 324 195,06 Kč 96,77% 

Pitná voda odpa 2310 262 000 Kč 452 000 Kč 443 475,61 Kč 98,11% 

Odvádění a čistění odpadních vod 

a nakládání s kaly 
odpa 2321 13 000 Kč 14 900 Kč 14 815,24 Kč 99,43% 

Revitalizace říčních systémů odpa 2334 290 000 Kč 290 000 Kč 121 000,00 Kč 41,72% 

Základní školy  odpa 3113 1 000 000 Kč 1 302 700 Kč 1 025 582,00 Kč 78,73% 

Činnosti knihovnické odpa 3314 7 000 Kč 8 000 Kč 7 640,00 Kč 95,50% 

Ostatní záležitosti kultury odpa 3319 11 000 Kč 16 000 Kč 12 043,00 Kč 75,27% 

Ostatní záležitosti kultury, církve, 

sdělovacích prostředků  
odpa 3399 20 000 Kč 20 000 Kč 17 387,00 Kč 86,94% 

Využití volného času dětí a mládeže odpa 3421 5 000 Kč 15 000 Kč 11 235,00 Kč 74,90% 

Bytové hospodářství odpa 3612 50 000 Kč 60 400 Kč 60 318,82 Kč 99,87% 

Nebytové hospodářství odpa 3613 604 000 Kč 604 000 Kč 373 668,00 Kč 61,87% 

Veřejné osvětlení odpa 3631 100 000 Kč 100 000 Kč 50 554,12 Kč 50,55% 

Komunální služby a územní rozvoj j. n. odpa 3639 272 000 Kč 2 214 000 Kč 2 205 644,32 Kč 99,62% 

Sběr a svoz komunálních odpadů odpa 3722 260 000 Kč 295 000 Kč 292 669,72 Kč 99,21% 

Ostatní ochrana půdy a spodní vody odpa 3739 30 000 Kč 34 100 Kč 34 062,00 Kč 99,89% 

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň odpa 3745 25 000 Kč 344 000 Kč 340 423,00 Kč 98,96% 

Ostatní služby a činnosti - oblast 

sociální péče 
odpa 4359 x 10 000 Kč 7 045,57 Kč 70,46% 

Krizová opatření odpa 5213 1 000 Kč 32 000 Kč 30 855,00 Kč 96,42% 

Požární ochrana - dobrovolná část odpa 5512 100 000 Kč 405 000 Kč 404 896,41 Kč 99,97% 

Zastupitelstva obcí odpa 6112 850 000 Kč 850 000 Kč 814 980,00 Kč 95,88% 

Volby do zastupitelstev územních 

samosprávných celků 
odpa 6115 x 37 000 Kč 36 878,00 Kč 99,67% 

Činnost místní správy  odpa 6171 700 000 Kč 730 000 Kč 711 575,10 Kč 97,48% 

Obecné příjmy a výdaje z finančních 

operací 
odpa 6310 20 000 Kč 20 000 Kč 15 140,40 Kč 75,70% 

Pojištění funkčně nespecifikované odpa 6320 25 000 Kč 40 000 Kč 39 770,00 Kč 99,43% 

Převody vlastním fondům v rozpočtech 

územní úrovně 
odpa 6330 x 249 000 Kč 199 110,00 Kč 79,96% 

Ostatní finanční operace odpa 6399 80 000 Kč 223 740 Kč 223 214,00 Kč 99,76% 

Finanční vypořádání minulých let odpa 6402 9 000 Kč 9 000 Kč 8 512,75 Kč 94,59% 

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

Výdaje celkem 5 191 000 Kč 9 271 340 Kč 8 285 508,52 Kč 89,37% 

Hospodaření obce Lhoty u Potštejna za rok 2020 skončilo přebytkem hospodaření ve výši 

1 173 136,64 Kč. 
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Přijaté dotace, transfery a dary 

Obec Lhoty u Potštejna přijala v roce 2020 tyto dotace, transfery a dary:  

 dotace na provoz obecního úřadu od Královéhradeckého kraje ve výši 102 100 Kč, 

dotace byla vyčerpána v plné výši;  

 dotace na pořádání voleb do Krajského zastupitelstva a do Senátu ze Státního rozpočtu 

ve výši 47 000 Kč, skutečně bylo vyčerpáno 36 878 Kč; 

 dar na zakoupení elektrocentrály, osvětlovací techniky a prodlužovacích kabelů 

pro Jednotku požární ochrany od Nadace ČEZ ve výši 30 000 Kč, dar byl vyčerpán 

v plné výši;  

 dar na zakoupení nových zásahových oděvů pro Jednotku požární ochrany od Nadace 

Agrofert ve výši 65 000 Kč, dar byl vyčerpán v plné výši; 

 dotace na provoz Jednotky požární ochrany od Ministerstva vnitra ve výši 25 600 Kč, 

dotace byla vyčerpána v plné výši; 

 dotace na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za období od 1. října 2017 

do 31. prosince 2018 od Královéhradeckého kraje ve výši 67 583 Kč, dotace byla 

vyčerpána v plné výši; 

 dotace na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za rok 2019 od Králové-

hradeckého kraje ve výši 100 680 Kč, dotace byla vyčerpána v plné výši; 

 dotace na ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lesích, vyklízení 

nebo přibližování železným koněm od Královéhradeckého kraje ve výši 4 261 Kč, 

dotace byla vyčerpána v plné výši; 

 dotace na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku od Králo-

véhradeckého kraje ve výši 15 600 Kč, dotace byla vyčerpána v plné výši; 

 transfery od obce Borovnice ve výši 25 000 Kč a Chleny ve výši 25 000 Kč na provoz 

