
Usnesení ze 3. zasedání ZM Luby konaného dne 19.01.2015 
Městské zastupitelstvo 
 

I.  bere na vědomí: 
a/ informaci o hospodaření BH Luby za rok 2014, 
b/ výroční zprávu o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, v roce 2014,  
c/ vyrozumění PČR o ukončení šetření podvodu s doklady sportovního klubu TJ 

Strunal Luby,  
d/ informaci o projektu „Revitalizace vybraného území v centru města Luby“ a 

skutečnost, že město musí v případě realizace této akce za přispění dotace z ROP 
SZ zajistit udržitelnost projektu a to po dobu minimálně 5 let od ukončení jeho 
realizace, 

e/ informaci o ROZHODNUTÍ předsedy ÚOHS, kterým zrušil rozhodnutí tohoto 
úřadu o udělení pokuty městu Luby ve výši 200 tis. Kč, 

 
II.  určuje: 
a/ ověřovatelem zápisu zasedání ZM pana Tomáše Skálu a pana Martina Šímu, 
 
III.  volí: 
a/ pana Ladislava Faru a pana Petra Wernera za členy komise školství, mládeže a 

tělovýchovy, 
b/ paní Zoru Kutmanovou za člena sociální komise, 
  
IV.  schvaluje: 
a/ prodej pozemku p.č. 940/4 (550m2) v k.ú. Luby I manželům Davídkovým, 
b/ pronájem (propachtování) pozemků p.č. 1161/2 (8798m2), p.č. 2234 (1173m2) a 

p.č. 2507/4 (53657m2), všechny v k. ú. Luby I, společnosti Naturland s.r.o., 
c/ záměr prodat pozemky část p.č. 985/8 (cca 1200m2) v k. ú. Luby I a část p.č. 

577 (cca 310m2) v k. ú. Luby I, 
d/ odkoupení pozemku části p.č. 38/1 (cca 100m2) v k.ú. Výspa od pana 

Vynáhlovského do vlastnictví města, za cenu 20,- Kč za 1m2, 
e/  rozpočet bytového fondu a mimořádné opravy bytového fondu města pro rok 

2015 (viz. příloha), 
f/ podání žádosti o dotaci do Regionálního operačního programu NUTS2 

Severozápad (ROP SZ) na projekt „Revitalizace vybraného území v centru 
města Luby“ o celkových nákladech (způsobilých výdajích) projektu ve výši 
9 523 634,- Kč, jehož realizace proběhne v období 1/2015 – 10/2015, 

g/ zajištění spolufinancování projektu v minimální výši 15%, tj. 1 428 545,- Kč,  
h/ předfinancování projektu „Revitalizace vybraného území v centru města Luby“ 

ve výši 100% celkových nákladů projektu, tedy 9 523 634,-Kč z rozpočtu města, 
i/ finanční příspěvek (zálohu) ve výši 40 000,- Kč pro TJ Strunal Luby-oddíl 

kopané, 
j/ finanční příspěvek ve výši 6 000 Kč občanskému sdružení Traktor Klub Luby-

Skalná, 
k/ organizační pomoc a zapůjčení sálu v MKS zdarma místnímu Sdružení Čechů 

Banátských Karpat v ČR na celostátní setkání dne 20.06.2015, 
l/ finanční příspěvek ve výši 1 500,- Kč spolku Drosera, Sdružení ochrany přírody 

a krajiny, 



m/ finanční příspěvek ve výši 15 000,- Kč Školnímu atletickému klubu Chodov na 
podporu sportovní přípravy Tomáše Skály, 

n/ finanční příspěvek ve výši 5 000,- Kč Společnosti pro ranou péči na pokrytí části 
nákladů spojených s pomocí jedné rodiny v Lubech,  

o/ finanční příspěvek ve výši 20 000,- kč pro Muzeum Cheb, p.o., na výstavní 
projekt „Poklady Chebska – Schätze des Egerlands“, 

  
 
V. ukládá: 
a/ zveřejnit schválené záměry prodeje a pronájmů nemovitostí, 
    zodpovídá: Dvořáková termín:  23.01.2015 
b/ dopracování koncepce práce bytové komise, 
    zodpovídá: p. Záplata  termín: do příštího zasedání ZM 
c/ vypracování návrhu změny pravidel pro poskytování příspěvků sportovním 

oddílů v Lubech, 
    zodpovídá: p. Plzák  termín: do příštího zasedání ZM 
d/ objednání od dvou nezávislých právníků vypracování postupu při uzavírání 

nájemních smluv a jejich vypovídání pro neplacení nájemného nebo jiného 
porušení nájemní smlouvy, 

    zodpovídá: Ing. Černíková termín: do 31.01.2015 
e/ jednat s panem Kastlem o plnění finančních závazků ze Smlouvy o spolupráci, 
    zodpovídá: Ing. Černíková termín:  do 31.01.2015 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Anita Černíková     . Martin Šíma 
starostka města       místostarosta 
 
  
 
 

 
 
 

 
  

 
  


