
   Z á p i s 

     ze 15. jednání Obecního zastupitelstva ve Lhotách u Potštejna                                                                                      

                               konaného dne 4.9.2020 

 

1.     Zahájení, jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu                                                              

Jednání zahájil starosta obce, zapisovatelkou jmenoval paní Evu Myšákovou, ověřovateli  zápisu 

jmenoval paní Evu Myšákovou  a Martina Růžičku.  

2.    Prezence                                                                                                                                                                    

Na jednání je přítomno 5 členů zastupitelstva. Omluven je pan Jan Havel a pan Václav Morávek. 

Prezenční listina je přílohou zápisu.  

3.   Program jednání                                                    

1. Prodej části obecního pozemku p.č. 924/2, nově dle GP č. 280-41S/2019, pozemek p.č. 924/18, k.ú. 

Lhoty u Potštejna (před čp.35)                                                                                                                                     

2. Bezúplatný převod obecních pozemků p.č. 649/2, 871/12, 924/12, 924/13, 924/14, 925/5, 4027, 

vše k.ú. Lhoty u Potštejna (pozemky pod komunikací KHK)                                                  

3. Prodej obecního pozemku p.č. 4006, k.ú. Lhoty u Potštejna (les u Homole)                                             

4. Smlouva o finančním daru do rozpočtu obce (sociální služby)                                                                                                                   

5. Smlouva o finančním daru z rozpočtu obce (podpora místní prodejny)                 

6. Smlouva  o zpracování žádosti o dotaci (multi funkční dům)                                                         

7. Smlouva o organizaci výběrového řízení a realizačního managmentu (multifunkční dům)                   

8. Žádost o dotaci na venkovní učebnu ZŠ a MŠ                           

9. Veřejnoprávní smlouva o spolupráci při zabezpečování požární ochraněy (Krchleby)                                                                                        

10. Rozpočtové opatření č. 6 a 7                                                                                  

11. Smlouva o zpracování žádosti, organizaci výběrového řízení a realizačního managmentu (venkovní 

učebna ZŠ a MŠ)                                                      

12. Dodatek ke smlouvě o provádění prací č. 027/2020 (pasport místních komunikací)                                                             

13. Usnesení 

 

Starosta předložil návrh programu jednání.  Zveřejněný program navrhl rozšířit o bod 11. a bod 12. 

Rozšíření programu dle návrhu bylo schváleno bez připomínek, jednohlasně, 5. hlasy.  Celý program 

jednání byl schválen bez připomínek, jednohlasně, 5. hlasy.                                                                                                      

K bodu 1. Starosta předložil návrh na prodej části obecního pozemku p.č. 924/2, nově dle GP č. 280-

41S/2019 (před čp. 35), o výměře 18 m2 a příslušnou kupní smlouvu, uzavřenou s paní Ivetou 

Duškovou, bytem Lhoty u Potštejna 35.                                     

Návrh byl schválen bez připomínek, jednohlasně, 5. hlasy.  

K bodu 2. Starosta předložil návrh na bezúplatý převod obecních pozemků (pozemky pod komunikací 

ve správě KHK) p.č. 649/2, 871/12, 924/12, 924/13, 924/15, 925/5, 4027, vše k.ú. Lhoty u Potštejna,  

o celkové výměře 758 m2 a příslušnou darovací smlouvu, uzavřenou se  Správou silnic 

Královéhradeckého kraje. Podpis darovací smlouvy starostou obce až po schválení smlouvy                           

o bezúplatném převodu pozemků ve vlastnictví Královéhradeckého kraje do vlastnictví obce (viz. 

usnesení zastupitelstva č. 14/A/3 ze dne 5.6.2020) zastupitelstvem kraje.                                                   

Návrh byl schválen bez připomínek, jednohlasně, 5. hlasy. 