Jednotky požární ochrany; 

 kompenzační bonus ve výši 418 750 Kč od Ministerstva financí, poskytnutý prostřed-

nictvím Královéhradeckého kraje (jednorázový příspěvek ve výši 1 250 Kč 

na obyvatele měl obcím kompenzovat propad daňových příjmů v souvislosti se situací 

s COVID-19); 

 dotace na mzdu v rámci veřejně prospěšných prací od Úřadu práce České republiky 

ve výši 120 000 Kč; 

 dar od Královéhradeckého kraje ve výši 20 000 Kč jako odměna za titul „Skokan 

roku“ v soutěži Čistá obec 2019.* 

* Společnost EKO-KOM, a. s. a Královéhradecký kraj v rámci naplňování cílů Plánu 

odpadového hospodaření kraje s cílem motivovat obce ke zvýšení účinnosti odděleného 



 - 21 - 

sběru využitelných složek komunálních odpadů, včetně obalových odpadů uspořádaly 

i v roce 2019 soutěž obcí Královéhradeckého kraje v třídění odpadů s názvem Čistá obec. 

Pro potřeby soutěže byli účastníci rozděleni do tří skupin podle velikosti obce. V kategorii 

od 301 obyvatel do 2000 obyvatel se za rok 2019 (vyhodnocení proběhlo až v roce 2020) 

stala Skokanem roku obec Lhoty u Potštejna. Skokanem roku byla vyhlášena obec, 

která zaznamenala nejvyšší nárůst celkové výtěžnosti tříděných odpadů (papír, plast, sklo 

a nápojové kartony) v kilogramech na obyvatele a rok (vyjádřený v procentech) mezi 

rokem 2018 a 2019. 

 

Majetek obce  

Obec Lhoty u Potštejna evidovala k 31. 12. 2020 aktiva netto v částce 59 684 173,82 Kč. 

Jednalo se o majetek (hmotný, nehmotný a finanční), zásoby a pohledávky.  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. 2020 činila 72 717 651,41 Kč. 

Drobným dlouhodobým nehmotným majetkem byly k 31. 12. 2020 počítačové programy 

na obecním úřadě (Evidence obyvatel, Spisová služba, Faktury - přijaté, vydané a Pasport 

místních komunikací) celkem za 72 395,46 Kč.  

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek ke konci roku 2020 činil 85 910 Kč (Územní 

plán).  

K 31. 12. 2020 byl evidován nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek ve výši 

45 000 Kč (Povodňový plán). 

Ke konci roku 2020 evidovala obec v majetku Pozemky za 5 777 523,74 Kč. 

Kulturními předměty k 31. 12. 2020 byla ½ Schodiště na Homoli v částce 3 574 730 Kč. 

Stavby vlastnila obec ke konci roku 2020 v celkové částce 44 307 780,57 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 
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zastávka, hasičárna, stará hasičárna ve Velké Lhotě, sklady za obecním úřadem, vodojem 

na Homoli, vodojem za č. p. 51, dětská hřiště v Malé i Velké Lhotě, most v Malé Lhotě 

do Sádek, 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, 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. 2020 za 5 850 651,45 Kč. Jednalo se např. o malotraktor Kubota, kontejnery 

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

automatizovaný externí defibrilátor, radary a podobně. 

Celková cena Drobného dlouhodobého hmotného majetku činila ke konci roku 2020  

896 608,35 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, komplety oblečení, pila, žebříky, radiostanice, čerpadlo, 

elektrocentrála ...), plechová garáž, úhlová bruska, přívěsný vozík, dopravník na uhlí, 

čerpadlo, křovinořezy, motorová pila, sekačka, vrtačka, stojany na kola, akumulační kamna, 

židle, počítače, notebook, monitory, volební zástěna, tiskárny, trezor, regály, řečnický 

systém, telefon a podobně. 

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek evidovala obec k 31. 12. 2020 v částce 

5 326 685,74 Kč. Jednalo se o majetek, který není ještě dokončený - studie na odkana-

lizování obce, multifunkční dům (nedostavěná tělocvična), přestavba hasičárny, 

infrastruktura pro rodinné domy na parcelách ve Velké Lhotě, velkolhotský rybník a altán 

u základní školy.   

Ke konci roku 2020 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 2020 v celkové hodnotě 23 801,49 Kč, 

šlo o lešeňové stojany, zárubně, vazníky, roury a trámky. 

Obec k 31. 12. 2020 evidovala pohledávky vůči Odběratelům ve výši 289 797,55 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 

a v bytě nad ním z let 2008, 2010 a 2020, vodné v bytech z roku 2008 a 2020. 
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Některé z pohledávek z roku 2008 byly ke konci roku 2020 vymáhány soudně. 

Dále se jednalo o pohledávku do splatnosti za prodej dřeva z roku 2020.  

V částce 123 215,46 Kč měla obec ke konci roku 2020 nevypořádané Krátkodobé 

poskytnuté zálohy, jednalo se o zálohy na elektrickou energii.  

Obec evidovala k 31. 12. 2020 Jiné pohledávky z hlavní činnosti ve výši 3 900 Kč 

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

Na Dohadných účtech aktivních evidovala obec ke konci roku 2020 položky v celkové 

výši 130 000 Kč (vodné placené občany za druhé pololetí roku 2019). 

Obec evidovala k 31. 12. 2020 Ostatní krátkodobé pohledávky ve výši 4 620 Kč (elektřina 

v bytech). 

