
   Z á p i s 

     ze 16. jednání Obecního zastupitelstva ve Lhotách u Potštejna                                                                                      

                               konaného dne 11.12.2020 

1.     Zahájení, jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu                                                              

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

jmenoval pana Václava Morávka  pana Martina Růžičku.  

2.    Prezence                                                                                                                                                                    

Na jednání je přítomno 6 členů zastupitelstva. Omluven je pan Jan Havel. Prezenční listina je přílohou 

zápisu.  

3.   Program jednání                                                    

1.    Rozpočet obce na rok 2021                            

2.    Rozpočtový výhled na roky 2022 - 20224                                                                        

3.    Rozpočet ZŠ a MŠ Lhoty u Potštejna                                   

4.    Inventarizační komise pro rok 2020                                         

5.    Smlouva o prodeji obecního pozemku p.č. 4006                                                          

6.    Obecně závazná vyhláška o místním poplatku - komunální odpady               

7.    Pronájem obecního bytu                                                                                                                                      

8.    Změna územního plánu obce                                                      

9.    Zřizovací listina JPO 3 SDH Lhoty u Potštejna                          

10. Rozpočtová opatření                            

11. Žádost o dotaci (místní komunikace Podhomol)                        

12. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace (knihovna RK))                                                      

13. Usnesení 

Starosta předložil návrh programu jednání.  Nad rámec zveřejněného programu navrhl doplnit 

program o bod 10. Rozpočtová opatření vydaná starostou, bod 11. Žádost o dotaci na opravu 

místních komunikací a bod 12. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace (knihovna RK)                                     

Rozšíření programu bylo schváleno jednohlasně, 6. hlasy                  

Celý program jednání byl schválen bez připomínek, jednohlasně, 6. hlasy.                                                                                                      

K bodu 1. Starosta předložil návrh rozpočtu obce na rok 2021. Rozpočet je předložen jako 

přebytkový, sestavený dle paragrafů rozpočtové skladby. Celkové příjmy rozpočtu 6.492.900,-- Kč. 

Celkové výdaje. 5.035.000,-- Kč.          

Návrh byl schválen bez připomínek, jednohlasně, 6. hlasy.  

K bodu 2. Starosta předložil návrh Střednědobého výhledu rozpočtu obce na období 2022 - 2024.                                             

Návrh byl schválen bez připomínek, jednohlasně, 6. hlasy. 

K bodu 3. Starosta předložil návrh provozního rozpočtu ZŠ a MŠ Lhoty u Potštejna na rok 2021. 

Rozpočet je vyrovnaný s příjmy i výdaji ve výši 752.800,-- Kč (z toho příspěvek obce ve výši 720.000,--)                                                         

Návrh byl schválen bez připomínek, jednohlasně, 6. hlasy 

K bodu 4. Starosta předložil návrh na jmenování inventarizační komise pro rok 2020 ve složení: 

předseda komise pan Jan Havel, členové komise pánové Lukáš Horský, Václav Morávek                     

Návrh byl schválen bez připomínek, jednohlasně, 6. hlasy. 

K bodu 5. Starosta předložil návrh Kupní smlouvy  o převodu nemovité věci. Jedná se převod 

pozemku p.č. 4006 z vlastnictví obce do vlastnictví pana Kinského z Kostelce nad Orlicí a současně                



o převod pozemku, nově dle GP č. 289-97/2020, č.p. 4005/2 z vlastnictví pana Kinského do vlastnictví 

obce. Důvodem směny je rozšíření místní komunikace na Homol.                                                                   

Návrh byl schválen bez připomínek, jednohlasně, 6. hlasy. 

K bodu 6. Starosta předložil návrh nové Obecně závazné vyhlášky č. 1/2020, o místním poplatku za  

provoz systému  shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů. Nová vyhláška upravuje výši poplatku ze současných 550,-- Kč na 650,-- Kč.                                

Návrh byl schválen bez připomínek, jednohlasně, 6. hlasy. 

K bodu 7.  Starosta předložil  návrh Nájemní smlouvy o nájmu bytu, uzavřenou s panem Lubošem 

Klemou.                                                      

Návrh byl schválen bez připomínek, jednohlasně 6. hlasy.  

K bodu 8.  Starosta předložil návrh Zprávy o uplatňování územního plánu  Lhoty u Potštejna 

zpracovanou MěÚ Rychnov nad Kněžnou, Odborem výstavby a životního prostředí (úřad územního 

plánování).                                                                                     

Návrh byl schválen bez připomínek, jednohlasně, 6. hlasy.                                                     

Starosta předložil návrh na pořízení Změny č. 2 územního plánu Lhoty u Potštejna s prvky regulačního 

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

Návrh byl schválen bez připomínek, 6. hlasy. 

Starosta předložil návrh, aby „určeným zastupitelem“ pro pořízení změny územního plánu (pro 

jednání s úřadem územního plánování) byl starosta obce, Jan Růžička.                                 

Návrh byl schválen bez připomínek, jednohlasně, 6. hlasy.   

Starosta předložil návrh Žádosti obce o pořízení  Změny č. 2 územního plánu Lhoty u Potštejna, 

uplatněnou u příslušného úřadu územního plánování (MěÚ Rychnov nad Kněžnou, Odbor výstavby             

a životního prostředí).                              

