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

Narodila jsem se v roce 1980. Mám dva syny, dvanáctiletého Martina a devítiletého 

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

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

Bohužel v roce 2021 pokračovala různá omezení způsobená situací s COVID-19. 

V roce 2021 byla přijata i některá tvrdší omezení než v roce 2020, např. možnost pohybu 

pouze v katastrální území obce místa svého bydliště či kontrola dokladů a povolení 

k překročení hranice okresu při cestě do práce či lékaři, kterou prováděli policisté či vojáci.  

Toto by nám před několika lety přišlo jako nepředstavitelné, ale bohužel se to stalo realitou, 

naštěstí jen na omezenou dobu. Bohužel ani konec roku 2021 vysvobození od COVID-19 

nepřinesl. 

 

Rok 2021 v České republice 

I rok 2021 provázely v České republice a ve světě problémy s koronavirem.  

Již od pondělí 5. října 2020 platil v České republice až do neděle 11. dubna 2021 nouzový 

stav. Pro většinu žáků a studentů zůstaly na začátku roku 2021 zavřené školy. Přes různá 

omezení se nedařilo šíření viru zastavit. V reakci na přeplněné nemocnice tak koncem 

ledna 2021 česká vláda uzavřela na čas hranice pro cizince. 

V pátek 15. ledna 2021 byl spuštěn registrační a rezervační web pro očkování pro seniory 

nad 80 let, postupně se přidávaly další věkové skupiny - osoby nad 70 let od 1. břez- 

na 2021, osoby nad 65 let od 14. dubna 2021, osoby nad 60 let od 23. dubna 2021, osoby 

nad 55 let od 28. dubna 2021, osoby nad 50 let od 5. května 2021, osoby nad 45 let 

od 11. května 2021, osoby nad 40 let od 17. května 2021, osoby nad 35 let od 24. květ- 

na 2021, osoby nad 30 let od 26. května 2021, osoby nad 16 let od 4. června 2021 a osoby 

nad 12 let od 1. července 2021 a 13. prosince 2021 byla spuštěna registrace na očkování 

proti COVIDU-19 pro děti od 5 let. 

Ani v únoru se situace nezklidňovala. Naopak dne 11. února 2021 došlo dokonce k úplné-

mu uzavření tří okresů. Vláda zakázala lidem z okresů Cheb, Sokolov a Trutnov 

vycestovat z domovů, ostatní občané do nich naopak nesměli přicestovat.  V pátek 19. úno-

ra 2021 nařídilo ministerstvo zdravotnictví na místech s větší koncentrací lidí, například 

v obchodech či v městské hromadné dopravě, nošení respirátorů, nanoroušek či dvou 

chirurgických masek. V pondělí dne 22. února 2021 vláda přestala uznávat a doporučovat 

látkové roušky (tj. včetně doma dělaných) jako ochranný prostředek. S platností od čtvrtka 

25. února 2021 bylo na veřejnosti a v uzavřených prostorech nutné nosit respirátor třídy 

FFP2 nebo vyšší (nebo obdobný). V pátek 26. února 2021 byl na tiskové konferenci 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ministerstvo_zdravotnictv%C3%AD_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
https://cs.wikipedia.org/wiki/Polomaska
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chirurgick%C3%A1_maska
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po jednání vlády vyhlášen tvrdý lockdown. Vláda oznámila omezení pohybu v rámci 

okresu trvalého bydliště, zrušila také nařízení, které umožňovalo nošení dvou 

chirurgických roušek místo respirátoru FFP2 nebo KN95 či nanoroušky. 

Od pondělí 1. března 2021 se zavřely všechny školy, školky i dětské skupiny. Nově také 

na tři týdny nebylo možné cestovat mezi okresy - nakupovat bylo možné v celém okresu, 

na procházky pouze po obci. Uzavřela se také velká část dosud otevřených maloobchodů, 

například papírnictví či prodejen dětského oblečení. Stejného dne vláda schválila 

také povinné testování ve firmách s více než padesáti zaměstnanci. Od pondělí 

15. března 2021 vláda schválila povinné testování ve firmách s více než deseti zaměstnanci. 

Dne 22. března 2021 se prodloužil lockdown, který vláda vyhlásila dne 1. března 2021. 

Nově ale bylo možno sportovat či vyrazit na procházku po celém okrese.  

Od pondělí 12. dubna 2021 se rozvolnila část opatření. Do škol se vrátili žáci prvního 

stupně základních škol a posledních ročníků mateřských škol, za podmínky antigenního 

testování dvakrát týdně. Otevřela se také část prodejen, například prodejny dětského 

oblečení a obuvi, náhradních dílů pro auta, papírnictví, čistírny či farmářské trhy. Povolení 

otevřít venkovní prostory dostaly také zoologické a botanické zahrady. Do areálu mohla 

ale pouze pětina maximálního počtu lidí. Zároveň také skončil nouzový stav a s ním 

i zákaz cestování mezi okresy, či zákaz vycházení mezi 21.00 hodinou až 5.00 hodinou.  

V pondělí 3. května 2021 se obnovila rotační výuka žáků druhých stupňů v Praze, Karlo-

varském, Královéhradeckém, Libereckém, Pardubickém, Plzeňském a Středočeském kraji. 

Otevřít mohla kadeřnictví, masáže a další kosmetické služby. Lidé, kteří chtěli tyto služby 

využít, museli mít potvrzení o negativním testu. Od pondělí 10. května 2021 bylo 

v ostatních krajích povoleno otevřít druhé stupně základních škol a ve všech krajích 

maloobchody. Od pondělí 17. května 2021 bylo povoleno otevřít zahrádky restaurací, 

přičemž u stolu mohli sedět nanejvýš čtyři lidé (s výjimkou členů jedné domácnosti), 

kteří museli mít negativní test nebo potvrzení o očkování. Dále byly povoleny venkovní 

akce s maximálně sedmi sty lidmi za podmínky negativního testu a s respirátory a návštěvy 

v nemocnicích či domovech pro seniory. Od pondělí 31. května 2021 se otevřely vnitřní 

prostory restaurací, wellness, bazény a sauny, jejich návštěva byla podmíněna negativním 

testem, potvrzením o očkování či prodělání nemoci. 

Od úterý 8. června 2021 ve všech krajích, s výjimkou Jihočeského, Zlínského a Liberec-

kého kraje, nemuseli žáci ani učitelé během výuky a zaměstnanci v jedné kanceláři nosit 

roušky. Zároveň se také zvýšila kapacita kulturních akcí - ve vnitřních prostorách mohl být 

až tisíc lidí a venku dva tisíce. Následující týden se povinnost nošení roušek při vyučování 

zrušila ve všech zbývajících krajích. Od čtvrtka 1. července 2021 venku skončila povinnost 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Lockdown
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zoologick%C3%A1_zahrada
https://cs.wikipedia.org/wiki/Botanick%C3%A1_zahrada
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Rota%C4%8Dn%C3%AD_v%C3%BDuka&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Praha
https://cs.wikipedia.org/wiki/Karlovarsk%C3%BD_kraj
https://cs.wikipedia.org/wiki/Karlovarsk%C3%BD_kraj
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%A1lov%C3%A9hradeck%C3%BD_kraj
https://cs.wikipedia.org/wiki/Libereck%C3%BD_kraj
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pardubick%C3%BD_kraj
https://cs.wikipedia.org/wiki/Plze%C5%88sk%C3%BD_kraj
https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99edo%C4%8Desk%C3%BD_kraj
https://cs.wikipedia.org/wiki/Restaurace_(pohostinstv%C3%AD)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jiho%C4%8Desk%C3%BD_kraj
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zl%C3%ADnsk%C3%BD_kraj
https://cs.wikipedia.org/wiki/Libereck%C3%BD_kraj
https://cs.wikipedia.org/wiki/Libereck%C3%BD_kraj
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mít zakrytá ústa a nos respirátorem či chirurgickou rouškou venku. Zároveň také plošně 

skončila povinnost testování ve firmách a na školách.  

Od pátku 9. července 2021 přestala stačit jedna dávka vakcíny k prokázání bezinfekčnosti. 

Od stejného data také začala platit povinnost testování při návratu do České republiky 

ze všech zemí. Od středy 1. září 2021 nově mohlo u stolu v restauraci sedět až šest lidí. 

Na hromadných akcích se mohla zaplnit maximální kapacita. V muzeích, zoo či hradech 

se zrušil režim 75 procentní kapacity a mohly tak fungovat bez omezení. Žáci se ve dnech 

prvního, šestého a devátého září 2021 testovali, pokud bylo testování odmítnuto, museli 

nosit po celou dobu roušku či respirátor. Od čtvrtka 30. září 2021 se žáci jedné třídy 

nemuseli na výletě či ve škole v přírodě prokazovat negativním testem. 

Na podzim bylo spuštěno očkování třetí dávkou. Politici, zdravotníci a odborníci 

opakovaně vyzývali ohrožené skupiny, aby se nechaly přeočkovat. Nicméně část lidí 

odmítala, byť jedinou dávku s tím, že je ohrožuje na zdraví. Z očkování se stalo veřejné, 

i politické téma. Jeho odpůrci opakovaně vyšli do ulic.  

Od pondělí 25. října 2021 se rozšířila povinnost nosit respirátory na hromadných akcích 

a na pracovištích. Od stejného dne ministerstvo zdravotnictví také umožnilo zkrátit si 

čtrnáctidenní karanténu po kontaktu s nakaženou osobou na sedm dní v případě, že měla 

osoba v karanténě negativní PCR test.  

Od pondělí 1. listopadu 2021 přestaly zdravotní pojišťovny proplácet preventivní testy. 

Výjimka ale platila pro lidi do 18 let, pro ty, kteří se ze zdravotních důvodů nemohli 

naočkovat a lidi plně očkované a rozočkované. Zároveň se zkrátila platnost testů - PCR test 

platil tři dny a antigenní test 24 hodin. Provozovatelé restaurací museli kontrolovat doklad 

o bezinfekčnosti hostů - výjimku měly děti do 12 let. V osmi okresech především na Mora-

vě a ve Slezsku se testovali neočkovaní žáci a neočkovaní učitelé museli při výuce nosit 

respirátor.  Od pondělí 22. listopadu 2021 přestaly platit jako potvrzení o bezinfekčnosti 

antigenní i PCR testy, při návštěvě restaurací či hromadných akcí se museli lidé prokázat 

očkováním či prodělanou nemocí. Výjimku měly děti do 18 let a lidé, kteří se ze zdra-

votních důvodů nemohli očkovat, těm stačil test. Také se začalo znovu plošně testovat 

ve firmách a ve školách. Dne 25. listopadu 2021 vláda schválila vyhlášení nouzového 

stavu s platností od půlnoci následujícího dne na 30 dní, platil tedy do soboty 25. prosin- 

ce 2021. Restaurace či kluby musely mít zavřeno mezi 22.00 hodinou až 5.00 hodinou. 

Kulturní představení a sportovní utkání mohlo navštívit maximálně tisíc lidí, kteří se pro-

kázali certifikátem o očkování či prodělaní COVIDU-19. Na veřejnosti platil zákaz 

konzumace alkoholu, v jídelních zónách obchodních center byla zakázána konzumace jídla. 

Od pátku 26. listopadu 2021 od 18.00 hodin platil zákaz konání vánočních trhů s výjimkou 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Morava
https://cs.wikipedia.org/wiki/Morava
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slezsko
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prodeje kaprů či vánočních stromků. V počtu nakažených poté výrazně vybočil listopad, 

kdy začali nemocnice plnit především neočkovaní lidé. Ve čtvrtek 25. listopadu 2021 byl 

překonán rekord v počtu nakažených - přibylo 27 937 nově nakažených, což byl i nejvyšší 

denní přírůstek v roce 2021 i v roce 2020. Česká vláda oznámila i povinná očkování 

některých profesních skupin, které bylo v roce 2022 zrušeno. Podobná opatření přitom 

přijímaly i okolní státy. Rakousko se zařadilo mezi vůbec nejpřísnější v Evropě. Opatrnost 

byla na místě. V prosinci se světem začala šířit další, více nakažlivější varianta COVID-19, 

omikron. 