Zůstatek na Jiných běžných účtech ke konci roku 2020 činil 118 207,24 Kč.  

AKTIVA 
k 31. 12. 2019 k 31. 12. 2020 

brutto netto brutto netto 

Drobný dlouhodobý nehmotný 

majetek 
29 409,00 Kč 0,00 Kč 72 395,46 Kč 0,00 Kč 

Ostatní dlouhodobý nehmotný 

majetek 
85 910,00 Kč 38 475,00 Kč 85 910,00 Kč 27 735,00 Kč 

Nedokončený dlouhodobý 

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

Pozemky 4 188 367,73 Kč 4 188 367,73 Kč 5 777 523,74 Kč 5 777 523,74 Kč 

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

Stavby 41 938 387,69 Kč 31 345 731,78 Kč 44 307 780,57 Kč 33 071 515,71 Kč 

Samostatné hmotné movité věci 

a soubory hmotných movitých 

věcí 

5 718 680,78 Kč 5 415 614,78 Kč 5 850 651,45 Kč 5 267 253,45 Kč 

Drobný dlouhodobý hmotný 

majetek 
842 258,92 Kč 0,00 Kč 896 608,35 Kč 0,00 Kč 

Nedokončený dlouhodobý 

hmotný majetek 
6 931 766,91 Kč 6 931 766,91 Kč 5 326 685,74 Kč 5 326 685,74 Kč 

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

Materiál na skladě 30 375,49 Kč 30 375,49 Kč 23 801,49 Kč 23 801,49 Kč 

Odběratelé 211 303,42 Kč 6 592,00 Kč 289 797,55 Kč 107 061,63 Kč 

Krátkodobé poskytnuté zálohy 137 347,54 Kč 137 347,54 Kč 123 215,46 Kč 123 215,46 Kč 

Jiné pohledávky z hlavní činnosti 3 900,00 Kč 0,00 Kč 3 900,00 Kč 0,00 Kč 

Ostatní daně, poplatky a jiná 

obdobná peněžitá plnění 
677,00 Kč 677,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

Dohadné účty aktivní 10 853 000,00 Kč 10 853 000,00 Kč 130 000,00 Kč 130 000,00 Kč 

Ostatní krátkodobé pohledávky 0,00 Kč 0,00 Kč 4 620,00 Kč 4 620,00 Kč 

Jiné běžné účty 122 637,00 Kč 122 637,00 Kč 118 207,24 Kč 118 207,24 Kč 

Základní běžný účet územních 

samosprávních celků 
4 785 588,72 Kč 4 785 588,72 Kč 5 759 615,36 Kč 5 759 615,36 Kč 

Běžné účty fondů územních 

samosprávních celků 
0,00 Kč 0,00 Kč 199 110,00 Kč 199 110,00 Kč 

Pokladna 0,00 Kč 0,00 Kč 7 462,00 Kč 7 462,00 Kč 

Celkem 79 619 977,20 Kč 67 596 540,95 Kč 72 717 651,41 Kč 59 684 173,82 Kč 



 - 24 - 

Na Základním běžném účtu územních samosprávných celků k 31. 12. 2020 byl zůstatek 

5 759 615,36 Kč. 

Zůstatek na Běžném účtu fondů územních samosprávných celků činil ke konci roku 2020 

199 110 Kč.  

V pokladně byl evidován k 31. 12. 2020 zůstatek 7 462 Kč. 

Obec evidovala k 31. 12. 2020 pasiva v celkové částce 59 684 173,82 Kč.  

Jmění účetní jednotky ke konci roku 2020 činilo 26 137 819,95 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. 2020 činily tyto transfery 

22 787 542,33 Kč. 

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

účetních metod a prvotního použití metody) k 31. 12. 2020 činily -9 764 415,94 Kč. 

Ke konci roku 2020 činily Opravy předcházejících účetních období -4 998 879,14 Kč 

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

Na Ostatních fondech bylo k 31. 12. 2020 evidováno 199 110 Kč (Fond obnovy kanalizace 

a vodovodu). 

Ke konci roku 2020 evidovala obec Výsledek hospodaření běžného účetního období 

ve výši 3 153 350,55 Kč, výsledek vyšel při uzávěrce za rok jako rozdíl účtů výnosů 

a nákladů. 

Výsledek hospodaření předcházejících účetních období k 31. 12. 2020 byl evidován 

ve výši 20 492 745,06 Kč.  

Celková částka Dlouhodobých úvěrů ke konci roku 2020 činila 877 874 Kč - úvěr na byty 

v budově obecního úřadu 357 930 Kč (má být splaceno v roce 2024) a úvěr na vybudování 

parcel ve Velké Lhotě 519 944 Kč (má být splaceno v roce 2033). 

K 31. 12. 2020 činily Dlouhodobé přijaté zálohy 9 000 Kč. Jednalo se o kauci vztahující se 

k pronájmu pohostinství a bytu nad ním. 

Ke konci roku 2020 činil zůstatek Dodavatelů 46 837,08 Kč, jednalo se o nezaplacené 

faktury do splatnosti (telefonní hovory, za těžbu v lese a podobně). 

K 31. 12. 2020 činily závazky za Zaměstnanci 102 220 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 2020 

zůstatek 35 572 Kč.  
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Zůstatek na zdravotním pojištění (závazky z titulu zdravotního pojištění) byl 

k 31. 12. 2020 ve výši 15 805 Kč.  

Daň z příjmů ke konci roku 2020 činila 296 020 Kč. 

Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění byla evidována k 31. 12. 2020 

ve výši 11 623 Kč (zálohová a srážková daň). 

Neodvedená Daň z přidané hodnoty ke konci roku 2020 byla 8 694 Kč. 

Obec k 31. 12. 2020 evidovala Krátkodobé přijaté zálohy na transfery ve výši 

10 122 Kč. Jednalo se o vratku  nevyčerpané dotace  na  volby do Krajského zastupitelstva 

a Senátu. 

Výdaje příštích období činily ke konci roku 2020 částku 20 900,23 Kč. Jednalo se o výdaje 

za odvoz odpadů, poplatky za Czech Point a podobně.   

K 31. 12. 2020 obec evidovala Dohadné účty pasivní ve výši 123 215,46 Kč, jednalo se 

o platby za elektrickou energii.   

Ostatní krátkodobé závazky činily ke konci roku 2020 částku 119 018,24 Kč. Jednalo se 

o srážky ze mzdy a podobně.  

PASIVA k 31. 12. 2019 k 31. 12. 2020 

Jmění účetní jednotky 26 130 675,83 Kč 26 137 819,95 Kč 

Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 23 244 968,18 Kč 22 787 542,33 Kč 

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

Opravy předcházejících účetních období -4 998 879,14 Kč -4 998 879,14 Kč 

Ostatní fondy 0,00 Kč 199 110,00 Kč 

Výsledek hospodaření běžného účetního období 3 160 094,93 Kč 3 153 350,55 Kč 

Výsledek hospodaření předcházejících účetních 

období 
17 332 650,13 Kč 20 492 745,06 Kč 

Dlouhodobé úvěry 1 009 442,00 Kč 877 874,00 Kč 

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

Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 8 723 000,00 Kč 0,00 Kč 

Dodavatelé 193 917,30 Kč 46 837,08 Kč 

Zaměstnanci 81 578,00 Kč 102 220,00 Kč 

Sociální zabezpečení 27 217,00 Kč 35 572,00 Kč 

Zdravotní pojištění 12 144,00 Kč 15 805,00 Kč 

Daň z příjmů 103 740,00 Kč 296 020,00 Kč 

Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá 

plnění 
0,00 Kč 11 623,00 Kč 

Daň z přidané hodnoty 37 707,00 Kč 8 694,00 Kč 

Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 2 008 512,75 Kč 10 122,00 Kč 

Výdaje příštích období 15 421,41 Kč 20 900,23 Kč 

Dohadné účty pasivní 146 347,50 Kč 123 215,46 Kč 

Ostatní krátkodobé závazky 123 420,00 Kč 119 018,24 Kč 

Celkem 67 596 540,95 Kč 59 684 173,82 Kč 
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Obyvatelé 

K 31. prosinci 2020 bylo ve Lhotách u Potštejna trvale hlášeno 347 obyvatel (176 mužů 

a 171 žen). Ke konci roku 2019 bylo ve Lhotách trvale hlášeno 339 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 až č. p. 124) bylo trvale hlášeno 215 obyvatel. Ve Velké Lhotě (č. p. 61 

až č. p. 101, č. p. 109 až č. p. 114, č. p. 121, č. p. 125, č. p. 126, č. p. 129 až č. p. 131, 

č. p. 133 až č. p. 136) bylo hlášeno 128 obyvatel a na Homoli (č. p. 58 a č. p. 59) 

4 obyvatelé.   

V Malé Lhotě ke konci roku 2020 mělo přiděleno číslo popisné 74 domů, ve Velké Lhotě 

57 domů a 2 domy byly na Homoli. V Malé Lhotě nebyl k 31. prosinci 2020 v 16 domech 

trvale přihlášen žádný občan, ve Velké Lhotě v 19 domech a na Homoli v 1 domě. 

K 31. prosinci 2020 bylo ve Lhotách 73 občanů do věku 15 let (34 mužů a 39 žen), 

210 občanů ve věku 15 až 64 let (109 mužů a 101 žen) a 64 občanů ve věku nad 64 let 

(33 mužů a 31 žen).  

Průměrný věk obyvatel ke konci roku 2020 byl 39,30 let (muži - 39,64 let a ženy 

- 38,94 let). 

V roce 2020 se ve Lhotách narodilo pět dětí: 

- Michaela Dorazilová (č. p. 130); 

- Natálie Adámková (č. p. 69); 

- Ester Stará (č. p. 34); 

- Julie Kymrová (č. p. 131); 

- Dominik Horáček (č. p. 129). 

Během roku 2020 se do Lhot trvale přihlásilo šestnáct občanů. 

Během roku 2020 si trvalé bydliště ze Lhot odhlásilo devět občanů.   

V roce 2020 zemřeli čtyři obyvatelé Lhot:  

 - Jaroslav Pospíchal (rok narození 1958, č. p. 42); 

 - Jarmila Dostálová (rok narození 1945, č. p. 105); 

 - Jaroslava Fryšová (rok narození 1939, č. p. 80);  

 - Petr Fibikar (rok narození 1958, č. p. 112). 

Ke konci roku 2020 bylo ve Lhotách osmdesát jedna různých ženských křestních jmen, 

nejčastějším jménem bylo jméno Marie. Tři občanky měly dvě křestní jména, dvě Anna 

Marie a jedna Amanda Nell.  

