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Hasičské oslavy
Založení jednotky spolku dobrovolných hasičů, a ještě k tomu úctyhodných 150 let, to už si zaslouží malé
zavzpomínání! Každoroční den otevřených dveří v hasičárně se v letošním roce díky tomuto výročí trochu
rozrostl, plánovat se začal celý rok dopředu. Velké nadšení vystřídalo pandemické ochlazení, vyčkávalo se
do poslední chvíle, jaké uvolnění ze strany vlády nastane, s napětím se sledovaly zprávy a podmínky akcí.
Koncem května bylo jasné, že oslavy budou moci
proběhnout. Do toho ale stále probíhala a probíhá
rekonstrukce 1. patra v hasičárně, takže bojové
podmínky panovaly stále.
V sobotu 19. června jsme se sešli už ráno v 6 hodin
u hasičárny. Chvíli na to přijeli zvukaři a začali
stavět pódium. Nastalo pár drobných zádrhelů,
které se naštěstí daly vyřešit na místě, a v 10 hodin
dle plánu začal program pro nejmenší. Děti
odcházely nadšené s plnými náručemi dárečků od
účinkujících. Slunko pálilo již od rána, a tak po
představení přišla ledová sprcha. Co jiného než hadice s vodou? Před skákací hrady se donesl bazének, kde
se děti řádící na hradech mohly zchladit.
Po slavnostním zahájení zahrála k poslechu Starovarka a následovala spanilá jízda hasičské techniky.
Celkem přijelo 15 hasičských vozů. Pozvání přijali hasiči z okolních měst, z Plesné, ze Skalné, z Hazlova,
z Kynšperku, přijel i HZS Cheb, HZS Kraslice, pražské
Svojšovice a také pár členů německého Markneukirchenu.
Němečtí hasiči přijeli s novým vozem, u kterého je
možnost vysunutí žebříku až do výšky 30 metrů. Program
pokračoval dle plánu vystoupením místních kapel Drsná
žízeň a 3 Generace. V pauze mezi střídáním kapel si
pozvaní hosté připravili pro místní hasiče malé překvapení.
Svojšovičtí darovali místnímu spolku sošku svatého
Floriána, patrona hasičů, a i němečtí hasiči předali krásný
dárek. Následovalo předání ocenění okresu Cheb
a Karlovarského kraje za dlouholetou spolupráci. Oceněni
byli tito členové: Siegbert Riedl, František Cízler, Pavel
Mikyta starší, Petr Musil, Pavel Kubošek, Miroslav Ďurčo,
jež dostal i ocenění za zásluhy, Jitka Lysová,
Magdaléna Kubincová, Helena Remžová, Jakub
Němec, Karel Křesťan, Petr Ďurčo.
V tuto chvíli horké počasí ustoupilo, udeřila bouřka
s přívalovými dešti, a nakonec i s kroupami.
Pohodě byl konec, odevzdaně jsme sledovali
přívaly vody a s nadějí vyhlíželi slunko. Jednotka
byla pro tento den odvolána z pohotovosti, a tak
spadlý strom v Masarykově ulici zůstal na hasiče
ze Skalné. Po necelé hodině se počasí umoudřilo,
do večera pak už byl klid.
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Luběnky dozpívaly, Saldo Band dohrál
a následovala kapela Olympic revival. Před desátou
hodinou oblohu rozzářil ohňostroj a celý den
ukončila kapela Snad to vyjde.
Na závěr bych chtěla poděkovat Pavlovi Mikytovi
staršímu a Vladimíru Glázrovi za spolupráci,
technickým službám za přípravu areálu, Míše
Žabkové a Petře Mikitové za evidenci u vstupů,
děvčatům a paní ředitelce z DDM za přípravu
a asistenci u soutěží pro děti, Kateřině Gotthardové
za keramickou dílničku, rodině Bartošových a všem
sponzorům.
Na úplný konec patří velký dík všem hasičům za
občerstvení, výborné koláče, spolupráci a dobrou
náladu za všech okolností. Celému spolku pak chci
popřát do dalších let mnoho sil, pevné zdraví,
chladnou hlavu v těžkých chvílích a jistotu toho, že
si jejich nasazení a práce neskonale vážíme.
Kuchtová Michaela, vedoucí MKS