Na Štědrý den mohly být obchody nad 200 m
2
 otevřeny pouze do 12.00 hodin, na prv-

ní svátek vánoční nemohly být otevřeny vůbec. Kulturních či jiných akcí se mohlo účastnit 

nejvíce tisíc sedících lidí, na akcích, kde účastníci neseděli u stolu, mohlo být nejvýše 

sto lidí. Od 29. prosince 2021 do 2. ledna 2022 platila speciální pravidla na omezení 

kontaktu v době silvestru - snížil se počet lidí sedících u stolu v restauracích z šesti osob 

na čtyři, večírků se mohlo účastnit nejvýše padesát lidí. V pondělí 27. prosince 2021 

se změnila pravidla pro cestování cizinců do České republiky ze všech zemí. Cizinci 

museli před příjezdem do České republiky absolvovat PCR test, týkalo se to i očkovaných 

a lidí po prodělání covidu. Výjimku měli lidé po posilovací dávce vakcíny a děti do 12 let. 

Neočkovaní lidé měli povinnost absolvovat další PCR test mezi 5. až 7. dnem po příjezdu.  

Dne 27. března 2021 zahynul při pádu vrtulníku na Aljašce nejbohatší Čech Petr Kellner, 

který patřil mnoho let mezi nejbohatší lidi světa, jednoznačně kraloval žebříčku 

nejbohatších Čechů. Jeho majetek se odhadoval na 300 miliard korun.  

Od soboty 27. března 2021 do úterý 11. května 2021 proběhlo v České republice Sčítání 

lidu, domů a bytů 2021. Pro Sčítání 2021 úřad využil existující registry státní správy 

a ke zjištění dotazováním zbylo o polovinu údajů méně než při předchozím sčítání 

v roce 2011. Takto např. zcela odpadlo vyplňování formulářů za domy, vypustily se 

i dotazy směřující na majetkové poměry nebo zdraví. Celkově se oproti předchozímu 

sčítání redukoval počet otázek ze 47 na 23. Tzv. rozhodným okamžikem sčítání byla 

půlnoc ze soboty 26. března 2021 na neděli 27. března 2021. Všechny zjišťované údaje 

se tedy zjišťovaly s platností k tomuto datu. Od toho okamžiku také bylo spuštěno online 

samosčítání prostřednictvím interaktivního elektronického sčítacího formuláře. 

Kdo se nesečetl online, měl zákonnou povinnost od 17. dubna 2021 do 11. května 2021 

vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář.  

Ve čtvrtek 24. června 2021 okolo 19.20 hod. zasáhla několik obcí na Břeclavsku a Hodo-

nínsku extrémní bouře s krupobitím a tornádem. Usmrtila šest osob a několik set dalších 

zranila. Zanechala po sobě škody za patnáct miliard korun. K nejzasaženějším obcím 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0t%C4%9Bdr%C3%BD_den
https://cs.wikipedia.org/wiki/Silvestrovsk%C3%A9_oslavy
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patřily: Hrušky, Moravská Nová Ves, Mikulčice, Lužice i dvě městské části Hodonína: 

Bažantnice a Pánov, tornádo výrazně poškodilo i tamní zoologickou zahradu. Nicméně 

škody hlásily i další obce, které stály živlu v cestě: Břeclav, Stebno, Tvrdonice, Týnec 

a Valtice. Později se ukázalo, že nejvíce škod napáchalo tornádo o síle F4 - tedy druhé 

nejsilnější možné na speciální Fujitově stupnici. Rychlost větru se pohybovala mezi 

333 až 418 kilometry v hodině. Na jižní Moravě prošlo úsekem dlouhým 26 kilometrů 

a širokým až půl kilometru. Zanechalo po sobě katastrofu. Poškodilo mimo jiné 

až 1600 staveb, včetně průmyslových a zemědělských. Asi dvě stě z nich muselo být 

následně srovnáno se zemí. Veliké škody vznikly také v rámci infrastruktury. Železnice 

a silnice, včetně dálnice D2, zavalily stromy. Do oblasti okamžitě nastoupila armáda 

a další bezpečnostní složky státu, aby obnovily spojení s okolními oblastmi. Informace 

o živelné katastrofě vyvolaly také nebývalou vlnu solidarity. Záhy po neštěstí tam přijeli 

pomáhat s odstraňováním škod první dobrovolníci. Nakonec se jich tam prostřídalo několik 

tisíc. Češi postiženým lidem pomáhali i finančně. V charitativní sbírce se vybralo více 

než miliarda korun. V evropském měřítku se jednalo o tornádo s největším počtem obětí 

od roku 2001. 

Ve středu 28. července 2021 se první českou přírodní památkou na seznamu světového dě-

dictví UNESCO staly Jizerskohorské bučiny, které byly spolu s dalšími evropskými přírod-

ními rezervacemi připsány k Původním bukovým lesům Karpat a dalších oblastí Evropy.  

Ve středu 13. října 2021 oznámila společnost Bohemia Energy dodávající elektřinu a plyn, 

že okamžitě ukončuje svou činnost. Mezinárodní firma v tu chvíli měla přes 1,2 miliónu 

zákazníků, ti sice měli vzhledem k zákonům dodávky elektřiny a plynu zajištěné, ovšem 

za mnohem vyšší ceny, než na které měli řádně uzavřené smlouvy. Rozhodnutí uzavřít 

podnikání zdůvodnila společnost vysokými cenami energií na mezinárodních trzích, 

které od léta začaly výrazně růst. Její klienti se ze dne na den ocitli v drahém režimu DPI, 

tedy u dodavatelů poslední instance. Energetický regulační úřad následně opakovaně 

vyzval poškozené, aby si co nejrychleji našli nové dodavatele. Na změnu dostali půl 

roku. Ovšem všechny firmy, kam mohli přejít, ale pro nové klienty skokově zvýšily ceny 

energií.  

Biatlonistka Markéta Davidová vyhrála v únoru 2021 zlatou medaili z vytrvalostního 

závodu na mistrovství světa v biatlonu ve slovinské Pokljuce. 

V roce 2021 se konaly Letní olympijské hry 2020. Kvůli probí-

hající pandemii koronaviru se v březnu 2020 rozhodlo, že se let-

ní hry přesunou na rok 2021. Přestože se konaly v roce 2021, 

podržely si v názvu rok „2020“ z marketingových důvodů 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Evropa
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Btov%C3%A9_d%C4%9Bdictv%C3%AD_(%C4%8Cesko)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Btov%C3%A9_d%C4%9Bdictv%C3%AD_(%C4%8Cesko)
https://cs.wikipedia.org/wiki/UNESCO
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jizerskohorsk%C3%A9_bu%C4%8Diny
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%AFvodn%C3%AD_bukov%C3%A9_lesy_Karpat_a_dal%C5%A1%C3%ADch_oblast%C3%AD_Evropy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mark%C3%A9ta_Davidov%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mistrovstv%C3%AD_sv%C4%9Bta_v_biatlonu_2021_%E2%80%93_vytrvalostn%C3%AD_z%C3%A1vod_%C5%BEen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mistrovstv%C3%AD_sv%C4%9Bta_v_biatlonu_2021_%E2%80%93_vytrvalostn%C3%AD_z%C3%A1vod_%C5%BEen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mistrovstv%C3%AD_sv%C4%9Bta_v_biatlonu_2021
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slovinsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pokljuka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pandemie_covidu-19
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a obchodní značky. Bylo to poprvé, co byly olympijské hry odloženy, nikoli zrušeny. 

V březnu 2021 rozhodl organizační výbor, že na olympijské hry nebudou smět zahraniční 

fanoušci. Později se rozhodlo, že hry proběhnou zcela bez diváků. Česká výprava 

vybojovala na těchto hrách celkem jedenáct medailí - čtyři zlaté, čtyři stříbrné 

a tři bronzové medaile. Zlatou medaili získal ve sportovní střelbě - trapu Jiří Lipták 

a v té samé disciplíně získal David Kostelecký stříbrnou medaili. Další zlatou medaili 

získal judista Lukáš Krpálek v kategorii těžká váha, kanoista Jiří Prskavec ve vodním 

slalomu v kategorii K1 a tenistky Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková vybojovaly 

zlatou medaili v ženské čtyřhře. Další stříbrnou medaili získal kajakář Lukáš Rohan 

ve vodním slalomu v kategorii C1 a tenistka Markéta Vondroušová v ženské dvouhře. 

V hodu oštěpem získal Jakub Vadlejch stříbrnou medaili a Vítězslav Veselý bronzovou 

medaili. Další bronzovou medaili vybojoval pro český šerm - fleret Alexander 

Choupenitch a  kajakáři Josef Dostál a Radek Šlouf si dojeli pro bronz v deblkajaku 

na kilometrové trati.  

V anketě Sportovec roku 2021 zvítězil judista Lukáš Krpálek. 

Počasí v roce 2021 v České republice 

Rok 2021 byl s průměrnou teplotou 8,0 °C a s odchylkou +0,1 °C od normálu 1981-2010 

(+0,5 °C od normálu 1961-1990) normální, roky 2019, 2018, 2015 a 2014 byly mimořádně 

nadnormální, rok 2020 silně nadnormální a roky 2016 a 2017 nadnormální. Od posledního 

teplotně normálního roku 2013 s průměrnou teplotou 7,9 °C se zaznamenalo sedm let 

charakterizovaných různými stupni odchylky nad průměrem. Teplotní odchylka 

od normálu 1981-2010 v jednotlivých měsících kolísala od +3,0 °C v červnu, teplotně silně 

nadnormální měsíc, až po −2,5 °C v dubnu, který tak byl měsícem teplotně silně 

podnormálním. V průběhu roku byla většina měsíců (leden, únor, březen, červenec, říjen, 

listopad a prosinec) teplotně normální. Červen a září bylo teplotně nadnormální, srpen 

podnormální, duben a květen silně podnormální.  

Roční srážkový úhrn 678 mm zařazuje rok mezi roky srážkově normální (normál za období 

1981-2010 je v Česku 686 mm). Nejvíce srážek, v průměru 107 mm, což bylo 122 % 

normálu, napadlo v Česku v červenci a nejméně, v průměru jen 19 mm, to je 44 % normálu, 

v říjnu. Červenec je i tak klasifikován jako měsíc srážkově normální, stejně jako dalších 

šest měsíců (leden, únor, duben, červen, listopad a prosinec). Nadnormální úhrn srážek byl 

zaznamenán jen v květnu a srpnu, srážkově podnormální byl březen a říjen, září bylo 

srážkově silně podnormální. V průběhu roku bylo vydáno 148 výstrah a 54 informací 

o výskytu nebezpečného jevu. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Obchodn%C3%AD_zna%C4%8Dka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Alexander_Choupenitch
https://cs.wikipedia.org/wiki/Alexander_Choupenitch
https://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Dost%C3%A1l_(kajak%C3%A1%C5%99)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Radek_%C5%A0louf
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kanoistika_na_Letn%C3%ADch_olympijsk%C3%BDch_hr%C3%A1ch_2020_%E2%80%93_K2_1000_metr%C5%AF_mu%C5%BEi&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kanoistika_na_Letn%C3%ADch_olympijsk%C3%BDch_hr%C3%A1ch_2020_%E2%80%93_K2_1000_metr%C5%AF_mu%C5%BEi&action=edit&redlink=1
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Zastupitelstvo obce 

Zastupitelstvo obce Lhoty u Potštejna bylo v roce 2021 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, projektant, 29 let, č. p. 133. 