Počet Jméno 

11 Marie 

9 Jana 

6 Anna, Lucie, Věra 

5 Hana, Kateřina, Veronika 
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4 Eliška, Eva, Martina, Michaela, Tereza, Zuzana 

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

2 Barbora, Dana, Daniela, Iva, Kristýna, Libuše, Ludmila, Natálie, Pavlína, Petra, Radka, 

Renata, Soňa, Zdeňka 

1 

Adéla, Amanda, Anastázie, Anežka, Antonie, Blanka, Dominika, Dora, Elen, Elizabeth, 

Ema, Erika, Ester, Gabriela, Helena, Herta, Irena, Iveta, Jarmila, Jennifer, Julie, Karla, 

Karolína, Klára, Květoslava, Ladislava, Laura, Liliana, Magda, Magdaléna, Marcela, 

Miluše, Miroslava, Nell, Nella, Pavla, Romana, Sára, Sofie, Stanislava, Štěpánka, 

Vendula, Vítězslava, Vladimíra, Vlasta 

Mužských křestních jmen bylo ve Lhotách k 31. prosinci 2020 zastoupeno padesát šest 

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

Jan. 

Počet Jméno 

12 Jiří, Josef 

10 Jan, Martin 

7 František, Lukáš, Michal, Petr 

6 Pavel, Tomáš 

5 Jakub, Jaromír, Jaroslav, Václav 

4 Adam, Milan, Ondřej, Patrik, Zdeněk 

3 David, Miroslav, Stanislav, Vojtěch 

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

1 

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

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

Severin, Štěpán, Teodor, Vladimír, Vladislav, Vlastimil 

Ke konci roku 2020 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 

10 1989 

8 1956, 1957, 1974, 1982, 1988, 1991, 2019 

7 1951, 1959, 1970, 1983,1997, 2013, 2016, 2018 

6 1948, 1954, 1987, 2000 

5 1941, 1963, 1972, 1976, 1978, 1990, 1992, 2006, 2009, 2020 

4 
1943, 1944, 1946, 1952, 1961, 1964, 1971, 1973, 1984, 1994, 1998, 1999, 2003, 

2005, 2008, 2011, 2012 

3 1931, 1934, 1945, 1950, 1958, 1977, 1981, 1985, 1986, 1996, 2001, 2017 

2 1939, 1947, 1953, 1965, 1967, 1975, 1979, 1980, 1993, 1995, 2002, 2010 

1 1927, 1935, 1938, 1942, 1949, 1955, 1960, 1962, 1966, 1968, 2004 

Nejstarší obyvatelkou Lhot byla k 31. prosinci 2020 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 2020 příjmení 

Starý/Stará. 
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Svatby 

V roce 2020 proběhly ve Lhotách u Potštejna dvě svatby.  

Barbora Kopecká a Jan Brandejs 

V sobotu 8. srpna 2020 se na Novém zámku 

v Kostelci nad Orlicí provdala Barbora 

Kopecká za Jana Brandejse. Bára vyrostla 

ve Lhotách u Potštejna č. p. 105 a Honza 

pochází z Častolovic. 
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Jana Ročkárová a Lukáš Víša 

V Penzionu Mítkov v Brandýse nad Or-

licí se v sobotu 8. srpna 2020 provdala 

Jana Ročkárová z Havlíčkova Brodu 

za Lukáše Víšu z Vamberka. Manželé 

se poznali v květnu 2018 v Hradci 

Králové. O Vánocích 2018 spolu začali 

bydlet ve Vamberku, koncem března 

2019 se nastěhovali 

do nového domu 

č. p. 126 ve Lho-

tách u Potštejna 

a téhož roku 

v prosinci přivítali 

na světě syna 

Adama.  
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Narození 

V roce 2020 se ve Lhotách narodilo pět miminek - jeden 

chlapec a čtyři holčičky. 

 

Michaela Dorazilová 

V sobotu 4. ledna 2020 se snoubencům Lence Novákové 

a Michalu Dorazilovi, Lhoty u Potštejna č. p. 130 narodila 

dcera Michaela. Doma se na Michaelku těšila tří a půlletá 

sestřička Karolínka. Snoubenci se do Lhot u Potštejna 

nastěhovali v roce 2019, kde si na okraji vesnice postavili rodinný domek. 

 

Natálie Adámková 

Ve čtvrtek 27. února 2020 se Petře Zámečníkové 

a Josefu Adámkovi, Lhoty u Potštejna č. p. 69 narodila 

dcera Natálie.  
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Ester Stará 

V pátek 15. května 2020 se Janě Plné 

a Jaromíru Starému, Lhoty u Potštejna 

č. p. 127 narodila dcera Ester. Doma se 

na sestřičku těšila dvouletá Eliška.  

 

 

Julie Kymrová 

V úterý 28. července 2020 se Lucii Tobiáškové a Josefu Kymrovi, Lhoty u Potštejna 131 

narodila dcera Julie. Lucie pochází z Holic 

a Josef z Vysokého Mýta. Lucie se s Jose-

fem poznali v roce 2011 a ve stejném roce 

spolu začali bydlet, nejdříve v Dobrušce, 

poté v Holicích a později ve Voděradech. 

V roce 2017 začali se stavbou rodinného 

domu ve Velké Lhotě a na jaře 2020 

se do svého nového domu nastěhovali.   
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Dominik Horáček 

V sobotu 28. listopadu 2020 se Ivě 

Neugebauerové a Petru Horáčkovi, 

Lhoty u Potštejna č. p. 129 narodil 

syn Dominik. Doma se na bratříčka 

těšil dvouletý bratříček Kubíček. 