K bodu 3. Starosta předložil návrh na prodej obecního pozemku p.č. 4006, k.ú. Lhoty u Potštejna,           

o výměře 101 m2. Jedná se o výměnu za pozemek o stejné výměře, určený k rozšíření komunikace na 

Homol (viz. usnesení zastupitelstva č. 14/A/5 ze dne 5.6.2020).                                                                      

Návrh byl schválen bez připomínek, jednohlasně, 5. hlasy 

K bodu 4. Starosta předložil návrh Darovací smlouvy, uzavřené s panem ing. Stanislavem Barvínkem, 

bytem Lhoty u Potštejna 81, o finančním daru do rozpočtu obce, určeném na úhradu sociálních 

služeb poskytovaných městem Vamberk.                                                                                                            

Návrh byl schválen bez připomínek, jednohlasně, 5. hlasy. 

K bodu 5. Starosta předložil návrh na poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce, určeného na 

podporu místní prodejny, na úhradu provozních výdajů a příslušnou darovací smlouvu uzavřenou                

s panem VU CONG NHAN, Masarykova 129, Častolovice. Dar ve výši 39.340 bude poskytnut v sedmi 

splátkách, první splátka v září 2020.                                                  

Návrh byl schválen bez připomínek, jednohlasně, 5. hlasy. 

K bodu 6. Starosta předložil návrh Příkazní smlouvy  č. SML-Z-M-19-159, o vypracování žádosti na 

dotaci k projektu  „Rekonstrukce nevyužívané budovy na multifunkční dům v obci Lhoty u Potštejna“ , 

uzavřenou s firmou RPA Dotace, s.r.o. z Brna.                                                                                                   

Návrh byl schválen bez připomínek, jednohlasně, 5. hlasy. 

K bodu 7.  Starosta předložil  návrh Příkazní smlouvy č. SML-Z-M-19-161, o organizaci výběrového 

řízení a zajištění realizačního managmentu k projektu „Rekonstrukce nevyužívané budovy na 

multifunkční dům v obci Lhoty u Potštejna“, uzavřené s firmou Deregio Tender, s.r.o. z Brna.                                                                                                 

Návrh byl schválen bez připomínek, jednohlasně 5. hlasy.  

K bodu 8.  Starosta informoval zastupitelstvo o podání žádosti o poskytnutí dotace z IROP 

(integrovaný regionální operační program), prostřednictvím MAS Nad Orlicí o.p.s.,  na pořízení 

venkovní učebny ZŠ a MŠ. Jedná se o jednoduchou dřevostavbu v areálu školy.                                                                                                                           

Návrh vzalo zastupitelstvo na vědomí, bez připomínek. 

K bodu 9. Starosta předložil návrh Veřejnoprávní smlouvy o spolupráci při zabezpečování požární 

ochrany, uzavřenou s obcí Krchleby. Jedná se o rozšíření územní působnosti jednotky SDH Lhoty                  

u Potštejna na katastrální území obce Krchleby.                                                                                                      

Návrh byl schválen bez připomínek, jednohlasně, 5. hlasy. 

K bodu 10. Starosta seznámil zastupitelstvo s rozpočtovým opatřením č. 6, vydaným starostou obce, 

kterým se mění rozpočet obce na straně příjmové, navýšením o částku 3.000,-- Kč.                         

Rozpočtové opatření vzalo zastupitelstvo na vědomí, bez připomínek.                                       

Starosta předložil návrh rozpočtového opatření č. 7, kterým se mění rozpočet obce na straně 

příjmové, navýšením o částku 506.750,-- Kč a na straně výdajové, navýšením o částku 282.000,-- Kč. 

Návrh byl schválen bez připomínek, jednohlasně, 5. hlasy. 

K bodu 11. Starosta předložil návrh smlouvy o zpracování žádosti na poskytnutí dotace, organizaci 

výběrového řízení a zajištění realizačního managmentu na projekt „Venkovní učebna ZŠ a MŠ Lhoty            

u Potštejna“, uzavřenou s panem RNDr. Tomášem Kytlíkem z Kostelce nad Orlicí.    

Návrh byl schválen bez připomínek, jednohlasně,  5. hlasy. 

K bodu 12. Starosta předložil návrh dodatku o navýšení ceny, ke Smlouvě o provádění prací                        

č. 027/2020 (pasport místních komunikací), uzavřenou s firmou Atomicon s.r.o. z Olomouce.                                                                                                        

Návrh byl schválen bez připomínek, jednohlasně, 5. hlasy.     