Obec Lhoty u Potštejna měla v roce 2021 zřízen finanční výbor a kontrolní výbor. 

Předsedou finančního výboru byl Martin Růžička 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 2021 v místním 

pohostinství mimo prvního, které se konalo na obecním úřadě.  

První veřejné zasedání obecního zastupitelstva v roce 2021 se konalo ve čtvrtek 11. břez-

na 2021 od 17.00 hod. Nejdříve zastupitelé schválili podání žádosti o poskytnutí dotace 

na akci Oprava střechy ZŠ a MŠ Lhoty u Potštejna (výměna střešní krytiny včetně 

klempířských prvků a komínů) z dotačního programu Ministerstva financí, Program 

rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství. Dále zastupitelstvo 

schválilo Smlouvu o dílo uzavřenou s firmou IPOKa, s.r.o. z Cerhenic na vypracování 

projektové dokumentace pro výběr dodavatele stavby, včetně výkazu výměr a položkového 

rozpočtu na akci Oprava střechy ZŠ a MŠ Lhoty u Potštejna. Poté zastupitelé schválili 

Smlouvu o dílo uzavřenou s firmou Uno Society s.r.o. z Prahy na zpracování žádosti 

o poskytnutí dotace na Opravu střechy ZŠ a MŠ Lhoty u Potštejna. Následně zastupitelé 

schválili výběrovou komisi pro výběr dodavatele na Opravu střechy ZŠ a MŠ Lhoty 

u Potštejna ve složení Eva Myšáková, Milan Dědek, Jan Havel, Lukáš Horský, Václav 

Morávek a Martin Růžička. 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 také schválili Dohodu o výběru poplatků 
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a předávání dokladů, uzavřenou s firmou EKOLA České Libchavy s.r.o. z Českých 

Libchav, která bude za obec Lhoty u Potštejna zajišťovat řádné a včasné plnění nových 

povinností plynoucích z nového zákona o odpadech, především povinností týkajících se 

poplatku za ukládání odpadů na skládku. V dalším bodě jednání zastupitelé schválili 

Smlouvu o daru uzavřenou se Základní organizací Českého zahrádkářského svazu Chleny 

o poskytnutí finančního daru ve výši 2 500 Kč a zároveň zamítli návrh Smlouvy s Českým 

svazem včelařů, z.s., základní organizace Chleny, z důvodu, že nepracují s mládeží. 

Zastupitelstvo dále schválilo Plán financování obnovy vodovodu a kanalizace v majetku 

obce Lhoty u Potštejna na období let 2020-2030. Poté zastupitelé schválili záměr prodat 

část obecního pozemku p. č. 923/3 v k. ú. Lhoty u Potštejna (dle geometrického plánu 

oddělena část p. č. 923/21 o výměře 12 m
2
) - jedná se o úpravu hranic za č. p. 69. 

Zastupitelstvo také schválilo záměr prodat část obecních pozemků p. č. 924/8 

a p. č. 871/32 v k. ú. Lhoty u Potštejna, o výměře 96 m
2 
- jedná se o úpravu hranic u č. p. 7. 

Dále zastupitelé schválili záměr prodat část obecního pozemku p. č. 924/2 v k. ú. Lhoty 

u Potštejna (dle geometrického plánu oddělena část p. č. 924/19 o výměře 36 m
2
 a část 

p. č. 924/20 o výměře 4 m
2
) - jedná se o úpravu hranic u č. p. 12. Zastupitelstvo v dalším 

bodě jednání vzalo na vědomí jedenácté rozpočtové opatření týkající se roku 2020, 

které vydal starosta obce (příjmy byly navýšeny o 545 640 Kč a výdaje byly navýšeny 

o 278 300 Kč) a první rozpočtové opatření týkající se roku 2021 (příjmy byly navýšeny 

o 306 500 Kč a výdaje byly navýšeny o 299 800 Kč). Poté zastupitelé schválili Darovací 

smlouvu finančního daru uzavřenou s panem Vu Cong Nhan z Častolovic určenou 

na podporu místní prodejny, na úhradu provozních výdajů ve výši 74 083 Kč rozdělenou 

do dvanácti splátek. V posledním bodě jednání zastupitelstvo schválilo záměr zřídit věcné 

břemeno pro ČEZ Distribuce, a.s. z Děčína na pozemcích p. č. 829/3 a p. č. 775/13 

v k. ú. Lhoty u Potštejna, pro umístění nového sloupu NN - jedná se o přeložení stávajícího 

sloupu z důvodu rozšíření místní komunikace u č. p. 21. 

Druhé veřejné zasedání obecního zastupitelstva v roce 2021 se konalo ve čtvrtek 22. dub- 

na 2021 od 19.00 hodin. Jednání zastupitelstva se zúčastnili čtyři občané. Nejdříve 

zastupitelstvo schválilo závěrečný účet obce za rok 2020 (příjmy 9 458 645,16 Kč 

a výdaje 8 153 940,52 Kč) a dále schválilo účetní uzávěrku obce sestavenou 

k 31. 12. 2020. Zastupitelé poté schválili závěrečný účet Základní školy a Mateřské školy 

Lhoty u Potštejna za rok 2020 (příjmy 10 747 032,38 Kč a výdaje 10 710 430,83 Kč) 

a převod výsledku hospodaření ve výši 36 601,55 Kč do rezervního fondu školy. V dalším 

bodě jednání zastupitelé schválili na základě Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek 

na veřejnou zakázku Oprava střechy ZŠ a MŠ Lhoty u Potštejna dodavatele na tuto akci 
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firmu: Roman Čermák ze Lhot u Potštejna. Zastupitelstvo také schválilo Smlouvu 

o umístění a provozu zařízení v rámci provozně souvisejících vodovodů, jejímž předmětem 

je propojení dvou provozně souvisejících vodovodů a umístění cizího zařízení 

(automatická tlaková stanice obce Borovnice) v budově vodojemu na Homoli ve vlast-

nictví obce Lhoty u Potštejna a jejího provozování. Dále zastupitelé schválili Kupní 

smlouvu s Bohuslavem Zámečníkem ze Lhot u Potštejna na prodej části obecního 

pozemku p. č. 923/3 v k. ú. Lhoty u Potštejna, ostatní plocha (dle geometrického plánu 

oddělena část p. č. 923/21 o výměře 12 m
2
) - pozemek za č. p. 69. Zastupitelstvo poté 

schválilo Smlouvu s Gabrielou Lejskovou ze Lhot u Potštejna na prodej části obecního 

pozemku p. č. 924/2 v k. ú. Lhoty u Potštejna, ostatní plocha (dle geometrického plánu 

oddělena část p. č. 924/19 o výměře 36 m
2
 a část p. č. 924/20 o výměře 4 m

2
) - pozemek 

u č. p. 12, součástí této smlouvy je i nákup pozemku do vlastnictví obce nově p. č. 947 

o výměře 6 m
2
 odděleného z pozemku p. č. st. 60 a p. č. 661/2 o výměře 11 m

2
 odděleného 

z pozemku p. č. 661 v k. ú. Lhoty u Potštejna. Zastupitelé dále schválili Smlouvu s Jiřím 

Plašilem z Hradce Králové na prodej části obecních pozemků p. č. 924/8 a p. č. 871/32 

v k. ú. Lhoty u Potštejna (dle geometrického plánu oddělena z pozemku  p. č. 924/8 část 

o výměře 88 m
2
 a z p. č. 871/32 část o výměře 8 m

2
, nově p. č. 817/32 o výměře 96 m

2
) - 

pozemek u č. p. 7, součástí této smlouvy je i nákup pozemku do vlastnictví obce, nově 

p. č. 611/2, zahrada o výměře 29 m
2 

do vlastnictví obce odděleného z pozemku p. č. 611 

v k. ú. Lhoty u Potštejna. Zastupitelstvo poté vzalo na vědomí rozpočtové opatření číslo 

dvě vydané starostou obce (příjmy byly navýšeny o 7 000 Kč a výdaje byly navýšeny 

o 104 000 Kč). Následně zastupitelé schválili výběrovou komisi pro výběr dodavatele 

na akci Venkovní učebna ZŠ Lhoty u Potštejna ve složení Eva Myšáková, Milan Dědek, 

Jan Havel, Lukáš Horský, Václav Morávek a Martin Růžička. V posledním bodě jednání 

zastupitelstvo schválilo zápis do obecní kroniky za rok 2020. 

V pátek 4. června 2021 se od 19.00 hod. konalo třetí veřejné zasedání obecního 

zastupitelstva v roce 2021. Jednání zastupitelstva se zúčastnilo šest občanů. Nejdříve 

zastupitelé schválili na základě Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou 

zakázku Venkovní učebna ZŠ Lhoty u Potštejna dodavatele na tuto akci - 1. stavební část - 

firmu FourProjects s. r. o. z Brna a 2. učebna (dřevostavba) včetně nábytku - firmu: Roman 

Čermák ze Lhot u Potštejna. Dále zastupitelstvo chválilo Smlouvu o předání a převzetí 

nebezpečných odpadů za účelem jeho využití či odstranění uzavřenou s firmou EKOPART 

s.r.o. z Vamberka. Zastupitelé poté vzali na vědomí rozpočtové opatření vydané starostou 

obce číslo tři (příjmy byly navýšeny o 51 340 Kč) a číslo čtyři (příjmy byly navýšeny 

o 25 320 Kč a výdaje byly navýšeny o 204 320 Kč). V posledním bodě jednání 
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zastupitelstvo schválilo Smlouvu o dílu uzavřenou s projektovou kanceláří Ing. Eduarda 

Žaludy z Prahy na zpracování Změny č. 2 Územního plánu Lhoty u Potštejna. 

Čtvrté veřejné zasedání obecního zastupitelstva v roce 2021 se konalo v pátek 27. srp- 

na 2021 od 19.00 hodin. Jednání zastupitelstva se zúčastnilo osm občanů. Zastupitelé 

nejdříve schválili Nájemní smlouvu o nájmu bytu v č. p. 34 s Luborem Divíškem 

z Vamberka. 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 potom schválili Darovací smlouvu uzavřenou s Nadací 

AGROFERTU z Prahy o poskytnutí účelové vázané peněžní částky ve výši 60 000 Kč 

na pořízení dýchací techniky včetně příslušenství pro jednotku sboru dobrovolných hasičů 

obce. V posledním bodě jednání vzalo zastupitelstvo na vědomí páté rozpočtové opatření 

vydané starostou obce (příjmy byly navýšeny o 143 400 Kč a výdaje byly navýšeny 

o 6 000 Kč). 