Iva pochází z Rychnova nad Kněž-

nou a Petr ze Lhot u Potštejna 

č. p. 5. Iva se s Petrem poznali 

v roce 2013 a od roku 2014 spolu bydleli 

v obecním bytě ve Lhotách u Potštejna 

č. p. 34. V létě 2018 se Ivě a Petrovi narodil 

syn Jakub a v říjnu 2018 se nastěhovali 

do svého nově postaveného domu ve Velké 

Lhotě.  

 

 

 

 

Obecní úřad 

V roce 2020 pracovala na Obecním úřadě ve Lhotách u Potštejna jako účetní Radka 

Čermáková ze Lhot u Potštejna č. p. 118.   

Lesním hospodářem ve Lhotách byl v roce 2020 Libor Provazník z Rájce.  

Po celý rok pracoval na částečný úvazek jako obecní zaměstnanec Milan Marhoun (Lhoty 

u Potštejna č. p. 44) a od začátku dubna 2020 Jiří Kopecký (Lhoty u Potštejna č. p. 10), 

prováděli úklid veřejných prostranství, údržbu veřejné zeleně a podobně. 



 - 33 - 

Úřední hodiny pro veřejnost na Obecním úřadě byly v roce 2020 v pondělí 

od 7.00 do 18.00 hod.  

 

Knihovna 

Knihovna se i v roce 2020 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. V souvislosti se situací s COVID-19 byla i knihovna během 

roku 2020 několikrát uzavřena. Paní Horská některým čtenářům nosila knihy až domů 

a to nejen během uzavření knihovny kvůli COVID-19. 

Za rok 2020 si přišli čtenáři vypůjčit knihy sto krát a celkem uskutečnili 614 výpůjček 

(48 naučných knih, 544 beletrie pro dospělé a 22 dětských knih). 

V roce 2020 bylo v knihovně zaregistrováno 

38 čtenářů.  

Na podzim 2020 byla na chodbu před obecním 

úřadem umístěna skříňka, kam se dávaly k rozebrání 

zdarma již nepotřebné knihy z knihovny. Většinu 

knih si občané rozebrali a zároveň nosili své 

již nepotřebné knihy. 

  

Platby občanů obci 

Místní poplatky byly v roce 2020 ve Lhotách vybírány dva - poplatek ze psů a poplatek 

za odpady. Poplatek ze psů v roce 2020 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 2019 

a první polovina roku 2020. Občané platili za odebraný počet m
3
. V roce 2020 občané 

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

 

Obchod 

V roce 2020 měl obchod stále v pronájmu pan Nhan Vu Cong z Častolovic. Na konci roku 

2020 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 2020 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 2020 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. Bohužel 

v roce 2020 byla v důsledku vládních nařízení souvisejících se situací s COVID-19 

hospoda několikrát uzavřena nebo byla zkrácena její otevírací doba. 

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

Marhounem Kateřina Škampová.  

 

Vodovod a vodárna 

O provoz vodárny s vodojemem se i v roce 2020 staral Lukáš Horský ze Lhot u Potš- 

tejna 106. 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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
 21 299 m

3
 

 

Vzdálenost hladiny 

vrtu od terénu 

v metrech k 

Rok 

2016 2017 2018 2019 2020 

1. lednu 25 27 25 27,5 27 

1. únoru 25 28 23,5 27,5 27 

1. březnu 24,5 27 22 26,5 26 

1. dubnu 22,5 25,5 22 26 25 

1. květnu 24 25 22 26 25 

1. červnu 23 25,5 23 25,5 25,5 

1. červenci 23,5 26,5 24 26,5 24 

1. srpnu 24 26,5 25 27 22,5 

1. září 25 26 26 27,5 22 

1. říjnu 26 26 26,5 27,5 22 

1. listopadu 27 26 27 27,5 20 

1. prosinci 26,5 26 27,5 27,5 19,5 
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Veřejná autobusová doprava 

Obcí Lhoty u Potštejna projížděly ke konci roku 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 neodjížděl ani nepřijížděl do Lhot u Potštejna v sobotu a v neděli 

žádný autobus. 
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Chmelnický rybník - kácení původního porostu 

Za č. p. 115 a č. p. 118 v Ma- 

lé Lhotě se historicky nacházel 

Chmelnický rybník. Od polovi-

ny dvacátého století nebyl 

rybník revitalizován a postupně 

došlo k jeho úplnému zanešení 

bahnem. Postupem času na mís-

tě původního rybníku vznikl 

mokřad s náletem dřevin. 

Na začátku roku 2016 se Obec 

Lhoty u Potštejna rozhodla, 

že by mohla Chmelnický rybník obnovit z důvodu zajištění protipovodňové ochrany obce 

a zadržení vody v krajině pro období suchých let. Jelikož pozemky, na kterých se původní 

rybník nacházel, vlastnil pan 

Jindřich Husák, bylo třeba nej-

dříve od něho pozemky vykou-

pit. To se povedlo na konci ro-

ku 2016. Nakonec po domluvě 

s Lesy České republiky, s. p., 

který spravuje vodní toky, obec 

od realizace stavby ustoupila 

a novým investorem vybudo-

vání  rybníku se po vzájemné 

domluvě (z důvodu snazšího 

získání dotace na vybudování) staly Lesy České republiky, s. p. Z tohoto důvodu byly 

pozemky pod budoucím rybníkem prodány v roce 2019 Lesům České republiky, s. p. 