INFORMACE Z RADNICE
Slavnostní předání houslí
Společnost Akord Kvint s.r.o. v květnu
letošního roku věnovala Základní
umělecké škole v Lubech housle pro
podporu výuky místních začínajících
houslistů. Tyto housle se ředitel ZUŠ
Luby pan Bc. Radek Štěřík rozhodl
poskytnout Petrovi Postolkovi. Petr Postolka reprezentoval lubskou
hudební školu na celostátní soutěži smyčcových nástrojů O cenu
společnosti Akord Kvint, kde v Bečově nad Teplou v krajském kole hry
na housle zvítězil a postoupil do
celostátního kola.
Slavnostní předání proběhlo na
lubské radnici ve čtvrtek
24. června za přítomnosti pana
ředitele ZUŠ Luby Bc. R. Štěříka, paní učitelky Mgr. Z. Hnilica Šuranské, pana Petra Holiše,
prokuristy společnosti Akord
Kvint s.r.o., starosty města Ing. Vladimíra Vorma a samozřejmě
Petra Postolky a jeho babičky paní Marie Postolkové.

Péťovi k vítězství v krajském kole gratuluji, držme
mu palce do celostátního kola, ať mu nové housle
dobře hrají!
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Přijetí nejúspěšnějších žáků u starosty
V pondělí 28. června proběhlo na lubské radnici
slavnostní setkání s vycházejícími nejúspěšnějšími žáky
Základní školy v Lubech.
Z deváté třídy to byli Kateřina Tomanová a Laura
Pesselová za práci v třídní samosprávě a organizaci
školních akcí, Tereza Kalinová, Marie Maruščáková
a Marek Plíhal za dlouhodobé vynikající studijní výsledky,
Václav Duspiva za sportovní reprezentaci školy.
Z páté třídy Amálie Zounková a Justýna Lea
Kormundová, za studijní výsledky (žákyně páté třídy
přijaté na osmileté gymnázium).
Setkání proběhlo ve dvou částech. První – slavnostní, proběhlo v obřadní síni, kde byly žákům předány upomínkové předměty včetně knihy o historii Lubů s věnováním.
Druhé – již neformální, proběhlo v zasedací místnosti,
kde bylo připraveno malé občerstvení. Zde jsme s žáky
a paní ředitelkou ZŠ Luby Mgr. Janou Vrbovou pohovořili
o plánech dětí do života, o jejich studiích, vizích…