Páté veřejné zasedání obecního zastupitelstva v roce 2021 se konalo v pátek 22. října 2021 

od 19.00 hodin. Jednání zastupitelstva se zúčastnilo šest občanů. Zastupitelé nejdříve 

schválili záměr prodat část obecního pozemku p. č. 871/2 v k. ú. Lhoty u Potštejna 

(dle geometrického plánu oddělena část pozemku p. č. st. 220 o výměře 9 m
2
) - jedná se 

o narovnání stavu u č. p. 82. Dále zastupitelé vzali na vědomí rozpočtové opatření vydané 

starostou obce číslo šest, sedm a osm. Šestým rozpočtovým opatřením byly příjmy 

navýšeny o 2 131 000 Kč a výdaje byly navýšeny o 297 000 Kč, sedmým rozpočtovým 

opatřením se příjmy navýšily o 808 000 Kč a výdaje se navýšily o 183 100 Kč a osmým 

rozpočtovým opatřením byly výdaje navýšeny o 280 000 Kč. Poté zastupitelstvo schválilo 

rozpočtové opatření číslo devět, kterým se navýšily výdaje o 2 862 400 Kč. Zastupitelé 

také schválili podání Žádosti o dotaci na akci „Obnova multifunkčního hřiště ZŠ a MŠ 

Lhoty u Potštejna“ z dotačního titulu Podpora obnovy sportovní infrastruktury Ministerstva 

pro místní rozvoj (jedná se o obnovu stávajícího hřiště v areálu školy vybudovaného 

v roce 1983). V posledním bodě jednání zastupitelé schválili Smlouvu o dílo uzavřenou 

se společností Timoris Projekt a. s. z Olomouce na zpracování žádosti o dotaci, organizaci 

výběrového řízení na dodavatele, zpracování příloh k rozhodnutí o dotaci a zpracování 

závěrečné zprávy na akci „Obnova multifunkčního hřiště ZŠ a MŠ Lhoty u Potštejna“.  

Šesté veřejné zasedání obecního zastupitelstva v roce 2021 se konalo v pátek 

10. prosince 2021 od 18.00 hodin. Jednání zastupitelstva se zúčastnili tři občané. Nejdříve 

zastupitelé schválili rozpočet na rok 2022 (příjmy 7 963 000 Kč, výdaje 5 095 000 Kč 

a splátky úvěrů 132 000 Kč), rozpočet byl schválen jako přebytkový. Zastupitelstvo také 
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schválilo Střednědobý výhled rozpočtu obce na období let 2023-2025. Zastupitelé dále 

schválili provozní rozpočet Základní školy a Mateřské školy Lhoty u Potštejna na rok 2022 

jako vyrovnaný rozpočet s příjmy i výdaji ve výši 784 800 Kč. Zastupitelstvo poté 

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

a Václav Morávek (členové). Dále zastupitelé schválili Obecně závaznou vyhlášku 

č. 1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Zastupitelstvo 

také schválilo Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku s Českou 

republikou, Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových na bezúplatný převod 

pozemku p. č. 807/7 o výměře 406 m
2
, ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Lhoty 

u Potštejna do vlastnictví obce (část komunikace ze Sádek k homolskému kostelu). 

Poté zastupitelé schválili Kupní smlouvu s Josefem Jiruškou ze Lhot u Potštejna na prodej 

části obecního pozemku p. č. 871/2 v k. ú. Lhoty u Potštejna, ostatní plocha 

(dle geometrického plánu oddělena část pozemku p. č. st. 220 o výměře 9 m
2
) - pozemek 

u č. p. 82.  Zastupitelstvo také schválilo podání Žádosti o dotaci na akci „Multifunkční 

dům ve Lhotách u Potštejna - 1. etapa“ z dotačního titulu Rekonstrukce a přestavba 

veřejných budov Ministerstva pro místní rozvoj.  Dále zastupitelé schválili Smlouvu o dílo 

uzavřenou s firmou Milana Štěpánková EUROPROJECT ze Světlé na zpracování žádosti 

o dotaci na akci „Multifunkční dům ve Lhotách u Potštejna - 1. etapa“. Poté zastupitelstvo 

schválilo Program rozvoje obce Lhoty u Potštejna na období let 2021-2026. V dalším bodě 

jednání zastupitelé schválili 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. z Rychnova 

na Kněžnou. Zastupitelstvo dále schválilo Dohodu o výběru poplatků a předávání dokladů, 

uzavřenou za účelem plnění nových povinností plynoucích ze zákona o odpadech, zejména 

povinností týkajících se poplatku za ukládání odpadů na skládku, uzavřenou se společností 

Ekola České Libchavy s. r. o. z Českých Libchav. Poté zastupitelstvo schválilo rozpočtové 

opatření číslo deset (příjmy byly navýšeny o 1 192 000 Kč a výdaje byly navýšeny 

o 522 000 Kč). V posledním bodě jednání zastupitelé projednali žádost Mgr. Františka 

Fryše ze Lhot u Potštejna o odprodeji části obecního pozemku p. č. 872/3 v k. ú. Lhoty 

u Potštejna o výměře 50 m
2
 (jedná se o obecní komunikaci zastavěnou v rozporu 

s vydaným stavebním povolením zemědělskou stavbou u č. p. 80). Zastupitelé s prodejem 

uvedené části pozemku nesouhlasili a pověřili starostu obce jednáním s majitelem stavby 

o odstranění stavby z obecního pozemku.  
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Rozpočet obce  

Rozpočet obce Lhoty u Potštejna na rok 2021 schválilo zastupitelstvo obce na svém 

zasedání dne 11. prosince 2020. Schválený rozpočet příjmů činil 6 492 900 Kč, schválený 

rozpočet výdajů činil 5 035 000 Kč a splátky úvěrů byly 132 000 Kč. Rozpočet byl tedy 

schválen jako přebytkový.  

Roku 2021 se týkalo dvanáct rozpočtových opatření.  

Konečná výše upraveného rozpočtu k 31. prosinci 2021 činila u příjmů 11 673 960 Kč, 

u výdajů 10 311 620 Kč a splátky úvěrů byly 132 000 Kč.  

Rozpočtové opatření číslo jedna, které vydal starosta obce, vzalo zastupitelstvo na vědomí 

na veřejném zasedání obecního zastupitelstva, které se konalo 11. března 2021 (příjmy 

byly navýšeny o 306 500 Kč a výdaje byly navýšeny o 299 800 Kč). 

Druhé rozpočtové opatření týkající se roku 2021, které vydal starosta obce, vzalo 

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

22. dubna 2021 (příjmy byly navýšeny o 7 000 Kč a výdaje byly navýšeny o 104 000 Kč).  

Třetí a čtvrté rozpočtové opatření týkající se roku 2021, které vydal starosta obce, vzalo 

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

4. června 2021 (třetí: příjmy byly sníženy o 51 340 Kč a čtvrté: příjmy byly navýšeny 

o 25 320 Kč a výdaje byly navýšeny o 204 320 Kč).  

Na veřejném zasedání obecního zastupitelstva konaném 27. srpna 2021 vzalo zastupi-

telstvo na vědomí rozpočtové opatření číslo pět vydané starostou obce (příjmy byly 

navýšeny o 143 400 Kč a výdaje byly navýšeny o 6 000 Kč). 

Šesté, sedmé a osmé rozpočtové opatření týkající se roku 2021, které vydal starosta obce, 

vzalo zastupitelstvo na vědomí na veřejném zasedání obecního zastupitelstva, 

které se konalo 22. října 2021. Šestým rozpočtovým opatřením byly příjmy navýšeny 

o 2 131 000 Kč a výdaje byly navýšeny o 297 000 Kč, sedmým rozpočtovým opatřením 

se příjmy navýšily o 808 000 Kč a výdaje se navýšily o 183 100 Kč a osmým rozpočtovým 

opatřením byly výdaje navýšeny o 280 000 Kč. Na stejném veřejném zasedání obecního 

zastupitelstva dne 22. října 2021 schválilo zastupitelstvo rozpočtové opatření číslo devět, 

kterým se výdaje navýšily o 2 862 400 Kč. 

Desáté rozpočtové opatření týkající se roku 2021 bylo schváleno na veřejném zasedání 

obecního zastupitelstva, které se konalo 10. prosince 2021 (příjmy byly navýšeny 

o 1 192 000 Kč a výdaje byly navýšeny o 522 000 Kč).  

Jedenácté a dvanácté rozpočtové opatření týkající se roku 2021, které vydal starosta obce, 

vzalo zastupitelstvo na vědomí na veřejném zasedání obecního zastupitelstva, které se ko-

nalo 11. března 2022. Jedenáctým rozpočtovým opatřením se příjmy navýšily 

o 266 000 Kč a výdaje se navýšily o 267 500 Kč a dvanáctým rozpočtovým opatřením byly 

příjmy navýšeny o 250 500 Kč a výdaje byly navýšeny o 250 500 Kč. 
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PŘÍJMY 
Schválený 

rozpočet v Kč 

Rozpočtové opatření číslo v Kč Rozpočet 

po změnách 

v Kč 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Daň z příjmů fyzických osob placená plátci pol. 1111 1 300 000 Kč x x x x x x x x x x x x 1 300 000 

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky pol. 1112 15 000 Kč x x x x x x 30 000 x x x x x 45 000 

Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou pol. 1113 130 000 Kč x x x x x x 20 000 x x x x x 150 000 

Daň z příjmů právnických osob pol. 1121 800 000 Kč x x x x x x 500 000 x x x 160 000 x 1 460 000 

Daň z příjmů právnických osob za obce pol. 1122 x 296 500 x x x x x x x x x x x 296 500 

Daň z přidané hodnoty pol. 1211 2 500 000 Kč x x x x x x x x x 700 000 x x 3 200 000 

Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu pol. 1334 x x x x x 5 400 x x x x x x x 5 400 

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepra-

vy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
pol. 1340 221 000 Kč x x x x x x 10 000 x x x x x 231 000 

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

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

Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně 

z technických her 
pol. 1381 30 000 Kč x x x x x x 10 000 x x x x x 40 000 

Zrušený odvod z loterií kromě VHP pol. 1382 x x x x x x x x x x x x x 0 

Daň z nemovitých věcí pol. 1511 236 000 Kč x x x x x x x x x x x x 236 000 

Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy 

státního rozpočtu 
pol. 4111 x x x 16 340 x x 1 757 000 31 000 x x x 3 600 x 1 807 940 

Neinvestiční přijaté transfery ze SR, souhrnný dotační vztah pol. 4112 109 400 Kč x x x x x x x x x x x x 109 400 

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu  pol. 4116 45 000 Kč x x 15 000 x 6 500 60 000 x x x 489 000 41 600 x 657 100 

Neinvestiční přijaté transfery od obcí pol. 4121 75 000 Kč x x x x x x x x x x x x 75 000 

Neinvestiční přijaté transfery od krajů pol,  4122 x x x x x 10 000 33 000 x x x x x x 43 000 

Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 

úrovně 
pol. 4229 x x x 20 000 x x x x x x x x x 20 000 

Podpora produkční činnosti odpa 1032 425 000 Kč x x x x 50 000 250 000 200 000 x x x 9 000 x 934 000 

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

Pitná voda odpa 2310 260 000 Kč x x x x x 25 000 5 000 x x x x x 290 000 

Odvádění a čištění odpadních vod, nakládání s kaly odpa 2321 13 000 Kč x x x x x 2 000 x x x x x x 15 000 

Revitalizace říčních systémů odpa 2334 x x x x x 69 000 x x x x x x x 69 000 

Bytové hospodářství odpa 3612 205 000 Kč x x x x x x x x x x x x 205 000 

Nebytové hospodářství  odpa 3613 45 000 Kč x x x x x x x x x x x x 45 000 

Komunální služby a územní rozvoj j. n. odpa 3639 x 10 000 x x x x x x x x x x x 10 000 

Sběr a svoz komunálních odpadů odpa 3722 50 000 Kč x x x x x x x x x x x x 50 000 

Ostatní služby a činnosti - oblast sociální péče odpa 4359 x x 7 000 x x x x 2 000 x x x x x 9 000 

Požární ochrana - dobrovolná část odpa 5512 x x x x x 2 500 4 000 x x x x x x 6 500 

Činnost místní správy odpa  6171 10 500 Kč x x x x x x x x x 3 000 300 x 13 800 

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

Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně odpa  6330 x x x x x x x x x x x 51 500 250 500 302 000 