V lednu 2020 Obec Lhoty u Potštejna 

nechala na těchto pozemcích vykácet 

většinu porostů. Celkem bylo vykáceno 

226 m
2 

listnatých dřevin, převážně 

se jednalo o vrbu jívu, olši lepkavou, topol 

a jasan ztepilý. Náklady na těžbu 

a přiblížení dřeva činily 115 693 Kč, 

příjem z prodeje dřeva činil 140 523,91 Kč. 
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Skácení jasanu u č. p. 52 a posunutí plotu u č. p. 30 

Na jaře 2020 byl skácen vzrostlý jasan 

v zatáčce u silnice u č. p. 52 (Bartoňovi). 

Kácení bylo složitější, protože větve jasanu 

zasahovali do vedení nízkého napětí 

elektřiny. Kácení zorganizoval Roman 

Čermák ze Lhot u Potštejna pomocí jeřábu. 

V roce 2019 obec koupila část pozemku - 

zahrady u č. p. 30 (Zdeněk Vilímek) 

sousedící se silnicí. Díky přikoupení tohoto 

pozemku bude rozšířena silnice. Po skácení 

jasanu byl posunut původní plot zahrady 

na novou hranici pozemků. 
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Nová vodovodní přípojka k nové stáji pro dojnice 

Na jaře 2020 byla vybudována nová vodovodní přípojka do nové stáje pro dojnice v areálu 

zemědělské farmy pana Horáčka. Na konci vodovodního řadu, na parcele p. č. 429/12, 

k. ú. Lhoty u Potštejna byla vybudována betonová šachta, do které byl umístěn 

odkalovací hydrant a vodoměry pro novou vodovodní přípojku pro stáj pro dojnice 

Lukáše Horáčka a pro stávající vodovodní přípojku pro dílny Jiřího Hlávky. V šachtě 

je dále připraveno vše pro připojení zemědělského areálu firmy ZOPOS a.s. Přestavlky 

a budoucí stavby na pozemku p. č. 429/12. Šachta byla vybudována zaměstnanci obce 

nákladem 57 743,71 Kč. 

Oprava místních komunikací 

V létě 2020 byly opraveny některé místní 

komunikace. Jednalo se o komunikaci z ná-

vsi Sádkami ke kostelu na Homoli, odbočka 

ze silnice na Borovnici k altánu pod homol-

skými schody, komunikace k č. p. 5 (Jiří 

Horáček) a komunikace z Velké Lhoty 

ke Chlenům (část v k. ú. Lhoty u Potštejna). 
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Oprava byla provedena tryskovou metodou a provedla ji firma OPRAVEX s. r. o. 

z Nymburka za cenu 162 745 Kč. 

Vyčištění koryt potoků 

V létě 2020 bylo vyčištěno od nánosů bahna a nečistot dlážděné koryto potoka Brodce 

od č. p. 43 (Starých) až k mostu přes silnici směrem na Borovnici. Také bylo vybráno 

bahno z části Hájeckého potoka - od č. p. 28 (Josef Peňáz) k autobusové zastávce na návsi 

a dlážděná část Lhotského potoka od rybníka ve Velké Lhotě. Odstranění nánosů provedla 

firma Agro Sprint Servis, Roman Buben z Polomi na základě objednávky správce toku 

(Lesy České republiky, s. p.). Současně byl vyčištěn úsek silničního příkopu od křižovatky 

u obchodu na návsi k mostu přes silnici směrem na Borovnici, který odvádí část vody 

při zvýšeném průtoku Hájeckého potoka. 
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Odvodnění cesty od vodojemu  

V létě 2020 bylo provedeno odvodnění cesty na Homol k č. p. 59 (Tomáš Petraš - zkratka 

od vodojemu do Sádek). V horní části cesty byly umístěny odvodňovací žlaby v délce 

38 metrů. Materiál na odvodnění cesty (betonové žlabovky a beton) stál 22 926 Kč. 

Položení žlabovek provedli zaměstnanci obce pod vedením pana Zdeňka Petraše.  

Značky s názvem Lhoty u Potštejna 

V létě 2020 byly nově umístěny dopravní 

značky s názvem obce Lhoty u Potštejna 

při výjezdu do Chlen. Původní značky byly 

umístěny nad kopcem směrem na Chleny, 

ale v důsledku nové výstavby byly dočasně 

odstraněny. Nyní byly značky umístěny 

až za křižovatku na Podháj a k novým domům. 

Nové osazení dopravního značení provedli po dohodě obce se Správnou silnic 

Královéhradeckého kraje zaměstnanci obce.  
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Stáj pro dojnice 

Farmář Lukáš Horáček, Lhoty u Potštejna 

č. p. 5 dokončil v červnu 2020 stavbu stáje 

pro dojnice. Se stavbou začal v srpnu 2019 

a je umístěna na pozemku st. 199, k. ú. 

Lhoty u Potštejna. Dříve se na tomto místě 

nacházel seník.  

Otec Lukáše Horáčka Jiří Horáček začal 

hospodařit ihned po revoluci. Jedna ze dvou 

starých budov v zemědělském areálu dříve 

sloužila jako vepřín. Chov prasat byl 

ale brzo ukončen a začal jen chov dojnic. 

V počátku se dojnice nacházely ve vazném 

ustájení, až později Jiří Horáček vybudoval 

volné ustájení a krmiště včetně výběhu. 

V roce 1997 byla postavena dojírna, 

která byla v roce 2020 nahrazena novým 

kravínem. Ve staré budově se nachází 

už jen ustájení sucho stojných krav. Lukáš 

Horáček spolu s otcem hospodaří na sto hektarech zemědělské půdy. Kromě toho 

na biofarmě ve Lhotách u Potštejna chová 100 kusů krav (70 kusů dojnic a zbytek tvoří 

mladý skot).  

