Usnesení z 5. zasedání ZM Luby konaného dne 2.03.2015
Městské zastupitelstvo
I.
bere na vědomí:
a/ informaci o přípravách města na nové dotační období pro získávání dotací z EU
b/ informaci o podpisu nájemní smlouvy na nebytové prostory lékárny a o termínu
zprovoznění lékárny,
c/ informaci o jmenování nové ředitelky v MěDDM,
d/ zprávu kontrolního výboru o provedené kontrole,
e/ informaci o anonymní stížnosti na organizační zajištění chodu ZUŠ Luby,
f/ informaci o zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele stavby projektu
„Revitalizace vybraného území v centru města Luby“,
II.
určuje:
a/ ověřovatelem zápisu zasedání paní Mgr. Vrbovou a pana Hartla

III.

schvaluje:

a/ prodej části poz. p.č. 985/8 (1513 m2) v k. ú. Luby I manželům Vodrážkovým,
b/ prodej pozemku části p.č. 985 (cca 2513 m2) v k. ú. Luby I manželů
Vodrážkovými za sníženou cenu o 30%, to je 49,- Kč/m2,
c/ záměr prodat pozemek p.č. 1807 (1641 m2) v k. ú. Luby I,
d/ úpravu územního plánu Luby v rámci řízení o uplatnění územního plánu, týkající
se části p.č. 415/1 v k. ú. Opatov u Lubů, v současné době vedené v ÚP Luby
jako NS-plochy smíšené, po změně v ÚP Luby jako plocha označená TIinženýrské sítě,
e/ rozpočtová opatření rozpočtu města pro rok 2015 (viz. příloha),
f/ uzavření smlouvy s Ing. Davidem Plíštilem na zpracování žádosti o dotaci a
projektovou dokumentaci k projektům „Vybudování komunitní kompostárny
v Lubech“ a „Svážíme bioodpad z obce Luby“,
g/ přípravu projektu „Revitalizace území panelákového sídliště v Tovární ulici od
hasičárny až po zahrádkářskou kolonii včetně rekonstrukce Tovární ulice a dvou
mostů v Luční ulici,
h/ přidělení městského bytu panu Glasslovi v domě č.p. 244 nebo v domě č.p. 544
v Chebské ulici v případě, že uzavře splátkový kalendář na uhrazení všech dluhů
městu,
i/ zapůjčení prostor kina skupině J-ELLITE za měsíční paušální částku 300,- Kč,
j/ finanční příspěvek nadačnímu fondu Gaudeamus při Gymnáziu Cheb ve výši
5000,- Kč na organizaci dějepisné soutěže studentů gymnázií,
k/ snížení nájmu za prostory sálu v MKS o 50% na pořádání 1. Lubského
muzikantského plesu dne 27.03.2015,
l/ složení komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve výběrovém řízení
pro výběr dodavatele stavebních prací na veřejnou zakázku „Revitalizace
vybraného území v centru města Luby“; za členy komise pana Martina Šímu,

Františka Vrbu, Ing. Vladimíra Stokláska, Bc. Petra Pavlovského a Mgr. Petra
Plzáka, za náhradníky členů komise Ing. Martina Lukeše, Edith Dvořákovou,
Ing. Jana Froňka, Karla Kubeše a Mgr. Janu Vrbovou,
m/ finanční příspěvek ve výši 40 000,- Kč Občanskému sdružení hudby Schönbach
na podporu rockového festivalu „Rockfest Luby 2015“ konaného 8.08.2015,
n/ zřizování služebnosti na městských pozemcích za jednorázovou úplatu 10 000,Kč bez DPH za každý dotčený pozemek,
o/ zřízení služebnosti ve prospěch společnosti Chevak Cheb, a. s., k pozemkům
částí parcel č. 263 a č. 2862 v k. ú. Luby I za jednorázovou úplatu 20 000,- Kč
bez DPH,

IV.
ukládá:
a/ zveřejnit schválené záměry prodeje a pronájmů nemovitostí,
zodpovídá: Dvořáková termín: do 6.03.2015
b/ zkontrolovat vhodnost bytu pro rodinu s dětmi v domě č.p. 244 a č.p. 544
v Chebské ulici,
zodpovídá: pan Hartl
termín: do 6.03.2015
c/ připravit návrh nových pravidel pro přidělování příspěvků sportovním
organizacím,
zodpovídá: Mgr. Petr Plzák termín: do 14.04.2015
d/ svolat pracovní jednání ZM na projednání příspěvků sportovním organizacím
zodpovídá: Ing. Černíková termín: do 30.03.2015

Ing. Anita Černíková
starostka města

Martin Šíma
místostarosta