Finanční vypořádání odpa  6402 x x x x 25 320 x x x x x x x x 25 320 

Příjmy celkem 6 492 900 Kč 306 500 7 000 51 340 25 320 143 400 2 131 000 808 000 0 0 1 192 000 266 000 250 500 11 673 960 
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VÝDAJE 
Schválený 

rozpočet v Kč 

Rozpočtové opatření číslo v Kč Rozpočet 

po změnách 

v Kč 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Pěstební činnost odpa 1031 200 000 Kč x x x x x x x x x x x x 200 000 

Podpora ostatních produkčních činností  odpa 1032 200 000 Kč x x x 100 000 x x x x 50 000 x x x 350 000 

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

Vnitřní obchod odpa 2141 17 000 Kč x x x 59 000 x x x x x x x x 76 000 

Silnice  odpa 2212 240 000 Kč x x x x x x x x x x x x 240 000 

Pitná voda odpa 2310 260 000 Kč x x x x x x x x x x x x 260 000 

Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly odpa 2321 13 000 Kč x x x x 6 000 x x x x x 1 000 x 20 000 

Revitalizace říčních systémů odpa 2334 105 000 Kč x x x 20 000 x 5 000 x x x x x x 130 000 

Základní školy  odpa 3113 1 000 000 Kč x x x x x 270 000 100 000 210 000 2 702 400 372 000 x x 4 654 400 

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

Ostatní záležitosti kultury odpa 3319 12 000 Kč x x x x x x x x x x x x 12 000 

Ostatní záležitosti kultury, církve, sdělovacích 

prostředků  
odpa 3399 20 000 Kč x x x x x x x x x x x x 20 000 

Využití volného času dětí a mládeže odpa 3421 12 000 Kč x x x x x 5 000 5 000 x x x 23 000 x 45 000 

Bytové hospodářství odpa 3612 50 000 Kč x x x x x x x x 10 000 x 1 000 x 61 000 

Nebytové hospodářství odpa 3613 10 000 Kč x 100 000 x x x x x x x x 91 000 x 201 000 

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

Komunální služby a územní rozvoj j. n. odpa 3639 281 500 Kč x x x x x x x 70 000 30 000 115 000 x x 496 500 

Sběr a svoz komunálních odpadů odpa 3722 291 000 Kč x x x x x x x x x 35 000 x x 326 000 

Ostatní ochrana půdy a spodní vody odpa 3739 45 000 Kč x x x x x x x x x x x x 45 000 

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň odpa 3745 340 500 Kč x x x x x x x x x x 10 000 x 350 500 

Ostatní služby a činnosti - oblast sociální péče odpa 4359 x 3 300 x x x x 5 000 x x x x x x 8 300 

Krizová opatření odpa 5213 1 000 Kč x 4 000 x x x x x x x x x x 5 000 

Požární ochrana - dobrovolná část odpa 5512 100 000 Kč x x x x x x 50 000 x 30 000 x 90 000 x 270 000 

Zastupitelstva obcí odpa 6112 840 000 Kč x x x x x x x x x x x x 840 000 

Volby do Parlamentu České republiky odpa 6114 x x x x x x x 28 100 x x x x x 28 100 

Činnost místní správy  odpa 6171 714 000 Kč x x x x x x x x x x x x 714 000 

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

Pojištění funkčně nespecifikované odpa 6320 40 000 Kč x x x x x 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 51 500 250 500 302 000 

Ostatní finanční operace odpa 6399 80 000 Kč 296 500 x x x x 12 000 x x 40 000 x x x 428 500 

Finanční vypořádání  odpa 6402 11 000 Kč x x x 25 320 x x x x x x x x 36 320 

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

Výdaje celkem 5 167 000 299 800 104 000 0 204 320 6 000 297 000 183 100 280 000 2 862 400 522 000 267 500 250 500 10 443 620 
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Skutečnost vyinkasovaných příjmů činila v roce 2021 celkem 13 697 149,16 Kč. Upravený 

rozpočet příjmů byl splněn na 117,33 %.  

PŘÍJMY 
Schválený 

rozpočet 

Rozpočet 

po změnách  

Příjmy 

k 31. 12. 2021 

% 

upraveného 

rozpočtu 

Daň z příjmů fyzických osob placená 

plátci 
pol. 1111 1 300 000 Kč 1 300 000 Kč 1 017 428,18 Kč 78,26% 

Daň z příjmů fyzických osob placená 

poplatníky 
pol. 1112 15 000 Kč 45 000 Kč 66 882,66 Kč 148,63% 

Daň z příjmů fyzických osob vybíraná 

srážkou 
pol. 1113 130 000 Kč 150 000 Kč 173 435,03 Kč 115,62% 

Daň z příjmů právnických osob pol. 1121 800 000 Kč 1 460 000 Kč 1 463 389,96 Kč 100,23% 

Daň z příjmů právnických osob 

za obce 
pol. 1122 x 296 500 Kč 296 020,00 Kč 99,84% 

Daň z přidané hodnoty pol. 1211 2 500 000 Kč 3 200 000 Kč 3 272 162,06 Kč 102,26% 

Odvody za odnětí půdy 

ze zemědělského půdního fondu 
pol. 1334 x 5 400 Kč 5 356,20 Kč 99,19% 

Poplatek za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů 

pol. 1340 221 000 Kč 231 000 Kč 229 073,00 Kč 99,17% 

Poplatek ze psů pol. 1341 4 000 Kč 4 000 Kč 3 200,00 Kč 80,00% 

Správní poplatky pol. 1361 7 000 Kč 7 000 Kč 7 510,00 Kč 107,29% 

Příjem z daně z hazardních her 

s výjimkou dílčí daně z technických 

her 

pol. 1381 30 000 Kč 40 000 Kč 48 276,93 Kč 120,69% 

Zrušený odvod z loterií kromě VHP pol. 1382 x x 2,38 Kč x 

Daň z nemovitých věcí pol. 1511 236 000 Kč 236 000 Kč 266 285,15 Kč 112,83% 

Neinvestiční přijaté transfery 

z všeobecné pokladní správy státního 

rozpočtu 

pol. 4111 x 1 807 940 Kč 1 806 955,67 Kč 99,95% 

Neinvestiční přijaté transfery ze SR, 

souhrnný dotační vztah 
pol. 4112 109 400 Kč 109 400 Kč 109 400,00 Kč 100,00% 

Ostatní neinvestiční přijaté transfery 

ze státního rozpočtu  
pol. 4116 45 000 Kč 657 100 Kč 656 148,00 Kč 99,86% 

Neinvestiční přijaté transfery od obcí pol. 4121 75 000 Kč 75 000 Kč 75 000,00 Kč 100,00% 

Neinvestiční přijaté transfery od krajů pol,  4122 x 43 000 Kč 43 000,00 Kč 100,00% 

Ostatní investiční přijaté transfery 

od rozpočtů územní úrovně 
pol. 4229 x 20 000 Kč 20 000,00 Kč 100,00% 

Podpora produkční činnosti odpa 1032 425 000 Kč 934 000 Kč 933 793,24 Kč 99,98% 

Sběr a zpracování druhotných surovin odpa 2122 10 000 Kč 10 000 Kč 1 375,00 Kč 13,75% 

Pitná voda odpa 2310 260 000 Kč 290 000 Kč 287 273,28 Kč 99,06% 

Odvádění a čištění odpadních vod, 

nakládání s kaly 
odpa 2321 13 000 Kč 15 000 Kč 14 040,76 Kč 93,61% 

Revitalizace říčních systémů odpa 2334 x 69 000 Kč 68 780,00 Kč 99,68% 

Bytové hospodářství odpa 3612 205 000 Kč 205 000 Kč 194 052,00 Kč 94,66% 

Nebytové hospodářství  odpa 3613 45 000 Kč 45 000 Kč 41 685,23 Kč 92,63% 

Komunální služby a územní rozvoj j. n. odpa 3639 x 10 000 Kč 2 770,00 Kč 27,70% 

Sběr a svoz komunálních odpadů odpa 3722 50 000 Kč 50 000 Kč 38 544,50 Kč 77,09% 

Ostatní služby a činnosti - oblast 

sociální péče 
odpa 4359 x 9 000 Kč 7 689,00 Kč 85,43% 

Požární ochrana - dobrovolná část odpa 5512 x 6 500 Kč 6 106,00 Kč 93,94% 

Činnost místní správy odpa  6171 10 500 Kč 13 800 Kč 13 789,00 Kč 99,92% 

Obecné příjmy a výdaje z finančních 

operací 
odpa  6310 2 000 Kč 2 000 Kč 773,93 Kč 38,70% 

Převody vlastním fondům v rozpočtech 

územní úrovně 
odpa  6330 x 302 000 Kč 2 501 632,00 Kč 828,35% 

Finanční vypořádání odpa  6402 x 25 320 Kč 25 320,00 Kč 100,00% 

Příjmy celkem 6 492 900 Kč 11 673 960 Kč 13 697 149,16 Kč 117,33% 
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Výdaje za rok 2021 činily celkem 11 906 448,36 Kč. Upravený rozpočet výdajů 

byl splněn na 114,01 %. 

VÝDAJE 
Schválený 

rozpočet 

Rozpočet 

po změnách 

Příjmy 

k 31. 12. 2021 

% 

upraveného 

rozpočtu 

Pěstební činnost odpa 1031 200 000 Kč 200 000 Kč 154 409,79 Kč 77,20% 

Podpora ostatních produkčních 

činností  
odpa 1032 200 000 Kč 350 000 Kč 321 437,10 Kč 91,84% 

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

Vnitřní obchod odpa 2141 17 000 Kč 76 000 Kč 72 394,00 Kč 95,26% 

Silnice  odpa 2212 240 000 Kč 240 000 Kč 114 597,97 Kč 47,75% 

Pitná voda odpa 2310 260 000 Kč 260 000 Kč 189 719,02 Kč 72,97% 

Odvádění a čistění odpadních vod 

a nakládání s kaly 
odpa 2321 13 000 Kč 20 000 Kč 19 970,34 Kč 99,85% 

Revitalizace říčních systémů odpa 2334 105 000 Kč 130 000 Kč 128 211,20 Kč 98,62% 

Základní školy  odpa 3113 1 000 000 Kč 4 654 400 Kč 4 376 532,88 Kč 94,03% 

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

Ostatní záležitosti kultury odpa 3319 12 000 Kč 12 000 Kč 10 882,00 Kč 90,68% 

Ostatní záležitosti kultury, církve, 

sdělovacích prostředků  
odpa 3399 20 000 Kč 20 000 Kč 10 571,00 Kč 52,86% 

Využití volného času dětí a mládeže odpa 3421 12 000 Kč 45 000 Kč 40 376,00 Kč 89,72% 

Bytové hospodářství odpa 3612 50 000 Kč 61 000 Kč 60 082,92 Kč 98,50% 

Nebytové hospodářství odpa 3613 10 000 Kč 201 000 Kč 200 824,00 Kč 99,91% 

Veřejné osvětlení odpa 3631 100 000 Kč 100 000 Kč 47 052,17 Kč 47,05% 

Komunální služby a územní rozvoj j. n. odpa 3639 281 500 Kč 496 500 Kč 471 244,96 Kč 94,91% 

Sběr a svoz komunálních odpadů odpa 3722 291 000 Kč 326 000 Kč 321 408,99 Kč 98,59% 

Ostatní ochrana půdy a spodní vody odpa 3739 45 000 Kč 45 000 Kč 41 172,00 Kč 91,49% 

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň odpa 3745 340 500 Kč 350 500 Kč 350 339,00 Kč 99,95% 

Ostatní služby a činnosti - oblast 

sociální péče 
odpa 4359 x 8 300 Kč 7 689,12 Kč 92,64% 

Krizová opatření odpa 5213 1 000 Kč 5 000 Kč 1 974,00 Kč 39,48% 

Požární ochrana - dobrovolná část odpa 5512 100 000 Kč 270 000 Kč 269 697,36 Kč 99,89% 

