
Usnesení z 6. zasedání ZM Luby konaného dne 13.04.2015 
Městské zastupitelstvo 
 

I.  bere na vědomí: 
a/ informaci o novém rozhodnutí ÚOHS o uložení pokuty a o podání rozkladu proti 

tomuto rozhodnutí, 
b/ informaci o vyřazení žádosti města o dotaci na projekt „Revitalizace vybraného 

území v centru města Luby“, 
c/ nabídku ČSOB, a. s., na správu aktiv,  
d/ nabídku ČSOB na poskytnutí investičního úvěru na financování dotovaných akcí 

města, 
e/ zprávu kontrolního výboru o provedených kontrolách, 
f/ informaci o výši stočného pro rok 2015 dle cenové kalkulace pro kanalizaci 

provozovanou městem, které bude 38,00 Kč bez DPH, 43,70 včetně DPH, 
g/ zprávu o plnění rozpočtu daňových příjmů za leden a březen 2015,   
h/ Informaci paní starostky o obdržení vzorů nájemních smluv, výzev k vyrovnání 

dluhu a výpovědi z nájmu bytu od dvou právníků, 
i/ informaci předsedy komise MŠT o činnosti TJ Strunal Luby, 
j/ informaci o nařízení vlády č. 52/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 

37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev, a které navyšuje 
měsíční odměnu uvolněným členům zastupitelstev územních samosprávných 
celků a navyšuje maximální možné výše měsíčních odměn za výkon funkce 
neuvolněným členům zastupitelstev územních samosprávných celků o 3,5 %,   

 
 
II.  určuje: 
a/ ověřovatelem zápisu zasedání Bc. Petra Pavlovského a pana Františka Záplatu, 
 
 
III.  schvaluje: 
  
a/ prodej pozemku  p.č.  1807  (1641 m2) v k. ú. Luby I manželům Vormovým, 
b/ prodej pozemku části p.č. 577   (cca 310 m2) v k. ú. Luby I manželů Ďurišovým,  
c/ záměr prodat pozemek p.č. 2350/21 (63 m2) v k. ú. Luby I,  
d/ záměr pronajmout nebo propachtovat pozemky p.č. 1812 (1214 m2), p.č. 1819 

(2989 m2), p.č. 423/1 (2000 m2), p.č. 423/2 (829 m2), p.č. 424/1 (1130 m2), část 
p.č. 425 (1230 m2), 433/1 (1708 m2) a část p.č. 2560 (1200 m2), všechny v kat. 
území Luby I, 

e/ obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a 
nakládání se stavebním odpadem na území města Luby, 

f/ uzavření Smlouvy o spolupráci se společností Freitag Project Development na 
zprostředkování realizace projektu domova pro seniory v Lubech,  

g/ výkon všech činností správy domů a bytů od 1.01.2016 zaměstnanci města,   
h/ vytvoření nových webových stránek města Luby firmou Galileo,   
i/ Veřejnoprávní smlouvu uzavřenou mezi Karlovarským krajem, Základní školou 

Luby a městem Luby, o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu karlovarského 
kraje ve výši 12 500 Kč Základní škole Luby,  



j/ zrušení výběrového řízení na dodavatele stavby na projekt „Revitalizace 
vybraného území v centru města Luby“, v případě, že nebude žádost o dotaci 
hodnocena s opravenými údaji financování (85% dotace, 15% vlastní zdroje),   

 
 
 
 
IV.  ukládá: 
a/ zveřejnit schválené záměry prodeje a pronájmů nemovitostí, 
    zodpovídá: Dvořáková termín:   do 17.04.2015 
b/ zveřejnit obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015,  
    zodpovídá: Dvořáková termín:   do 14.04.2015 
c/ svolat pracovní poradu ZM k projednání financování sportu v Lubech, 
    zodpovídá: paní starostka termín: do příštího zasedání ZM 
 
 
 
 
 
Ing. Anita Černíková     Martin Šíma 
starostka města      místostarosta 