                                                                                                     



K bodu 13. Starosta předložil návrh usnesení z dnešního jednání.                            

Návrh byl schválen bez připomínek, jednohlasně, 5. hlasy. 

 

 

 

 

Zapsala: Eva Myšáková                                          _____________________________                                 

Zápis ověřili: Eva Myšáková                          _____________________________             

          Martin Růžička             _____________________________

                    

 

 

 

             

 

 ______________________________         _____________________________                          

      Eva Myšáková, místostarostka          Jan Růžička, starosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

U s n e s e n í 

č. 15 z jednání Obecního zastupitelstva ve Lhotách u Potštejna                                                                     

konaného dne 4.9.2020 

 

 

A/ Obecní zastupitelstvo    s c h v a l u j e  : 

1. Prodej části obecního pozemku p.č. 924/2, nově dle GP č. 280-41S/2019 p.č. 924/18, o výměře 18 

m2, k.ú. Lhoty u Potštejna a příslušnou kupní smlouvu, uzavřenou s paní Ivetou Duškovou, Lhoty             

u Potštejna 35. 

2. Bezúplatný převod  pozemků z majetku obce do majetku Královéhradeckého kraje a příslušnou 

darovací smlouvu, uzavřenou se Správou silnic Královéhradeckého kraje. Jedná se o následující 

pozemky: p.č. 649/2 o výměře 29 m2, p.č. 871/8 o výměře 537 m2, p.č. 871/12 o výměře 417 m2, p.č. 

924/12 o výměře 128 m2, p.č. 924/13 o výměře 89 m2, p.č. 924/14 o výměře 67 m2, p.č. 925/5                  

o výměře 26 m2, p.č. 4027 o výměře 2 m2, vše k.ú Lhoty u Potštejna. 

Současně zavazuje starostu obce k podpisu darovací smlouvy až po schválení darovací smlouvy                   

o bezúplatném převodu pozemků z majetku kraje do majetku obce (viz. usnesení   zastupitelstva                

č. 14/A/3), radou kraje.                                                             

3. Prodej obecního pozemku p.č. 4006, les, o výměře 101 m2, k.ú. Lhoty u Potštejna.  

4. Smlouvu o finančním daru do rozpočtu obce, uzavřenou s panem ing. Stanislavem Barvínkem, 

Lhoty u Potštejna 81.  

5. Smlouvu o finančním daru z rozpočtu obce  na podporu místní prodejny, uzavřenou s panem               

VU CONG NHAN, Častolovice, Masarykova 129.  

6. Příkazní smlouvu č. SML-Z-M-19-159, uzavřenou s firmou RPA Dotace, s.r.o. z Brna, o získání 

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

7. Příkazní smlouvu č. SML-Z-M-19-161, uzavřenou s firmou Deregio Tender, s.r.o. z Brna, o organizaci 

výběrového řízení a realizačního managmentu na projekt „Rekonstrukce nevyužívané budovy na 

multifunkční dům v obci Lhoty u Potštejna“. 

8. Veřejnoprávní smlouvu o spolupráci při zabezpečování požární ochrany, uzavřenou s obcí Krchleby. 

9. Rozpočtové opatření č. 7. 

10. Smlouvu o zpracování žádosti o dotaci, organizaci výběrového řízení a realizačního managmentu 

na projekt „Venkovní učebna ZŠ a MŠ Lhoty u Potštejna, uzavřenou s RNDr. Tomášem Kytlíkem 

z Kostelce nad Orlicí. 

11. Dodatek ke Smlouvě o provádění prací č. 027/2020 (pasport místních komunikací), o navýšení 

ceny. 

 

 



B/ Obecní zastupitelstvo   b e r e   n a   v ě d o m í : 

1.  Rozpočtové opatření č. 6, vydané starostou obce. 

2.  Podání žádosti o dotaci z programu IROP, prostřednictvím MAS Nad Orlicí na projekt „Venkovní 

učebna ZŠ a MŠ Lhoty u Potštejna.          

 

 

 

 

 

 

________________________________    _______________________________ 

         Eva Myšáková, místostarosta     Jan Růžička, starosta 

 

 

 

 

 