Jednalo se o příjemné posezení v současné „zvláštní“
době. Oceněným žákům, ale i jejich vycházejícím spolužákům přeji, aby se jim splnilo, co si přejí, aby dosahovali
v životě těch nejlepších výsledků a dělali tak radost nejen
sobě, ale i svým rodičům.
Covid 19 - rekapitulace
Na těchto místech jsme v předchozích měsících zveřejňovali vývoj onemocnění covid 19 v Lubech. V první
polovině dubna jsme se u nás vrátili do situace, kdy ve městě není žádný nemocný touto nemocí (alespoň
dle oficiálních statistik) a tento stav setrval i v měsíci červnu.
Krásné léto, prázdniny, dovolené
Pro většinu z nás, ale hlavně pro děti, nastalo dlouho očekávané období léta, prázdnin a dovolených. Letošní
léto je už druhým v řadě, které bude nějakým způsobem omezeno opatřeními proti šíření covidu. Nenechme
si ale léto zkazit! Přeji Vám, ať je krásné, pohodové, bezstarostné, plné radosti a sluníčka! Krásné léto
všem!
Ing. Vladimír Vorm, starosta města
Akce v MKS
K tradičním červnovým akcím patří koncert Základní umělecké školy. Své umění a výsledek píle učitele
a žáka předvedlo 22. června v MKS kolem 30 dětí. Letos se zde představili jen žáci paní učitelky Zuzany
Hnilici Šuranské a pana učitele Iva Bohuslávka. Zbytek žáků měl koncert přímo v umělecké škole.
Poslední den před vysvědčením se konalo Poslední zvonění. Úvodní tanec deváťáci zatančili netradičně
přímo na parketu. I letos, stejně jako loni, byla tato závěrečná školní akce bez předškoláčků. Všechny tyto
každoročně se opakující akce dostávají v posledních letech díky nastaveným opatřením jiný ráz. Dějí se
neplánovaně, improvizovaně, a přesto se stejnou, ne-li větší chutí a elánem.
Oznámení
Přes letní prázdniny bude kino zavřené, o případných projekcích budeme včas informovat. V srpnu by měly
proběhnout 2 větší akce, a to Hraniční slavnosti 7. - 8. srpna na obvyklém místě, tedy na hraničním
přechodu. Druhou akcí bude Rockfest 28. srpna na Autoparku. Programy budou zveřejněny v srpnovém
zpravodaji.
Kuchtová Michaela, vedoucí MKS
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Turisté zahájili sezónu
Po delší pauze jsme opět zvali zájemce o turistiku
ke společné akci dne 12.6.2021. Tentokrát do
Jindřichova na Sokolovsku za historií a do Rotavy
na menší okruh kolem rotavských varhan. Sešla se
nás menší skupinka 13 lidí, která společně vyjela
do Jindřichova, kde už na nás čekal pan
Randjelovič, správce srbského mauzolea. Tento
památník je vzpomínkou na zajatecký tábor
z 1. světové války, který byl jedním z největších na
území tehdejší rakouské monarchie. Vyprávění
p. Randjeloviče o životě vojáků, kde pracovali,
kam až museli chodit pěšky do práce a co se v okolních fabrikách
vyrábělo, bylo velmi zajímavé. Ještě dnes sem prý přijíždějí,
volají nebo
píší potomci
ze
Srbska,
Ruska i Itálie,
kteří hledají
své předky.
Zašli jsme se
podívat také
na hřbitov,
který býval
součástí
zajateckého tábora. Poté jsme přejeli pod rotavské varhany,
pěkně jsme si to k nim vyšlápli a prošli si asi 6 km okruh. Tento
skalní útvar, který připomíná varhanní píšťaly, je prý jeden
z nejkrásnějších, které se u nás nachází. Jestli tomu tak je, se
musíte sami přesvědčit .
Za turistický oddíl Eva Lorenzová
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Knižní tipy z knihovny
Mariette Lindsteinová: Sekta. / Thriller inspirovaný skutečným příběhem.
Hnutí sídlí na ostrově u švédského západního pobřeží. Sofia dostane při návštěvě rozlehlého panství
nabídku, aby tu zůstala a pracovala. Když ale léto ustoupí husté mlze, která ostrov po většinu roku halí,
pobyt v romantickém venkovském stavení se změní v noční můru a Sofia začíná tušit, že se nechala
vtáhnout do spárů sekty. Cesta zpět k normálnímu životu se pomalu stává nedostižnou fatou morgánou.
Společenství Via Terra totiž dosud nikdo nikdy neopustil.
Ludmila Klukanová: Pozdní čas nastal nám.
Příběh ženy, která zažila v mládí krutou kolektivizaci v 50. letech a po pádu totality navštěvuje ve zralém
věku rodnou ves. Ožívají tu vzpomínky na řád života na statku, na první lásky, historie starého rodu
a objevují se nečekané souvislosti.
Lindsay Hawdon: Jákobovy barvy.
Pokud na vás hluboce zapůsobil Schindlerův seznam, Sophiina volba nebo Nabarvené ptáče, pak byste si
neměli nechat ujít ani tento silný a nesmírně emotivní román. Na pozadí tragického příběhu malého Jákoba
sledujeme osudy tří generací z naprosto rozdílných společenských vrstev a prostředí.
Lisa Wingate: Než jsme byly tvoje.
Neuvěřitelný příběh inspirovaný skutečnými událostmi, které otřásly Amerikou. Krutý obchod s dětmi
probíhá za tichého souhlasu těch nejmocnějších mužů okresu.
Knut Faldbakken: Bídné roky. / sci-fi
Sweetwater je velkoměsto, nad nímž se vznáší hrozba zániku. Na trhu se vzhledem ke katastrofálnímu
nedostatku surovin objevuje stále více náhražkových potravin, služby fungují špatně nebo vůbec ne,
ponížení, hrubost a surovost jsou pro obyvatele běžnou součástí života, všeobecná krize vrcholí. Bývalý
architekt Allan, jeho žena Lisa a pětiletý syn Boy odcházejí z města a usazují se ve starém přístavu na
obrovité skládce městských odpadků, stávají se robinsony na ostrově nakupeném ze zbytků umírající
civilizace.
Kristýna Burgerová. Holka od Big Benu. / humor, satira
Každodenní radosti a strasti britského života popisuje autorka s kousavým sarkasmem a nebojí se udělat si
legraci nejen z věcí a lidí kolem, ale i ze sebe samé.
Vlasta Tomanová

