Usnesení z 13. zasedání ZM Luby konaného dne 2. 11.2015
Městské zastupitelstvo

I.
bere na vědomí:
a/ informaci odboru stavebního a životního prostředí Městského úřadu Cheb o
odmítnutí návrhu na změnu Územního plánu Luby,
b/ nabídku služeb společnosti A69 – architekti s. r. o., na přípravu projektu
Revitalizace veřejných prostor v rámci sídliště Luby – Tovární ulice za
nabídkovou cenu 197 tis. Kč bez DPH,
c/ zprávu předsedy kontrolního výboru o provedených kontrolách,

II.
určuje:
a/ ověřovatelem zápisu zasedání pana Mgr. Petra Plzáka a pana Karla Kubeše,

III.

schvaluje:

a/ přípravu žádosti o podporu z IORP na zakoupení požární cisterny a dopravního
automobilu,
b/ změnu jednacího řádu Zastupitelstva města Luby platnou od 01.01.2016
c/ program pro poskytování dotací z rozpočtu města Luby na podporu sportovních
aktivit a volnočasových aktivit dětí a mládeže,
d/ program pro poskytování dotací z rozpočtu města Luby pro individuální dotace
na podporu obecně prospěšných a jiných neziskových organizací,
e/ zadání vypracování projektu multifunkčního využití budovy školní jídelny,
f/ přípravu projektového záměru přeshraniční spolupráce s partnerskými městy
Erlbach a Markneukirchen, týkajícího se společných kulturních a společenských
akcí, v rámci kterého by mohla být provedena rekonstrukce MKS,
g/ uzavření smlouvy na vypracování technickoekonomické studie na rozšíření
systému zásobování pitnou vodou, odvedení a čištění odpadních vod ve městě
Luby s firmou VRV Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s.,
h/ uzavření smlouvy o spolupráci s městem Bubenreuth,
i/ uzavření Dohody o přičlenění honebních pozemků ve vlastnictví města Luby ke
společenstevní honitbě Opatov,
j/ spolupráci města s paní Olgou Zámostnou a panem Dušanem Perníkem na
úrovni technické podpory za navrženou odměnu 350,- Kč/hod.,
k/ prodej pozemku p.č. 1196/1 (775 m2) v k.ú. Luby I paní Lucii Salvové,
l/ záměr pronajmout pozemky p.č. 989 (1102 m2) v v k.ú. Luby I a část st. p.č. 229
(cca 70 m2) v k. ú. Luby I,
m/ bezúplatný 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 s tím, že jsou tyto pozemky
zatíženy užívacími právy třetích osob,,

IV.
ukládá:
a/ zveřejnit schválené záměry prodeje a pronájmů nemovitostí,
zodpovídá: Dvořáková termín: do 5.11.2015
b/ projednat nedostatky kolem MKS se správcem MKS.
zodpovídá: Dvořáková termín: do 5.11.2015

Ing. Anita Černíková
starostka města

Martin Šíma
místostarosta

