
   Z á p i s 

     z 18. jednání Obecního zastupitelstva ve Lhotách u Potštejna                                                                                      

                               konaného dne 22.4.2021 

1.     Zahájení, jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu                                                              

Jednání zahájil starosta obce, zapisovatelkou jmenoval paní Radku Čermákovou, ověřovateli  zápisu 

jmenoval paní Evu Myšákovou a  pana Jana Havla.  

2.    Prezence                                                                                                                                                                    

Na jednání je přítomno 7 členů zastupitelstva. Prezenční listina je přílohou zápisu.  

3.   Program jednání                                                    

1.   Závěrečný účet obce za rok 2020                                                 

2.   Uzávěrka hospodaření obce za rok 2020                                  

3.   Závěrečný účet ZŠ a MŠ Lhoty u Potštejna za rok 2020                                                           

4.   Schválení dodavatele na akci „Oprava střechy ZŠ a MŠ Lhoty u Potštejna“                                

5.   Smlouva o umístění a provozu zařízení (vodovod Homol, Borovnice)                                       

6.   Prodej části obecního pozemku p.č. 923/3 (u čp. 69)                        

7.   Prodej části obecního pozemku p.č. 924/2 ( u čp. 12)                                                     

8.   Prodej části obecních pozemků p.č. 871/32 a p.č. 924/8 (u čp. 7)                                      

9.   Rozpočtové opatření č. 2                                                        

10. Jmenování komise pro výběr dodavatele na akci „Venkovní učebna ZŠ Lhoty u Potštejna“                 

11. Zápis do kroniky za rok 2020                 

12. Usnesení 

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

program o bod 10. Jmenování výběrové komise na akci „Oprava střechy ZŠ Lhoty u Potštejna“ a bod 

11. Zápis do kroniky za rok 2020. Rozšíření programu bylo schváleno bez připomínek, jednohlasně, 7. 

hlasy. Celý program jednání byl schválen bez připomínek, jednohlasně, 7. hlasy.                                                                                                      

K bodu 1. Starosta seznámil přítomné s hlavními parametry Závěrečného účtu obce za rok 2020 a 

předložil návrh na jeho schválení. Celkové příjmy ve výši 9.458.645,16 Kč, celkové výdaje ve výši 

8.153.940,52 Kč.                                   

Návrh byl schválen bez připomínek, jednohlasně, 7. hlasy.  

K bodu 2. Starosta seznámil přítomné s Účetní uzávěrkou obce za rok 2020 a předložil návrh na její 

schválení. Náklady celkem 6.575.287,68, výnosy celkem 9.728.638,23 Kč.                                                  

Návrh byl schválen bez připomínek, jednohlasně 7. hlasy.    

K bodu 3. Starosta seznámil přítomné se Závěrečným účtem ZŠ a MŠ Lhoty u Potštejna za rok 2020 a 

předložil návrh na jeho schválení. Součástí návrhu je převod výsledku hospodaření ve výši 36.601,55 

Kč do rezervního fondu školy. Celkové příjmy 10.747.032,38 Kč, celkové výdaje ve výši 10.710.430,83 

Kč. Návrh byl schválen bez připomínek, jednohlasně 7. hlasy. 

K bodu 4. Na základě Zprávy o posouzení a hodnocení  nabídek na veřejnou zakázku „Oprava střechy 

ZŠ a MŠ Lhoty u Potštejna“, zpracovanou komisí pro posouzení a hodnocení nabídek, předložil 

starosta návrh na dodavatele, firmu: Roman Čermák, IČ 75444101, Lhoty u Potštejna 118.                                                                                                                 

Návrh byl schválen bez připomínek, jednohlasně, 7. hlasy. 

 



K bodu 5. Starosta předložil návrh Smlouvy o umístění a provozu zařízení v rámci provozně 

souvisejících vodovodů. Předmětem smlouvy je propojení dvou provozně souvisejících vodovodů       

a  umístění cizího zařízení (AT stanice obce Borovnice) v budově vodojemu ve vlastnictví obce Lhoty  

u Potštejna  a jejího provozování. Podmínky provozování budou upraveny samostatnou smlouvou. 

Návrh byl schválen bez připomínek, jednohlasně, 7. hlasy. 

K bodu 6. Starosta předložil návrh na prodej části obecního pozemku p.č. 923/3, dle GP č. 325-

25/2021, nově p.č. 923/21, ostatní plocha, o výměře 12 m2 a příslušnou kupní smlouvu, uzavřenou             

s panem Bohuslavem Zámečníkem, Lhoty u Potštejna 69.                                                                                 

Návrh byl schválen bez připomínek, jednohlasně, 7. hlasy. 

K bodu 7.  Starosta předložil návrh na prodej části obecního pozemku p.č. 924/2, dle GP č. 321-

17/2021 , nově p.č. 924/19, ostatní plocha, o výměře 36 m2 a p.č. 924/20, ostatní plocha, o výměře 4 

m2 a příslušnou kupní smlouvu uzavřenou s paní Gabrielou Lejskovou, Lhoty u Potštejna 12.  Součástí 

kupní smlouvy je i nákup pozemku do vlastnictví obce nově p.č. 947 a p.č. 661/2.                                   