Mateřská škola v knihovně
V červnu knihovna ožila návštěvou předškoláků a mladších
dětí z MŠ, a to po neuvěřitelně dlouhé době jednoho roku. Jako
první si novou knihovnu mohli prohlédnout předškoláci. Jak
knihovna vypadala před rekonstrukcí si většina dobře
pamatovala, došlo ke srovnávání, nyní se líbí více.
A protože se děti momentálně ve školce věnovaly dopravním
prostředkům, čekal na ně i v knihovně obrázkový kvíz s touto
tématikou. Všichni uspěli na jedničku, vždyť vše znali ze
školky. Mnozí šikulové dokonce dokázali určit dopravní
značky, jiní po malé nápovědě. Za tuto dovednost jim byla
přečtena pohádka o dopravní značce STEZKA PRO
CYKLISTY. Mnozí si vzpomněli, že ji mohou vidět i u nás
v Lubech.
Došlo také na zpěv a o čem jiném, než o dopravě (hezky
zazpívali). Prohlédnout obrázkové knížky se také stihlo a poté hurá na oběd do školky. Abych nezapomněla, obdržela
jsem veliký výkres, je na něm krajina, doprava a vlastnoruční podpisy všech předškoláčků (už se umí podepsat).
O dva dny později jsem uvítala mladší děti, ani tentokrát u obrázkového testu nezaváhaly, připomněli jsme si barvy
semaforu a zahráli si na semafor. Pomocí barevných papírů mrňouskové zvedali svoji barvu, pokud o ní uslyšeli ve
veselé písničce puštěné z počítače. O dopravní pohádku samozřejmě nikdo nepřišel a barevné knížky se také stihly
prohlédnout. Fotku této třídy na nakresleném kamionu můžete obdivovat v knihovně na nástěnce. Děkuji za milou
návštěvu, přeji všem krásné prázdniny a ať nikoho žádný dopravní prostředek neohrozí. Na podzim zase na viděnou
se těší knihovnice Vlasta Tomanová.
foto na: www.mestoluby.cz/knihovna/uvod
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Týdenní oslavy mezinárodního dne dětí ve školce v Lubech
Letos jsme si oslavu
MDD pořádně užili.
Začala v pondělí 31.
května. V tento den
jsme
se
stali
„Hledači pokladů“.
Poklad jsme našli,
ale před tím jsme se
museli prokousat
lehčími i těžšími
úkoly. Vše jsme zvládli na jedničku.
Úterý bylo plné pohádek a tancování. Ve středu jsme
zažili opravdový požární poplach. Evakuaci jsme zvládli
bravurně. Za 3,8 minut jsme byli všichni před budovou MŠ. Skutečný požár bychom opravdu zažít
nechtěli! Ve čtvrtek 3.6. k nám přijelo divadlo z Chebu s pohádkou „O pejskovi a kočičce“.
Oba herci, David Beneš a Vladimíra Vítová, nás hodně pobavili. Po
divadle jsme se zúčastnili „Miniolympiády“ na zahradě MŠ. Po splnění
všech sportovních disciplín jsme
obdrželi krásný diplom. Týdenní
oslavy MDD jsme uzavřeli
sladkou tečkou, a to točenou
zmrzlinou od místní zmrzlinářky
paní
Benešové.
Fotografie
z celého týdne najdete na našich
webových stránkách. Byl to super týden!
Kluci a holky z MŠ v Lubech

PASOVÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ
Když jsme byli takhle malí,
uměli jsme jíst a spát.
Vyrostli jsme, podívejte,
bude nám šest, je to znát…
Toto jsou první verše básně
Janči Smejkalové, kterou předškoláci zahájili své slavnostní
odpoledne pod názvem „Pasování předškoláků“. Slavnostní
rozloučení s předškoláky se
uskutečnilo dne 24.6. v MŠ v Lubech ve třídě Hvězdiček. Této společenské akce se zúčastnil pan starosta
Vladimír Vorm, paní učitelka ze základní školy Jana Dvořáková, paní učitelky z mateřské školy, rodiče,
prarodiče, a hlavně ti nejdůležitější, budoucí prvňáčci. Po velmi pěkném vystoupení dětí a dojemné
prezentaci pod názvem „Jak šel čas…“, plné vzpomínek na roky strávené ve školce, některé děti již od
školního roku 2018/2019, přistoupila paní ředitelka MŠ Libuše Veselá k pasování dětí na školáky. Budoucí
školáci obdrželi pamětní listy, různé dárky a veselou knihu plnou bajek, která jim určitě pomůže při prvních
čtenářských krůčcích. Na závěr slavnostní akce děti hrdě přednesly „Slib předškoláků“. Doufejme, že jim
elán a těšení se do školy co nejdéle vydrží. Popřejme jim hodně úspěchů a hladký start do další etapy jejich
života.
Paní učitelky ze školky