Návrh byl schválen bez připomínek, jednohlasně, 6. hlasy.     

                                                  

K bodu 9. Starosta předložil návrh nové Zřizovací listiny jednotky SDH obce Lhoty u Potštejna. Touto 

listinou zřizuje obec jednotku kategorie JPO III jako organizační složku obce. Současně zaniká platnost 

Zřizovací listiny ze dne 11.12.2015, kterou zřídila obec jednotku kategorie V.                         

Návrh byl schválen bez připomínek, jednohlasně, 6. hlasy. 

K bodu 10. Starosta seznámil přítomné s rozpočtovými  opatřeními vydanými starostu obce. RO č. 8, 

kterým se mění rozpočet obce na straně příjmové navýšením o částku 256.000,-- Kč a na straně 

výdajové navýšením o částku 298.700,-- Kč, RO č. 9, kterým se mění rozpočet na straně výdajové 

navýšením o částku 269.500,- Kč, RO č. 10, kterým se mění rozpočet na straně příjmové navýšením            

o částku 262.900,-- Kč a na straně výdajové navýšením o částku 279.000,-- Kč.                  

Rozpočtová opatření č. 8, 9 ,10 vzalo zastupitelstvo na vědomí bez připomínek.  

K bodu 11. Starosta předložil návrh Žádosti o poskytnutí dotace na opravu místní komunikace 

(Podhomol). Návrh byl schválen bez připomínek, jednohlasně, 6. hlasy. 

K bodu 12. Starosta předložil návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na nákup knih 

(dokumentů) do výměnných fondů v rámci regionálních knihovnických služeb, uzavřenou se 

společností Kultura Rychnov nad Kněžnou, s.r.o.                                                     

Návrh byl schválen bez připomínek, jednohlasně, 6. hlasy.                                                                                                                                                                                                                                            

                                                 



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

Návrh byl schválen bez připomínek, jednohlasně, 6. hlasy. 

 

 

 

 

Zapsala:  Eva Myšáková             ____________________________    

Zápis ověřili: Václav Morávek            ____________________________                      

  Martin Růžička             ____________________________ 

                      

 

 

 

             

 

 ______________________________         _____________________________                          

      Eva Myšáková, místostarostka          Jan Růžička, starosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

U s n e s e n í 

č. 16 z jednání Obecního zastupitelstva ve Lhotách u Potštejna                                                                     

konaného dne 11.12.2020 

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

1. Rozpočet obce na rok 2021. Závazným ukazatelem rozpočtu jsou paragrafy. 

2. Rozpočtový výhled obce na období 2022 - 2024.  

3. Rozpočet ZŠ a MŠ Lhoty u Potštejna na rok 2021.                                                                                                 

4. Inventarizační komisi ve složení, předseda komise Jan Havel, členové komise Lukáš Horský a Václav   

Morávek. 

5. Smlouvu o prodeji obecního pozemku p.č. 4006, k.ú. Lhoty u Potštejna uzavřenou s panem 

Františkem Kinským z Kostelce nad Orlicí. 

6. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

7. Nájemní smlouvu o nájmu bytu, uzavřenou s panem Lubošem Klemou.  

8. Zprávu o uplatňování územního plánu obce Lhoty u Potštejna za období 12/2015-08/2020, která je 

přílohou tohoto usnesení. 

9. Pořízení Změny č. 2 územního plánu Lhoty u Potštejna a schvaluje pořízení změny územního plánu 

s prvky regulačního plánu ve smyslu § 43 odst. 3 novely stavebního zákona (SZ s platností od 

1.1.2018). 

10. Pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu v rozsahu zadání změny (tj. Pokyny pro 

zpracování návrhu Změny č. 2 územního plánu Lhoty u Potštejna), které jsou součástí Zprávy o 

uplatňování územního plánu Lhoty u Potštejna (bod 6a) 

11. „Určeným zastupitelem“ pro pořízení změny územního plánu, starostu obce, pana Jana Růžičku. 

12. Žádost obce o pořízení Změny č. 2 územního plánu Lhoty u Potštejna podle § 6 odst. 6) písm. b) 

stavebního zákona a uplatnění této žádosti v souladu s § 6 odst. 1) písm. c) stavebního zákona u 

příslušného úřadu územního plánování. 

13. Zřizovací listinu jednoty sboru dobrovolných hasičů Lhoty u Potštejna, kategorie JPO III. 

14. Žádost o dotaci z dotačního titulu MMR ČR, Podpora rozvoje regionů 2019+ na rok 21, 

podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul 117D8210 A Podpora obnovy místních 

komunikací, na opravu místní komunikace na p.č. 827/1 (Podhomol) nebo spoluúčast na projektu 

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

15. Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na nákup knih (dokumentů) do výměnných fondů 

v rámci regionálních knihovnických služeb, uzavřenou se společností Kultura Rychnov nad Kněžnou, 

s.r.o. 

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

1.  Rozpočtová opatření č. 8, 9, 10 vydaná starostou obce. 



 

________________________________    _______________________________ 

         Eva Myšáková, místostarosta     Jan Růžička, starosta 

 

 

 

 

 


