Usnesení z 11. zasedání ZM Luby konaného dne 5.10.2015
Městské zastupitelstvo
I.
bere na vědomí:
a/ informaci o nutnosti zásadních změn pravidel pro podávání žádostí o dotace
z rozpočtu města,
b/ informaci o nesplnění obecných kritérií přijatelnosti pro čerpání dotací na
projektové záměry Výměna otvorových výplní na Městském úřadě a Zateplení
obvodového pláště budovy + výměna otvorových výplní v budově školní
jídelny,
c/ zprávu kontrolního výboru o provedených kontrolách,
d/ požadavky obcí na opravy komunikací v Karlovarském kraji a jejich
vyhodnocení,
II.
určuje:
a/ ověřovatelem zápisu zasedání pana Antonína Hartla a pana Bc. Petra
Pavlovského,

III.

schvaluje:

a/ pronájem pozemku p.č. 263/1 (2206 m2) v k. ú. Horní Luby panu Nalezencovi,
b/ pronájem pozemku p.č. 3070 (528 m2) k. ú. Luby I paní Salzerové,
c/ pronájem pozemku části p.č. 2387/1 (cca 854 m2) v k. ú. Luby I panu M.
Hošťálkovi,
d/ pronájem pozemku p.č. 144/1 (2776 m2) v k. ú. Horní Luby panu Vyhlídalovi,
e/ pronájem pozemku p.č. 985/12 v k. ú. Luby I části cca 900 m2 panu Pultrovi a
zbytek cca 600 m2 panu Soukupovi a pronájem p.č. 985/11 (1504 m2) v k. ú.
Luby I panu Soukupovi,
f/ záměr prodat pozemky p.č. 1196/1 (775 m2) v k. ú. Luby I,
g/ zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 2357/11 v k. ú. Luby I, který je ve
vlastnictví Římskokatolické církve ve prospěch města Luby,
h/ smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene, služebnosti, a
smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-0003996/VB1 mezi městem Luby a
ČEZ Distribuce, a. s.,
i/ darovací smlouvu č. 8/DO/2015, kterou město daruje Karlovarskému kraji
pozemky 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,
j/ darovací smlouvu č. 7/DD/2015, kterou město Luby jako obdarovaný přijímá od
Karlovarského kraje pozemky části p.č. 2619/3 p.č. 2871/1 o celkové výměře
204 m2, a to v rámci majetkového vypořádání stavby II/218 Rekonstrukce
silnice Luby,
k/ rozpočtová opatření rozpočtu města pro rok 2015 (viz. příloha),
l/ uzavření smlouvy se společností Kalora a. s., na zpracování
technickoekonomické studie rekonstrukce/úpravy stávajícího tepelného
hospodářství plynových kotelen společnosti Lubská Kalora,
n/ částečné opravy komunikace U Pily v letošním roce nebo v roce 2016 před
celkovou rekonstrukcí ulice i parkoviště,

o/ finanční podporu 12,5 tis. Kč pro studujícího pedagoga základní školy v roce
2016 určenou na mzdové výdaje,

IV.
ukládá:
a/ zveřejnit schválené záměry prodeje a pronájmů nemovitostí,
zodpovídá: Dvořáková termín: do 8.10.2015
b/ zjistit potřebu zajistit dodávku pitné vody v některých lokalitách a jednat o té
možnosti se společností Chevak Cheb, a. s.,
zodpovídá: p. starostka termín: ihned
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