Návrh byl schválen bez připomínek, jednohlasně 7. hlasy.  

K bodu 8.  Starosta předložil návrh  na prodej části obecních pozemků p.č. 871/32 a p.č. 924/8, dle 

GP č. 333-64/2021, nově p.č. 817/32,  ostatní plocha, o výměře 96 m2 a příslušnou kupní smlouvu, 

uzavřenou s panem Jiřím Plašilem, Kudrnova 381, Hradec Králové - Kukleny. Součástí kupní smlouvy 

je i nákup pozemku do vlastnictví obce, nově p.č. 611/2, zahrada, o výměře 29 m2  do vlastnictví 

obce.  Návrh byl schválen bez připomínek, jednohlasně, 7. hlasy.    

                                       

K bodu 9. Starosta seznámil přítomné rozpočtovým opatřením č. 2, vydaným starostou obce, kterým 

se mění rozpočet obce na straně příjmové, navýšením o částku 7.000,-- Kč a na straně výdajové 

navýšením o částku 104.000,-- Kč.                                                     

Rozpočtové opatření vzalo zastupitelstvo na vědomí, bez připomínek.                                                                 

                                                                       

K bodu 10. Starosta předložil návrh na jmenování komise pro výběr dodavatele na akci „Venkovní 

učebna ZŠ Lhoty u Potštejna“ ve složení Milan Dědek, Jan Havel, Lukáš Horský, Václav Morávek, Eva 

Myšáková, Martin Růžička.                                                                                                   

Návrh byl schválen bez připomínek, jednohlasně 7. hlasy. 

K bodu 11. Starosta předložil návrh na schválení zápisu do obecní kroniky za rok 2020.                            

Návrh byl schválen bez připomínek, jednohlasně, 7. hlasy. 

                                     

Zapsala:  Radka Čermáková            ____________________________                   

Zápis ověřili: Eva Myšáková                     ____________________________                      

  Jan Havel             ____________________________ 

                      

 

 

 

                ___________________________           ___________________________                          

      Eva Myšáková, místostarostka          Jan Růžička, starosta 



U s n e s e n í 

č. 18 z jednání Obecního zastupitelstva ve Lhotách u Potštejna                                                                     

konaného dne 22.4.2021 

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

 

1. Závěrečný účet obce za rok 2020 

2. Účetní uzávěrku obce sestavenou k 31.12.2020       

3. Závěrečný účet ZŠ a MŠ Lhoty u Potštejna za rok 2020. 

4. Dodavatele na akci „Oprava střechy ZŠ a MŠ Lhoty u Potštejna“ , firmu Roman Čermák,                             

IČ 754441015, Lhoty u Potštejna 118. 

5. Smlouvu o umístění a provozu zařízení v rámci provozně souvisejících vodovodů, uzavřenou s obcí 

Borovnice. 

6. Prodej obecního pozemku, nově dle GP č. 325-25/2021, p.č. 923/21, ostatní plocha, o výměře 12 

m2, odděleného z pozemku p.č. 923/3, vše k.ú. Lhoty u Potštejna a příslušnou kupní smlouvu, 

uzavřenou s panem Bohuslavem Zámečníkem, Lhoty u Potštejna 69. 

7. Prodej pozemků, nově dle GP č. 321-17/2021, p.č. 924/19, ostatní plocha, o výměře 36 m2 a p.č. 

924/20, ostatní plocha, o výměře 4 m2, oddělené z pozemku p.č. 924/2, vše k.ú. Lhoty u Potštejna              

a příslušnou kupní smlouvu, uzavřenou s paní Gabrielou Lejskovou, Lhoty u Potštejna 12. 

8. Prodej obecního pozemku, nově dle GP č. 333-64/2021,  p.č. 871/32, ostatní plocha o výměře 96 

m2, odděleného z pozemků p.č. 871/32, 8 m2 a p.č. 924/8, 88 m2, vše k.ú. Lhoty u Potštejna a 

schvaluje nákup pozemku do vlastnictví obce, nově dle GP č. 333-64/2021, p.č. 611/2, zahrada,                  

o výměře 29 m2, odděleného z pozemku p.č. 611, k.ú. Lhoty u Potštejna a příslušnou kupní smlouvu, 

uzavřenou s panem Jiřím Plašilem, Kudrnova 381, Hradec Králové - Kukleny. 

9. Komisi na výběr dodavatele na akci „Venkovní učebna ZŠ a MŠ Lhoty u Potštejna“ ve složení Milan 

Dědek, Lukáš Horský, Václav Morávek, Eva Myšáková, Martin Růžička. 

10. Zápis do obecní kroniky za rok 2020. 

 

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

 

1. Rozpočtové opatření č. 2 

 

 

 

       ___________________________   _________________________                    

          Eva Myšáková, místostarostka           Jan Růžička, starosta 



 

 

 

 

 