Zastupitelstva obcí odpa 6112 840 000 Kč 840 000 Kč 813 402,00 Kč 96,83% 

Volby do Parlamentu České republiky odpa 6114 x 28 100 Kč 23 403,70 Kč 83,29% 

Činnost místní správy  odpa 6171 714 000 Kč 714 000 Kč 695 257,24 Kč 97,37% 

Obecné příjmy a výdaje z finančních 

operací 
odpa 6310 20 000 Kč 20 000 Kč 14 224,60 Kč 71,12% 

Pojištění funkčně nespecifikované odpa 6320 40 000 Kč 40 000 Kč 31 222,00 Kč 78,06% 

Převody vlastním fondům v rozpočtech 

územní úrovně 
odpa 6330 x 302 000 Kč 2 501 632,00 Kč 828,35% 

Ostatní finanční operace odpa 6399 80 000 Kč 428 500 Kč 419 731,00 Kč 97,95% 

Finanční vypořádání  odpa 6402 11 000 Kč 36 320 Kč 35 442,00 Kč 97,58% 

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

Výdaje celkem 5 167 000 Kč 10 443 620 Kč 11 906 448,36 Kč 114,01% 

Hospodaření obce Lhoty u Potštejna za rok 2021 skončilo přebytkem hospodaření ve výši 

1 790 700,80 Kč. 
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Přijaté dotace, transfery a dary 

Obec Lhoty u Potštejna přijala v roce 2021 tyto dotace, transfery a dary:  

 dotace na provoz obecního úřadu ze Státního rozpočtu ve výši 109 400 Kč;  

 dotace na pořádání voleb do Parlamentu České republiky ze Státního rozpočtu ve výši 

31 000 Kč, skutečně bylo vyčerpáno 23 403 Kč; 

 dar na zakoupení dýchacích přístrojů pro Jednotku požární ochrany od Nadace 

AGROFERT ve výši 60 000 Kč; 

 dotace na provoz Jednotky požární ochrany od Ministerstva vnitra ve výši 26 600 Kč; 

 dotace na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za rok 2020 od Králové-

hradeckého kraje ve výši 86 388 Kč; 

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

nebo přibližování železným koněm od Královéhradeckého kraje ve výši 20 736 Kč; 

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

véhradeckého kraje ve výši 450 Kč; 

 transfery od obce Borovnice ve výši 25 000 Kč, Chleny ve výši 25 000 Kč a Krchleby 

ve výši 25 000 Kč na provoz Jednotky požární ochrany; 

 kompenzační bonus ve výši 83 741,67 Kč od Ministerstva financí, poskytnutý prostřed-

nictvím Královéhradeckého kraje (dorovnává výpadek v daňových příjmech obcí); 

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

ve výši 150 000 Kč; 

 dotace na opravu střechy budovy základní a mateřské školy č. p. 45 od Ministerstva 

financí ve výši 1 692 214 Kč; 

 dotace na vybudování venkovní učebny u základní a mateřské školy č. p. 45 

od Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 964 471,35 Kč, dotace byla přidělena 

v roce 2021, ale byla proplacena v roce 2022; 

 dar na pořízení radaru od ŠKODA AUTO a. s. prostřednictvím Dobrovolného svazku 

obcí ORLICE ve výši 20 000 Kč; 

 dotace na rozšíření řidičského oprávnění ze skupiny „B“ na skupinu „C“ pro členy 

Jednotky sboru dobrovolných hasičů od Královéhradeckého kraje ve výši 10 000 Kč; 

 dotace na provoz prodejny od Královéhradeckého kraje ve výši 33 000 Kč. 
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Majetek obce  

Obec Lhoty u Potštejna evidovala k 31. 12. 2021 aktiva netto v částce 65 003 630,90 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. 2021 činila 

79 105 797,36 Kč. 

Drobným dlouhodobým nehmotným majetkem byly k 31. 12. 2021 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 2021 činil 85 910 Kč (Územní 

plán).  

K 31. 12. 2021 byl evidován nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek ve výši 

45 000 Kč (Povodňový plán). 

Ke konci roku 2021 evidovala obec v majetku Pozemky za 5 823 538,98 Kč. 

Kulturními předměty k 31. 12. 2021 byla ½ Schodiště na Homoli v částce 3 574 730 Kč. 

Stavby vlastnila obec ke konci roku 2021 v celkové částce 45 294 087,57 Kč. 

V tomto majetku byly např. budova obecního úřadu a bytů (č. p. 34), budova základní 

a mateřské školy (č. p. 45), budova obchodu a pohostinství (č. p. 44), autobusová zastávka, 

hasičárna (č. p. 124), stará hasičárna ve Velké Lhotě, sklady za obecním úřadem, vodojem 

na Homoli, vodojem za č. p. 51, venkovní učebna u školy, dětská hřiště v Malé i Velké 

Lhotě, most v Malé Lhotě do Sádek, most ve Velké Lhotě u kříže, komunikace a asfaltové 

plochy, zpevněné 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. 2021 za 5 923 311,95 Kč. Jednalo se např. o malotraktor Kubota, kontejnery 

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

automatizovaný externí defibrilátor, radary a podobně. 

Celková cena Drobného dlouhodobého hmotného majetku činila ke konci roku 2021  

1 304 894,35 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, 
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savice, požární přilby, komplety oblečení, pila, žebříky, radiostanice, čerpadlo, 

elektrocentrála, dýchací přístroje, ...), vybavení ve škole (mikroskop, dataprojektor, 

interaktivní dotykový displej, notebooky, ...), plechová garáž, úhlová bruska, přívěsný 

vozík, dopravník na uhlí, čerpadlo, křovinořezy, motorová pila, sekačka, vrtačka, míchačka,  

stojany na kola, akumulační kamna, židle, počítače, notebook, monitory, nábytek, volební 

zástěna, tiskárny, trezor, regály, řečnický systém, telefon, nádoby na zimní posyp 

a podobně.   

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek evidovala obec k 31. 12. 2021 v částce 

5 679 665,77 Kč. Jednalo se o majetek, který není ještě dokončený - studie na odkanalizo-

vání obce, multifunkční dům (nedostavěný), přestavba hasičárny, infrastruktura pro ro-

dinné domy na parcelách ve Velké Lhotě, velkolhotský rybník a areál u základní školy.   

Ke konci roku 2021 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 2021 v celkové hodnotě 23 801,49 Kč, 

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

Obec k 31. 12. 2021 evidovala pohledávky vůči Odběratelům ve výši 274 726,04 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 roku 2010, nájemné v pohostinství 

a v bytě nad ním z let 2008, 2010 a 2021, vodné z roku 2008 a 2021. 

Některé z pohledávek z roku 2008 byly ke konci roku 2021 vymáhány soudně. 

Dále se jednalo o pohledávku do splatnosti za prodej dřeva z roku 2021.  

V částce 104 343 Kč měla obec ke konci roku 2021 nevypořádané Krátkodobé poskytnuté 

zálohy, jednalo se o zálohy na elektrickou energii.  

Obec evidovala k 31. 12. 2021 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 2021 položky v celkové 

výši 2 818 685,35 Kč (vodné a stočné placené občany za druhé pololetí roku 2020 a dotace 

na střechu základní a mateřské školy, venkovní učebnu u základní školy a řidičský průkaz). 

Obec evidovala k 31. 12. 2021 Ostatní krátkodobé pohledávky ve výši 3 570 Kč (elektřina 

v bytech). 

Zůstatek na Jiných běžných účtech ke konci roku 2021 činil 195 712,24 Kč.  

Na Základním běžném účtu územních samosprávných celků k 31. 12. 2021 byl zůstatek 

7 738 939,16 Kč. 

V pokladně byl evidován k 31. 12. 2021 zůstatek 17 949 Kč. 
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AKTIVA 
k 31. 12. 2020 k 31. 12. 2021 

brutto netto brutto netto 

Drobný dlouhodobý nehmotný 

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

Ostatní dlouhodobý nehmotný 

majetek 
85 910,00 Kč 27 735,00 Kč 85 910,00 Kč 16 995,00 Kč 

Nedokončený dlouhodobý 

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

Pozemky 5 777 523,74 Kč 5 777 523,74 Kč 5 823 538,98 Kč 5 823 538,98 Kč 

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

Stavby 44 307 780,57 Kč 33 071 515,71 Kč 45 294 087,57 Kč 33 556 356,21 Kč 

Samostatné hmotné movité věci 

a soubory hmotných movitých 

věcí 

5 850 651,45 Kč 5 267 253,45 Kč 5 923 311,95 Kč 5 182 221,95 Kč 

Drobný dlouhodobý hmotný 

majetek 
896 608,35 Kč 0,00 Kč 1 304 894,35 Kč 0,00 Kč 

Nedokončený dlouhodobý 

hmotný majetek 
5 326 685,74 Kč 5 326 685,74 Kč 5 679 665,77 Kč 5 679 665,77 Kč 

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

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

Odběratelé 289 797,55 Kč 107 061,63 Kč 274 726,04 Kč 101 485,75 Kč 

Krátkodobé poskytnuté zálohy 123 215,46 Kč 123 215,46 Kč 104 343,00 Kč 104 343,00 Kč 

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

Dohadné účty aktivní 130 000,00 Kč 130 000,00 Kč 2 818 685,35 Kč 2 818 685,35 Kč 

Ostatní krátkodobé pohledávky 4 620,00 Kč 4 620,00 Kč 3 570,00 Kč 3 570,00 Kč 

Jiné běžné účty 118 207,24 Kč 118 207,24 Kč 195 712,24 Kč 195 712,24 Kč 

Základní běžný účet územních 

samosprávních celků 
5 759 615,36 Kč 5 759 615,36 Kč 7 738 939,16 Kč 7 738 939,16 Kč 

Běžné účty fondů územních 

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

Pokladna 7 462,00 Kč 7 462,00 Kč 17 949,00 Kč 17 949,00 Kč 

Celkem 72 717 651,41 Kč 59 684 173,82 Kč 79 105 797,36 Kč 65 003 630,90 Kč 

 

Obec evidovala k 31. 12. 2021 pasiva v celkové částce 65 003 630,90 Kč.  

Jmění účetní jednotky ke konci roku 2021 činilo 26 183 624,57 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. 2021 činily tyto transfery 

23 220 385,85 Kč. 
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Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody (oceňovací rozdíly vyplývající ze změn 

účetních metod a prvotního použití metody) k 31. 12. 2021 činily -9 764 415,94 Kč. 

Ke konci roku 2021 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. 2021 evidováno 500 742 Kč (Fond obnovy kanalizace 

a vodovodu). 

Ke konci roku 2021 evidovala obec Výsledek hospodaření běžného účetního období 

ve výši 2 889 971,34 Kč, výsledek vyšel při uzávěrce za rok jako rozdíl účtů výnosů 

a nákladů. 

Výsledek hospodaření předcházejících účetních období k 31. 12. 2021 byl evidován 

ve výši 23 646 095,61 Kč.  

Celková částka Dlouhodobých úvěrů ke konci roku 2021 činila 746 306 Kč - úvěr na byty 

v budově obecního úřadu 266 370 Kč (má být splaceno v roce 2024) a úvěr na vybudování 

parcel ve Velké Lhotě 479 936 Kč (má být splaceno v roce 2033). 

K 31. 12. 2021 činily Dlouhodobé přijaté zálohy 9 000 Kč. Jednalo se o kauci vztahující se 

k pronájmu pohostinství a bytu nad ním. 

Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery byly ke konci roku 2021 evidovány ve výši 

1 692 214 Kč (dotace na opravu střechy na základní škole). 