V roce 2020 tedy otevřeli nový kravín a díky novým prostorům, robotickému dojení 

a čištění podlah šla kvalita ustájení rapidně nahoru. Kravín již vyhovuje novým 

požadavkům na volné ustájení krav a telat. Nachází se v něm krmiště, hnojná chodba 

a řady volných boxů se stájovými matracemi pro dojnice. V cirkulačních podroštových 

kanálech je skladována kejda produkovaná ustájenými dojnicemi. Pod podlahou se nachází 

dvě nádrže s celkovou kapacitou zhruba 900 m
3
 a uvnitř je ponořené čerpadlo s míchadlem. 

Kejda se pak vyváží na louky a ornou půdu.  Díky tomu je ve stáji stále čisto. Zaroštované 

podlahy v nastavených intervalech umývá mobilní čistič Lely Discovery, díky kterému 
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mají dojnice čisté paznehty. Ve stáji je určena plocha pro dobíjení tohoto stroje. Robot 

od člověka vyžaduje pouze občasné očištění od nečistot. Pohybuje se po hnojných 

chodbách samostatně, kdykoliv je ale možné zvolit manuální režim a ovládat ho dálkově. 

V čele kravínu je umístěna místnost s dojicím robotem Lely Astronaut A5 a selekční 

branka, která může oddělit dojnice do selekčního boxu. Dojicí robot dokáže dojnici navést 

do tohoto boxu, například v případě inseminace. Selekční branka selektuje dojnice 

na základě nastavení v programu pro management farmy - Lely T4C, žádné nahánění 

krávy ve stádu se tak nekoná. Robot také rozpozná neefektivní přístupy k dojení - krávu 

nepodojí. Krmná dávka pro dojnice je složena z travní a vojtěškové senáže, žita, přenice 

a sóji. Robot dojnicím podává i granule (vedle stáje se nachází zásobník jádra). Granule 

mimo jiné krávy motivuje k návštěvě robota. Ve stáji je instalován kamerový systém, díky 

kterému má chovatel dokonalý přehled o přístupech dojnic k robotu. Dojicí robot Lely 

Astronaut A5 zaznamenává celou řadu parametrů včetně kvality mléka. Sám se v nas-

tavených intervalech proplachuje, aby udržel kvalitu mléka a čistotu prostředí. Pokud 

je mléko po nadojení závadné, není vpuštěno dále do tanku, ale do separačního zařízení 

nebo odpadu. Vyhovující mléko je vpuštěno do mléčnice (nachází se v druhé části objektu) 

pro chlazení a skladování nadojeného mléka. Z chladícího tanku na mléko o velikosti 

5 000 litrů je mléko odváženo do mlékárny Klatovy, Olma nebo do Polska. Mléko je 

předchlazeno studenou vodou. Ohřátá voda je k dispozici v napáječkách, v zimním období 

mají krávy ohřátou vodu nejraději. Ve stáji jsou umístěna i drbadla.  

Lukáš Horáček má k dojicímu robotu vzdálený přístup. Důležité informace o aktivitách 

krav, stavu dojení apod. sleduje v počítačovém programu pro management farmy - Lely 

T4C ve velínu uvnitř stáje, na obrazovce dojicího robotu či v mobilní aplikaci v telefonu. 

Nejčastěji pozoruje kvalitu mléka a zdraví vemene, každá dojnice má krční obojek, 

díky kterému systém sbírá informace. Za dojicím robotem je prostor určen pro dojnice 

před porodem s jedním porodním stlaným boxem. Celou stáj osvětluje přirozené světlo, 

protože v hřebeni střechy je umístěna 

polykarbonátová průsvitná průběžná 

neuzavíratelná větrací štěrbina. 

Přívod vzduchu do stáje je zajištěn 

podélnými stěnami, které jsou 

překryty svinovací plachtou, jejíž 

plochu je možné regulovat. Odvod 

vzduchu je zajištěn průběžnou 

neuzavíratelnou větrací štěrbinou.  
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Opravy a úpravy budov 

V roce 2020 pokračovala výstavba nových domů ve Velké Lhotě a výstavba jednoho domu 

místo jiného, který byl z části zbourán. 

 

Č. p. 20 - přístřešek k domu 

Manželé Jiří a Jana Markovi č. p. 20 přistavěli v roce 2020 ke svému domu dřevěný 

přístřešek.  

 

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 2020 se Michaela Šitinová do nového domu 

nastěhovala.  
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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 2019 

pokračoval s vnitřními úpravami domu 

a s úpravou fasády. Na jaře 2020 stavbu 

dokončil a s partnerkou Martinou Kalou-

sovou a dcerou Michaelou se do domu 

nastěhovali. 

Č. p. 128 - nový dům 

Manželé Ondřej Smola z Vamberka a Nikola 

Smolová z Borovnice začali se stavbou svého domu 

č. p. 128 ve Velké Lhotě v roce 2020. Do konce 

roku 2020 byla hotova hrubá stavba domu včetně 

střechy. Zároveň se stavbou domu probíhala 

výstavba samostatně stojící garáže. 
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Č. p. 130 - oplocení domu 

Lenka Nováková a Michal Dorazil, 

kteří se do svého nového domu č. p. 130 

nastěhovali v roce 2019, dokončili v roce 

2020 oplocení svého 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. V roce 2020 byly do-

končeny vnitřní úpravy domu a na jaře 

se s partnerem Josefem Kymrem a dcerou 

Julií do domu nastěhovala. 

 


