Usnesení z 9. zasedání ZM Luby konaného dne 29.06.2015
Městské zastupitelstvo
I.
bere na vědomí:
a/ informaci o průběhu realizace projektu „Investice pro zlepšení fyzické
infrastruktury ve městě Luby“
b/ informaci o ROZHODNUTÍ SFŽP o poskytnutí podpory na spolufinancování
projektů z OPŽP na projekty “Vybavení kompostárny ve městě Luby“ a
„Svážíme bioodpad z města Luby“ a základní podmínky poskytnutí podpory,
c/ zprávu kontrolního výboru o provedené kontrole,
d/ informaci o práci správce sportovní haly, a o nutné organizační změně,
II.
určuje:
a/ ověřovatelem zápisu zasedání pana Tomáše Skálu a pana Martina Šímu,

III.
a/
b/
c/
d/
e/

f/

g/

h/

i/

j/

k/

schvaluje:
pronájem pozemků v k.ú. Luby I části p.č. 1496/1 (38 m2) panu Plachému,
pronájem pozemku části p.č. 1875/1 (cca 3300 m2) v k. ú. Luby I panu Kašovi,
pronájem pozemku p.č. 3082 (166m2) v k. ú. Luby I panu Martinovi Johanovi,
záměr pronajmout pozemky p.č. 2936/2 (298 m2) v k. ú. Luby I a část p.č. 923
(378 m2) v k. ú. Luby I,
záměr prodat pozemky p.č. 55/2 (227 m2) v k. ú. Horní Luby a pozemky p.č.
1426 (1159 m2), p.č. 1845 (142 m2) a stav. p.č. 57 (89 m2) v k. ú. Opatov u
Lubů,
provedení víceprací na stavbě „Stavba komunikace pro pěší mezi objekty ZŠ a
rekonstrukce parku“ za nabídkovou cenu 156,1 tis.Kč včetně DPH, a provedení
víceprací na stavbě „Přístavba výtahu a stavební úpravy zdravotnického
střediska“ za nabídkovou cenu 300 tis. Kč včetně DPH,
předfinancování projektu „Svážíme bioodpad z města Luby“ ve výši celkových
nákladů projektu, to je 1 406 318,- Kč, z rozpočtu města a zajištění financování
tohoto projektu v minimální výši 10 % uznatelných nákladů, to je 134 394,- Kč,
z vlastních zdrojů,
předfinancování projektu „Vybavení kompostárny ve městě Luby“ ve výši
celkových nákladů projektu, to je 2 488 420,- Kč, z rozpočtu města a zajištění
financování tohoto projektu v minimální výši uznatelných nákladů, to je
237 532,- Kč, z vlastních zdrojů,
uzavření smlouvy s Ing. Plíštilem na organizaci zadávacího řízení a dotační
management po dobu udržitelnosti projektu pro projekty „Vybavení
kompostárny ve městě Luby“ a „Svážíme bioodpad z města Luby“ za
nabídkovou cenu 84 700,- Kč (včetně DPH),
komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek pro zadávací řízení na zakázky
„Vybavení kompostárny ve městě Luby“ a „Svážíme bioodpad z města Luby“ ve
složení členové: Ing. Martin Lukeš, Ing. Anita Černíková, Tomáš Skála, Antonín
Hartl, Radka Merhoutová, a náhradíci: František Vrba, Martin Šíma, František
Záplata a Mgr. Jana Vrbová,
uzavření smlouvy na zpracování povodňového plánu S Ing. Pálou za nabídkovou
cenu 53 482,- Kč včetně DPH; odložení realizace na rok 2016 v případě, že
město nedostane na realizaci povodňového plánu dotaci od Karlovarského kraje,

l/ rozpočtová opatření rozpočtu města pro rok 2015 (viz. příloha),
m/ obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015, o omezení hlučných činností,
n/ darovací smlouvu, kterou společnost Tesco Stores ČR, a. s., daruje MěDDM
Luby věcný dar v hodnotě 5 552,62 Kč,
o/ navýšení denního limitu pokladny finančního odboru MěÚ Luby na 100 tis. Kč,
p/ zapůjčení stanů, stolů a židlí panu Müllerovi na pořádání II. ročníku Lubského
Country léta dne 18.7.2015,
r/ finanční příspěvek ve výši 20 tis. Kč panu Milanovi Müllerovi na pořádání II.
ročníku Lubského Country léta dne 18.7.2015,
s/ přijetí účelové neinvestiční dotace pro SDH od Karlovarského kraje ve výši
36 200,- Kč na revize dýchací techniky a 3 350,- Kč na odbornou přípravu členů
SDH, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí těchto dotací,
t/ přidělení obecního bytu 1+2 zaměstnanci společnosti Strunal CZ, a. s., který
nemá české občanství, do ČR se přistěhuje z Ukrajiny,

IV.
ukládá:
a/ zveřejnit schválené záměry prodeje a pronájmů nemovitostí,
zodpovídá: Dvořáková termín: do 3.07.2015
b/ zjistit vlastníka domu po zemřelé paní Zanklové,
zodpovídá: p. Černíková termín: do příštího zasedání ZM
c/ zajistit revizi osvětlení v MKS
zodpovídá: Dvořáková termín: do září 2015

Ing. Anita Černíková
starostka města

Martin Šíma
místostarosta