Ke konci roku 2021 činil zůstatek Dodavatelů 152 124,56 Kč, jednalo se o nezaplacené 

faktury do splatnosti (telefonní hovory, oprava cesty, vzorky - vodovod a kanalizace 

a podobně).  

K 31. 12. 2021 činily závazky za Zaměstnanci 110 836 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 2021 

zůstatek 35 739 Kč.  

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

k 31. 12. 2021 ve výši 15 943 Kč.  

Daň z příjmů ke konci roku 2021 činila 176 510 Kč. 

Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění byla evidována k 31. 12. 2021 

ve výši 5 093 Kč (zálohová a srážková daň). 

Neodvedená Daň z přidané hodnoty ke konci roku 2021 byla 10 755 Kč. 

Obec k 31. 12. 2021 evidovala Krátkodobé přijaté zálohy na transfery ve výši 

17 597 Kč. Jednalo se o vratku nevyčerpané dotace na volby do Poslanecké sněmovny 
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Parlamentu České republiky a dotaci na rozšíření řidičského oprávnění ze skupiny „B“ 

na skupinu „C“ pro členy Jednotky požární ochrany. 

Výdaje příštích období činily ke konci roku 2021 částku 34 564,81 Kč. Jednalo se o výdaje 

za odvoz odpadů, poplatky za Czech Point a podobně.   

K 31. 12. 2021 obec evidovala Dohadné účty pasivní ve výši 104 343 Kč, jednalo se 

o platby za elektrickou energii.   

Ostatní krátkodobé závazky činily ke konci roku 2021 částku 215 081,24 Kč. Jednalo se 

o dar na úhradu provozních výdajů v obchodě a cizí prostředky.  

PASIVA k 31. 12. 2020 k 31. 12. 2021 

Jmění účetní jednotky 26 137 819,95 Kč 26 183 624,57 Kč 

Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 22 787 542,33 Kč 23 220 385,85 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 199 110,00 Kč 500 742,00 Kč 

Výsledek hospodaření běžného účetního období 3 153 350,55 Kč 2 889 971,34 Kč 

Výsledek hospodaření předcházejících účetních 

období 
20 492 745,06 Kč 23 646 095,61 Kč 

Dlouhodobé úvěry 877 874,00 Kč 746 306,00 Kč 

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

Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 0,00 Kč 1 692 214,00 Kč 

Dodavatelé 46 837,08 Kč 152 124,56 Kč 

Zaměstnanci 102 220,00 Kč 110 836,00 Kč 

Sociální zabezpečení 35 572,00 Kč 35 739,00 Kč 

Zdravotní pojištění 15 805,00 Kč 15 943,00 Kč 

Daň z příjmů 296 020,00 Kč 176 510,00 Kč 

Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá 

plnění 
11 623,00 Kč 5 093,00 Kč 

Daň z přidané hodnoty 8 694,00 Kč 10 755,00 Kč 

Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 10 122,00 Kč 17 597,00 Kč 

Výdaje příštích období 20 900,23 Kč 34 564,81 Kč 

Dohadné účty pasivní 123 215,46 Kč 104 343,00 Kč 

Ostatní krátkodobé závazky 119 018,24 Kč 215 081,24 Kč 

Celkem 59 684 173,82 Kč 65 003 630,90 Kč 
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Obyvatelé 

K 31. prosinci 2021 bylo ve Lhotách u Potštejna trvale hlášeno 349 obyvatel (177 mužů 

a 172 žen). Ke konci roku 2020 bylo ve Lhotách trvale hlášeno 347 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 až č. p. 127, č. p. 129 až č. p. 131, 

č. p. 133 až č. p. 136) bylo hlášeno 129 obyvatel a na Homoli (č. p. 58 a č. p. 59) 

5 obyvatel.   

V Malé Lhotě ke konci roku 2021 mělo přiděleno číslo popisné 74 domů, ve Velké Lhotě 

58 domů a 2 domy byly na Homoli. V Malé Lhotě nebyl k 31. prosinci 2021 v 16 domech 

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

K 31. prosinci 2021 bylo ve Lhotách 72 občanů do věku 15 let (32 mužů a 40 žen), 

210 občanů ve věku 15 až 64 let (110 mužů a 100 žen) a 67 občanů ve věku nad 64 let 

(35 mužů a 32 žen).  

Průměrný věk obyvatel ke konci roku 2021 byl 39,23 let (muži - 39,88 let a ženy 

- 38,57 let). 

V roce 2021 se ve Lhotách narodily čtyři děti: 

- Victoria Klemová (č. p. 34); 

- Jakub Žid (č. p. 61); 

- Emily Brandejsová (č. p. 105); 

- Amálie Růžičková (č. p. 133). 

Během roku 2021 se do Lhot trvale přihlásilo sedm občanů. 

Během roku 2021 si trvalé bydliště ze Lhot odhlásili čtyři občané.   

V roce 2021 zemřelo pět obyvatel Lhot:  

 - Zdeněk Horský (rok narození 1953, č. p. 79); 

- Jana Föresterová (rok narození 1943, č. p. 102); 

- Vlasta Barvínková (rok narození 1927, č. p. 96); 

 - Karel Fibikar (rok narození 1954, č. p. 112);  

 - Jana Zámečníková (rok narození 1956, č. p. 69). 

Ke konci roku 2021 bylo ve Lhotách osmdesát tři 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 

7 Jana 

6 Anna, Věra 

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

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

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

Renata, Soňa, Zdeňka 

1 

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

Elizabeth, Ema, Emily, Erika, Ester, Gabriela, Helena, Herta, Irena, Iveta, Jarmila, 

Jennifer, Julie, Karla, Karolína, Klára, Květoslava, Ladislava, Laura, Liliana, Magda, 

Magdaléna, Marcela, Miluše, Miroslava, Nell, Nella, Romana, Sára, Sofie, Stanislava, 

Šárka, Štěpánka, Vendula, Victoria, Vítězslava, Vladimíra 

Mužských křestních jmen bylo ve Lhotách k 31. prosinci 2021 zastoupeno padesát devět 

a nejčastějším jménem bylo jméno Jiří a Josef. Dva občané měli dvě křestní jména, jeden 

Josef Jan a jeden Leandro José. 

Počet Jméno 

12 Jiří, Josef 

10 Jan, Martin 

7 František, Lukáš, Michal, Petr 

6 Jakub, Pavel, Tomáš, Václav 

5 Jaromír, Jaroslav 

4 Adam, Ondřej, Patrik 

3 David, Milan, Miroslav, Stanislav, Vojtěch, Zdeněk 

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

1 

Albert, Antonín, Aleš, Bohuslav, Čeněk, Daniel, Filip, Jindřich, José, Karel,  

Ladislav, Leandro, Libor, Lubomír, Lubor, Luboš, Ĺudovít, Marek, Marián, Mikuláš, 

Oldřich, Peter, Sebastian, Severin, Štěpán, Teodor, Vladimír, Vladislav, Vlastimil 

Ke konci roku 2021 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 1957, 1974, 1982, 1988, 1991, 2019 

7 1951, 1956, 1959, 1970, 1983, 1987, 1997, 2013, 2016, 2018 

6 1948, 1978, 1990, 1998 

5 1941, 1954, 1963, 1972, 1976, 1992, 2000, 2006, 2020 

4 
1944, 1946, 1952, 1961, 1964, 1971, 1973, 1984, 1994, 1999, 2003, 2005, 2008, 

2009, 2011, 2012. 2021 

3 1931, 1934, 1943, 1945, 1950, 1958, 1977, 1981, 1985, 1986, 2001, 2010, 2017 

2 1939, 1947, 1965, 1967, 1975, 1979, 1980, 1993, 1995, 1996, 2002 

1 1935, 1938, 1942, 1949, 1953, 1955, 1960, 1962, 1966, 1968, 2004 

Nejstarší obyvatelkou Lhot byla k 31. prosinci 2021 paní Marie Hájková (narozena v roce 

1931) a nejstarším obyvatelem byl pan Jaromír Vavruška (narozen v roce 1931). 

Nejčastějším příjmením ve Lhotách u Potštejna bylo ke konci roku 2021 příjmení 

Starý/Stará. 
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Narození 

V roce 2021 se ve Lhotách narodila čtyři miminka - jeden 

chlapec a tři holčičky. 

 

Victoria Klemová 

V pondělí 11. ledna 2021 se Elizabeth Mikulcové a Luboši 

Klemovi, Lhoty u Potštejna 

č. p. 34 narodila dcera 

Victoria.  

 

 

Jakub Žid 

V pátek 15. ledna 2021 se Michaele Matějusové a Lukáši 

Židovi, Lhoty u Potštejna č. p. 61 narodil syn Jakub. 

Michaela pochází se Lhot u Potštejna a Lukáš z Tutlek. 

Michaela se s Lukášem poznali v roce 2013 a od roku 

2016 spolu bydleli v bytě v Kostelci nad Orlicí. Od roku 

2019 bydlí ve Lhotách u Potštejna, kde si u Michaeliny 

babičky opravili podkroví v novou bytovou jednotku. 
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Emily Brandejsová 

V pátek 8. října 2021 

se manželům Barboře 

a Janu Brandejsovým, 

Lhoty u Potštejna č. p. 105 

narodila dcera Emily.  

 

 

Amálie Růžičková 

V pátek 31. prosince 2021 se Markétě Svobodové a Martinu Růžičkovi, Lhoty u Potštejna 

č. p. 133 narodila dcera Amálie. Doma se na sestřičku těšil šestiletý bráška Vojta. 
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Obecní úřad 

V roce 2021 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 2021 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 2021 Jiří Kopecký (Lhoty u Potštejna č. p. 10), 

prováděli úklid veřejných prostranství, údržbu veřejné zeleně a podobně. 

Úřední hodiny pro veřejnost na Obecním úřadě byly v roce 2021 v pondělí 

od 7.00 do 18.00 hod.  

 

Knihovna 

Knihovna se i v roce 2021 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. Paní Horská některým čtenářům nosila knihy až domů.  

Za rok 2021 si přišli čtenáři vypůjčit knihy sedmdesát pět krát a celkem uskutečnili 

560 výpůjček (18 naučných knih, 540 beletrie pro dospělé a 2 dětských knih). 

V roce 2021 bylo v knihovně zaregistrováno 41 čtenářů.  

 

Platby občanů obci 

Místní poplatky byly v roce 2021 ve Lhotách vybírány dva - poplatek ze psů a poplatek 

za odpady. Poplatek ze psů v roce 2021 činil 50 Kč za každého psa a poplatek za odpady 

činil 650 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 2020 

a první polovina roku 2021. Občané platili za odebraný počet m
3
. V roce 2021 občané 

platili v srpnu a jeden m
3
 stál 15,62 Kč (14,20 Kč + DPH 10 %). 

 

Sběr a svoz odpadů 

Svoz popelnic probíhal i v roce 2021 každý lichý pátek. Občané připravili popelnice 

na přístupné místo již ve čtvrtek večer, jelikož svoz probíhal i v ranních hodinách. 

Každý pátek od 16.00 do 17.00 hod. bylo otevřeno sběrné místo ostatního odpadu - sklad 

obecního úřadu u č. p. 34. Bylo možné odevzdávat plasty, papír, pneumatiky, elektroodpad, 

baterie, nábytek, znečištěné obaly od barev a podobně. 
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Kontejnery pro tříděný sběr skla byly umístěny na dvoře obecního úřadu u č. p. 34 a byly 

k dispozici kdykoliv. 

Železo bylo možno odevzdat do kontejnerů, které byly umístěny v první polovině roku 

2021 v prostorech farmy pana Horáčka a ve druhé polovině roku na dvoře u hasičárny 

u č. p. 124. V sobotu 22. května 2021 dopoledne proběhl sběr železa, elektrospotřebičů 

a autobaterií přímo u domů občanů, který provedli hasiči.  

