Usnesení z 10. zasedání ZM Luby konaného dne 31.08.2015
Městské zastupitelstvo
I.
bere na vědomí:
a/ výsledek výběrového řízení na realizaci projektu „Vybavení kompostárny ve
městě Luby“,
b/ výsledek výběrového řízení na realizaci projektu „Svážíme bioodpad z města
Luby“,
c/ informaci o projednání výsledku hospodaření, zprávy o výsledku přezkumu
hospodaření, závěrečného účtu a schválení účetní závěrky Dobrovolného svazku
Kamenné vrchy za rok 2014, v orgánech DSO Kamenné vrchy,
d/ informaci o nabídkách na vypracování technickoekonomické studie stávajícího
tepelného hospodářství plynových kotelen společnosti Lubská Kalora s.r.o.,
e/ informaci o nabídkách na zpracování technickoekonomické studie rozšíření
vodovodního systému v Lubech,
f/ informaci o možných projektech, které by mohly být spolufinancovány z OPŽP
2014-2020 v rámci cíle 5.1, kterým je snížit energetickou náročnost veřejných
budov,
II.
určuje:
a/ ověřovatelem zápisu zasedání paní Mgr. Janu Vrbovou a pana Františka Záplatu,
III.
volí
a/ pana Vlastimila Píska, nar. 9.3.1956, bytem U Pily 125, Luby, členem dozorčí
rady společnosti Lubská Kalora s. r. o.,

IV.

schvaluje:

a/ pronájem pozemku části p.č. 923 (378 m2) v k.ú. Luby I panu Druneckému,
b/ prodej pozemku p.č. 55/2 (227 m2) v k.ú. Horní Luby paní Harbistové za cenu
v Lubech obvyklou (70,- Kč za 1m2),
c/ prodej pozemků v k.ú. Opatov u Lubů st. p.č. 57 část paní Kutmanové a část
panu Hošťálkovi, p.č. 1426 část paní Kutmanové a část p. Hošťálkovi a celou
p.č. 1845 panu Hošťálkovi,
d/ záměr pronajmout pozemky p.č. 263/1 (2206 m2) v k.ú. Horní Luby, p.č. 3070
(528 m2) v k. ú. Luby I, část p.č. 2387/1 (cca 854 m2) v k. ú. Luby I, p.č. 144/1
(2776 m2) v k. ú. Horní Luby, p.č. 985/11 (1504 m2) a p.č. 985/12 (1474 m2)
v k. ú. Luby I a pronájem p.č. 1196/1 (775 m2) v k. ú. Luby I,
e/ pronájem pozemku p.č. 2936/2 (298 m2) v k. ú. Luby I panu Šafaříkovi,
f/ úplatný převod pozemků p.č. 2830/2 a části p.č. 2257/3 v k. ú. Opatov u Lubů
z vlastnictví ČR do majetku města Luby,
g/ záměr darovat část pozemku p.č. 142/2 o výměře 7 m2, část p.p.č. 2642 o
výměře 7 m2 a část p.č. 2639 o výměře 29 m2 Karlovarskému kraji, a to v rámci
majetkového vypořádání stavby II/218 Rekonstrukce silnice Luby,
h/ Uzavření kupní smlouvy na dodávku zboží a služeb na projekt „Vybavení
kompostárny ve městě Luby“ s firmou První chráněná dílna s.r.o. za nabídkovou
cenu 1 726 500,- Kč bez DPH (2 089 065,- Kč včetně DPH),

i/ Uzavření kupní smlouvy na dodávku zboží a služeb na projekt „Svážíme
bioodpad z města Luby“ s firmou První chráněná dílna s.r.o. za nabídkovou cenu
979 000,- Kč bez DPH (1 184 590,- Kč včetně DPH),
j/ rozpočtová opatření rozpočtu města pro rok 2015 (viz. příloha),
k/ rozpočtový výhled města Luby na období let 2016 – 2019,
l/ spolupráci s firmou Tendra na přípravě projektů na snížení energetické
náročnosti veřejných budov (energetický audit),
m/ uzavření smlouvy s firmou Tendra, spol.s r. o., na zpracování žádosti o dotaci a
projektovou dokumentaci k projektům na snížení energetické náročnosti
veřejných budov,
n/ nový název školské příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže a školní družina
Luby, příspěvková organizace místo stávajícího názvu Městský dům dětí a
mládeže Luby, okres Cheb,

V.
ukládá:
a/ zveřejnit schválené záměry prodeje a pronájmů nemovitostí,
zodpovídá: Dvořáková termín: do 4.09.2015
b/ svolat pracovní poradu zastupitelstva města k projednání přípravy výstavby
vodovodu v Lubech.
Zodpovídá: Ing. Černíková
termín: do 9.09.2015

Ing. Anita Černíková
starostka města

Martin Šíma
místostarosta

