Usnesení z 2. zasedání ZM Luby konaného dne 15.12.2014
Městské zastupitelstvo
I.
bere na vědomí:
a/ informaci o připravované poslední výzvě v ROP Severozápad a možnostech
města Luby podat žádost o dotaci s projektovým záměrem „Revitalizace
vybraného území v centru města Luby“,
b/ informace o připravovaném řešení technické rekonstrukce blokových plynových
kotelen a žádosti jednatele Lubské Kalory o spolupráci ZM při posouzení
vypracované technickoekonomické studie,
c/ informaci o poděkování studentky Adély Švehlíkové z gymnázia v Litoměřicích
za podporu města Luby dějepisné soutěže, kterou pořádá nadační fond
Gaudeamus při Gymnáziu Cheb,
d/ vyrozumění Policie ČR o probíhajícím šetření případu podvodu TJ Strunal,
e/ plán zasedání Zastupitelstva města Luby v roce 2015,

II.
určuje:
a/ ověřovatelem zápisu pana Kubeše a pana Mgr. Plzáka,
b/ paní starostku Ing. Černíkovou zastupitelem pro jednání s MěÚ Cheb při
pořizování změny nebo nového Územního plánu sídelního území Luby,
c/ oprávněnými k přijetí prohlášení o uzavření manželství v matričním obvodu paní
Ing. Anitu Černíkovou, pana Martina Šímu a pana Antonína Hartla,

III.
volí:
a/ předsedou komise mládeže, školství a tělovýchovy pana Mgr. Petra Plzáka a
za členy komise pana Tomáše Skálu, Miloslava Rumla, Pavlu Kolínskou, a
Gabrielu Ptáčkovou,
b/ předsedou bytové komise pana Františka Záplatu, za členy komise paní
Kristýnu Glázerovou, Marii Jelínkovou, Evu Lorenzovou, Editu Farovou,
c/ předsedkyní sociální komise Mgr. Miroslavu Hrabovskou, a za členy komise
paní Libuši Veselou, Alenu Nesvadbovou, Kamilu Buchnerovou, Edith
Dvořákovou a pana Jiřího Květoně,
d/ pana Ing. Vladimíra Vorma a paní Olgu Kubíkovou za členy finančního výboru,
e/ pana Bc. Petra Pavlovského a pana Františka Málka do Školské rady Zákoladní
školy Luby jako zástupce za zřizovatele pro období od 1.01.2015 do 31.12.2017,

IV.
schvaluje:
a/ záměr prodat pozemek p.č. 940/4 (550 m2) v k. ú. Luby I,
b/ záměr pronajmout (propachtovat) pozemky v k. ú. Luby I p.č. 1161/2 (8 798m2),
p.č. 2234 (1 173m2) a p.č. 2507/4 (53 657m2),
c/ záměr odkoupit část pozemkové parcely č. 2357/11 (cca 100m2) v k.ú. Luby I
od Římskokatolické církve,

d/ smlouvu o smlouvě budoucí na věcné břemeno mezi městem Luby a společností
ČEZ Distribuce na akci IV-12-0009354 Luby za jednorázovou náhradu 50.000
Kč bez DPH,
e/ rozpočet města Luby pro rok 2015,
f/ limit zaměstnanců města Luby pro rok 2015 ve výši 35,20 (zahrnuje vytvoření
12 pracovních míst na VPP,
g/ odměny členům výborů a komisí a odměny občanům za celoroční práci pro
město (viz příloha),
h/ rozpočtové opatření rozpočtu města pro rok 2014,
ch/ měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva s platností od 15.12.2014
(viz. příloha),
i/ plán činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města Luby pro rok 2015,
j/ plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Luby pro rok 2015,
k/ přípravné práce na projektovém záměru „Revitalizace vybraného území v centru
města Luby“ v rozsahu, aby byl projekt připraven k podání žádosti o dotaci do
ROP Severozápad v souladu s vyhlášenou výzvou v ledu 2015,
l/ uzavření smlouvy na veřejnou zakázku „Služby dotačního managementu na
projekt Revitalizace vybraného území v centru města Luby“ s uchazečem, který
podal nejvýhodnější nabídku za nabídkovou cenu 195 000 Kč bez DPH, 235 950
Kč včetně DPH,
m/ účast statutárního zástupce města (starosty) na valných hromadách společnosti
Chevak a. s. Cheb,
n/ finanční příspěvek ve výši 10.000 Kč společnosti Hospic Sv. Jiří, o.p.s., na
činnost v roce 2015,
o/ jmenovat do dozorčí rady Lubské Kalory na uvolněné místo pana Vlastimila
Píska,
p/ slevu z ceny pozemku části p.č. 985/8 (2.000 m2) ve výši 30% pro pana Josefa
Pultra, který pozemek od města kupuje,
r/ uzavření úvěrové smlouvy na financování nákupu nového Bobcat S530 s firmou
UniLEASING dle předložené nabídky (viz. příloha),
st/ finanční příspěvek Základní organizaci Českého svazu včelařů v Lubech ve výši
9.000 Kč,
V.
ukládá:
a/ zveřejnit schválené záměry prodeje a pronájmů nemovitostí,
zodpovídá: Dvořáková termín: 19.12.2014
b/ jednat se Společností pro ranou péči o konkrétní pomoci pro konkrétního občana
města Luby,
zodpovídá: Ing. Černíková
termín: do př. zasedání ZM
c/ jednat se společností UniFASING o úvěrové smlouvě na financování nového
Bobcat S530,
zodpovídá: Ing. Lukeš
termín: leden 2015
d/ připravit koncepci práce bytové komise,
zodpovídá: František Záplata
termín: do 12.01.2015
e/ připravit koncepci práce komise školství, mládeže a tělovýchovi.
Zodpovídá: Mgr. Plzák
termín: do 12.01.2015

Ing. Anita Černíková
starostka města

Martin Šíma
místostarosta