 

Obchod 

V roce 2021 měl obchod stále v pronájmu pan Nhan Vu Cong z Častolovic. Na konci roku 

2021 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.  

 

Pošta 

Pošta byla v roce 2021 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. V roce 2021 

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

 

Hospoda 

Po celý rok 2021 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 2021 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 2021 staral Lukáš Horský ze Lhot u Potš- 

tejna 106. 

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Množství 

vyčerpané 

vody z vrtu 

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
 20 244 m

3
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Vzdálenost hladiny 

vrtu od terénu 

v metrech k 

Rok 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1. lednu 25 27 25 27,5 27 19,5 

1. únoru 25 28 23,5 27,5 27 20 

1. březnu 24,5 27 22 26,5 26 19 

1. dubnu 22,5 25,5 22 26 25 19 

1. květnu 24 25 22 26 25 19,5 

1. červnu 23 25,5 23 25,5 25,5 19,5 

1. červenci 23,5 26,5 24 26,5 24 20 

1. srpnu 24 26,5 25 27 22,5 19,5 

1. září 25 26 26 27,5 22 20 

1. říjnu 26 26 26,5 27,5 22 20,5 

1. listopadu 27 26 27 27,5 20 21 

1. prosinci 26,5 26 27,5 27,5 19,5 22 

 

Veřejná autobusová doprava 

Obcí Lhoty u Potštejna projížděly ke konci roku 

2021 tři autobusové linky (č. 661203, 661222, 

661227), 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 zamýšlenou trasu využil. 

Na konci roku 2021 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., 15.52 hod.), 

pět spojů mělo cílovou stanici v Přestavlkách (odjezd ze Lhot v 6.47 hod., 9.53 hod., 

12.53 hod., 14.53 hod., 16.53 hod.), pět spojů jezdilo do Rychnova nad Kněžnou (ze Lhot 

odjížděly v 5.04 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 2021 nejezdil, ale s přestupem v Přestavlkách se dalo do Chocně dostat sedmi spoji 

(odjezd ze Lhot 4.53 hod., 6.47 hod., 9.53 hod., 12.53 hod., 14.53 hod., 15.52 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 
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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 2021 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 6.47 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 2021 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 2021 neodjížděl ani nepřijížděl do Lhot u Potštejna v sobotu a v neděli 

žádný autobus. 

 

Zpevnění cesty z Velké Lhoty k Novým Liticím a nové obratiště 

V červnu 2021 byly odstraněny nánosy hlíny z cesty ve Velké Lhotě směrem k Novým 

Liticím a hlína byla uložena vedle cesty. Cesta byla urovnána do roviny bez přidání dalšího 

materiálu. Úprava cesty byla provedena ve Velké Lhotě od č. p. 110 až k lesu.  

Na části obecního pozemku za č. p. 110 

bylo také provedeno zpevnění povrchu 

pozemku materiálem odfrézovaným ze sta-

rých živičných povrchů. Plocha bude vy-

užívána jako obratiště, případně deponie 

pro potřeby obce. 
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Budova obecního úřadu - vlajka a květinová výsadba 

Na jaře 2021 byly k budově obecního úřadu vysázeny levandule 

a na chodník umístěn betonový květináč s květinami. 

Na podzim 2021 byly na budovu obecního úřadu přidělány dva 

držáky na vlajku.  

 

 

 

 

 

 

Nový radar 

Při příjezdu od Malé Skrovnice mezi 

č. p. 49 a č. p. 50 byl na podzim 2021 

umístěn na telefonní sloup radar se solár-

ním panelem, který měří a ukazuje 

rychlost vozidel přijíždějících do obce. 

Tento radar doplnil dva radary pořízené 

v roce 2014, které jsou umístěny na návsi 
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při příjezdu z Borovnice a u č. p. 46 

při příjezdu od Potštejna. Celkové 

náklady na pořízení činily 

72 660,50 Kč a na pořízení byl 

poskytnut dar ve výši 20 000 Kč 

od společnosti ŠKODA AUTO a.s. 

prostřednictvím Dobrovolného svaz-

ku obcí ORLICE. 

 

Nové nádoby na zimní posyp 

Na podzim 2021 byly na čtyřech místech 

ve Lhotách u Potštejna umístěny nádoby 

na zimní posyp. Jedná se o tato místa - 

pod kopcem u cesty ze Sádek k homol-

skému hřbitovu, nahoře na kopci u hřbi-

tovní zdi a ve Velké Lhotě u stodoly 

u č. p. 72 a u č. p. 84. 
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Nové stromy u cesty ke Chlenům 

V červnu 2021 byla na křižovatce po pravé straně na výjezdu z Velké Lhoty směrem 

do Chlen vysazena lípa. 

V neděli 7. listopadu 2021 členové spolku WANGARI, z. s. z Neředína spolu s deseti 

dobrovolníky z ČSOB Pojišťovny vysázeli celkem třicet ovocných stromů (10 švestek, 

10 třešní a 10 jabloní). Nová alej začíná na křižovatce za Velkou Lhotou a vede podél 

levé strany silnice směrem na Chleny. Tato výsadba byla organizačně zajištěna 

společností WANGARI a financována a realizována zaměstnanci ČSOB Pojišťovny 

ve spolupráci s obcí Lhoty 

u Potštejna, která poskytla 

lokalitu k výsadbě a pro do-

brovolníky připravila pový-

sadbové pohoštění v místním 

hostinci. 
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Nové lavičky a odpadkový koš 

V říjnu 2021 byly ve Lhotách u Potš-

tejna umístěny čtyři nové lavičky 

a odpadkový koš. Před budovu 

obecního úřadu a na dětské hřiště 

v Malé Lhotě byly umístěny lavičky 

s opěradlem a u autobusové zastávky 

byly umístěny dvě lavičky bez opě-

radla a betonový odpadkový koš.  
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Č. p. 45 - Základní a mateřská škola - oprava střechy 

V létě 2021 byla opravena střecha na budově č. p. 45 - Základní a mateřská škola. Nová 

střecha byla zhotovena ze čtvercových šablon na hlavní budově a z falcovaného 

plechového pásu na přístavbě. Dále byly provedeny z hliníku v červenohnědém odstínu 

nové okapy, svody a sněhové 

zábrany. Rovněž byla provedena 

výměna hromosvodů a oprava 

komínů. Opravu provedla firma 

Romana Čermáka ze Lhot u Potš-

tejna. Na opravu byla poskytnuta 

dotace od Ministerstva financí 

ve výši 1 692 214 Kč, celkové 

náklady na opravu činily 

2 026 345,77 Kč. 
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Č. p. 45 - Základní a mateřská škola - venkovní učebna a zpevněné plochy 

V létě 2021 byla na části školní zahrady u č. p. 45 vytvořena zpevněná plocha pod a vedle 

budoucí venkovní učebny dřevěného altánu a přístupový chodník k této ploše. Zpevněné 

plochy a základy pro dřevostavbu provedla společnost FourProjects s. r. o. z Brna za cenu 

370 409,71 Kč. Zpevněné plochy jsou provedeny ze zámkové dlažby. 

Dřevostavbu - venkovní učebnu dodala firma Romana Čermáka ze Lhot u Potštejna 

a stavba učebny byla dokončena v prosinci 2021. Venkovní učebna s kapacitou dvacet 

sedících žáků je postavena z hoblovaných hranolů s tmavě hnědým nátěrem a střecha je 

provedena ve stejném tvaru jako střecha na budově školy. Učebna je vybavena dřevěnými 

stoly a lavicemi. Celkové náklady na výstavbu učebny činily 615 897,29 Kč. 

Součástí akce bylo i vybavení učebny mobilní interaktivní tabulí, osmi kusy počítačů, osmi 

kusy školních mikroskopů, magnetickou tabulí a wifi routerem za celkovou cenu 

172 971 Kč. Dodavatelem tohoto vybavení byla společnost IndiGO group s.r.o. 

z Rychnova nad Kněžnou. 

Na výstavbu venkovní učebny se zpevněnou plochou a vybavením byla poskytnuta dotace 

prostřednictvím místní akční skupiny NAD ORLICÍ, o. p. s. z Ministerstva pro místní 

rozvoj ve výši 964 471,35 Kč. 
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Chmelnický rybník - obnova rybníka 

Za č. p. 115 a č. p. 118 v Malé Lhotě se historicky nacházel Chmelnický rybník. 

Od poloviny dvacátého století nebyl rybník revitalizován a postupně došlo k jeho úplnému 

zanešení bahnem. Postupem času na místě 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. Nakonec po domluvě s Lesy České republiky, s. p., 

který spravuje vodní toky, obec od realizace stavby ustoupila a novým investorem 

vybudování rybníku se staly Lesy České republiky, s. p. Součástí dohody o převodu 

pozemků pro realizaci rybníku do majetku Lesů České republiky, s. p. bylo i odstranění 

náletových dřevin. V roce 2020 obec vykácela většinu stromů v prostoru nového rybníka. 

Ke konci roku 2021 zahájily Lesy 

České republiky, s. p. realizaci 

obnovy rybníka. Stavba byla 

zahájena dokácením zbytku 

porostů, byly odstraněny pařezy 

a provedeno zarovnání terénu. 

Stavbu pro Lesy České republiky, 

s. p. zajišťovala společnost 

P O P R spol. s r. o. z Hradce 

Králové. 
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Nové stromy u cesty ze Sádek na Homol 

V listopadu 2021 vysázel Jiří Šalda na svém pozemku po levé straně při výjezdu ze Sádek 

na Homol patnáct třešní.  

 

Nová cedule - Hostinec pod Homolí 

V prosinci 2021 byla na budovu 

pohostinství umístěna nová cedule Hostinec 

pod Homolí. 
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Opravy a úpravy budov 

V roce 2021 pokračovala výstavba nových domů a i jiné úpravy u starých domů.  

 

Č. p. 20 - nová fasáda domu 

Manželé Jiří a Jana Markovi č. p. 20 udělali v roce 2021 na svém domě novou fasádu. 

 

Č. p. 97 - nový příštřešek 

Manželé Miroslav a Eva Myšákovi přistavěli v roce 2021 ke svému domu č. p. 97 

přístřešek.  
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Č. p. 120 - nový plot a zastřešení terasy 

Manželé Monika a Petr Kovaříčkovi dokončili v roce 2021 oplocení svého domu č. p. 120 

a zastřešení terasy.  

 

Č. p. 126 - nová garáž a dílna 

Lukáš Víša u svého domu č. p. 126 

pokračoval v roce 2021 s výstavbou sa-

mostatně stojící garáže a dílny. 

 

Č. p. 127 - nová fasáda domu 

Jana Plná a Jaromír Starý v roce 2021 
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nechali udělat na svém domě č. p. 127 

novou fasádu. 

  

Č. p.  128 - nový dům 

Manželé Ondřej Smola z Vamberka 

a Nikola Smolová z Borovnice pokračovali 

v roce 2021 se stavbou svého domu 

č. p. 128 a samostatně stojící garáže. 

 

Č. p. 131 - nová fasáda 

Lucie Tobiášková v roce 2021 nechala 

udělat na svém domě č. p. 131 novou 

fasádu. 
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Č. e. 1 - přístavba k domu 

Pavel Zářecký v roce 2021 začal s přístavbou svého domu 

č. e. 1, který se nachází po pravé straně při výjezdu 

na Malou Skrovnici. V roce 2021 byla dokončena hrubá 

stavba včetně střechy. V roce 2021 byla také vybudována 

nová vodovodní přípojka k č. e. 1, která byla vedena 

od vodárny. 