Redakce Lubského zpravodaje přeje všem našim čtenářům pohodovou
dovolenou, krásné počasí a hlavně zdraví.
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Společenská kronika
V měsíci červenci 2021 oslaví
významné životní výročí tito občané
města Luby:
Molodovec Michal
Molodovcová Olga
Šmejkalová Mária
Dvořák Pavel
Kašová Václava
Plzák Petr
Hruška Miroslav
Vyskočil Josef
Slobodníková Dagmar
Plíhal Milan
Hadová Ingeborg
Misko Petr
Všem jubilantům srdečně blahopřejeme!
Koupím byt Luby nebo Skalná
Dále mám zájem o garáž nebo nebytový
prostor atd.
Volejte nebo pište na tel. 777 821 665
Platba hotově, děkuji za vaše nabídky.
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PLYNOSERVIS
voda-topení-plyn

Martin Forrai
•

•
•
•

opravy, montáže, servis plynových kotlů,
topidel, karem a ohříváků vody různých
typů a značek
pravidelné prohlídky, revize, čištění
plynových spotřebičů
opravy a údržba plynových spotřebičů
a jejich uvádění do provozu
kontroly úniku plynu, měření emisí

Kontakt:
Martin Forrai
tel.: 724 349 306, e-mail: forrai@volny.cz
Palackého 1399/70, 358 01 Kraslice
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Zprávy ze zastupitelstva
Přítomni: pp. Holiš, Pecháčková, Riedl, Šejba, Vargová, Vorm, Werner. Omluveni: pp. Kašová, Urban.
♦ Zastupitelstvo města bylo seznámeno s návrhem závěrečného účtu města za rok 2020 jehož součástí byla také Zpráva
o výsledku přezkoumání hospodaření města Luby za rok 2020. Přezkoumání se uskutečnilo v období od 19.10.2020 –
20.10.2020 a 14.04.2021 – 21.04.2021 na základě písemné žádosti města v souladu s ustanovením § 42 odst. 1 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, a provedl je finanční odbor Krajského úřadu Karlovarského kraje.
V závěru zprávy je konstatováno, že při přezkoumání hospodaření města Luby za rok 2020 byla zjištěna méně závažná
chyba a nedostatek dle § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních
samosprávných celků, a že kontrolní orgán neshledává rizika, která lze dovodit z uvedených zjištění, která by mohla
mít negativní dopad na hospodaření města v budoucnosti.
Skutečné příjmy města byly 65 242 102,03 Kč a byly o 11 757 897,97 Kč nižší než schválený rozpočet příjmů (nižší
příjmy skutečně o cca 8 965 241 Kč, protože původní rozpočet počítal se schodkem ve výši 19 040 000 Kč, skutečně
byl ve výši 16 247 342 Kč). Skutečné výdaje ve výši 75 247 001,95 Kč byly o 1 752 998,05 Kč nižší než rozpočtované.
Stav bankovních účtů a pokladen města byl k 1.01.2020 30 916 223,56 Kč, stav běžných bankovních účtů a pokladen
města k 31.12.2020 je 14 431 880,69 Kč.
Závěrečný účet města projednal finanční výbor na svém zasedání dne 7.6.2021 a doporučil zastupitelstvu předložený
závěrečný účet města za rok 2020 ke schválení.
Zastupitelstvo města Luby projednalo závěrečný účet města Luby za rok 2020, včetně zprávy o výsledku přezkumu
hospodaření města za rok 2020, a vyjádřilo souhlas s celoročním hospodařením s výhradami, na základě nichž město
Luby přijalo k nápravě zjištěných chyb a nedostatků toto nápravné opatření: Město Luby bude postupovat v souladu
s vyhláškou č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu,
rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 6 bod
č. 2 – Ve výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M budou uvedeny údaje ze schváleného rozpočtu města Luby
schválené zastupitelstvem města na příslušný kalendářní rok.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
♦ Zastupitelé byli seznámeni s účetní závěrkou města za rok 2020. Součástí účetní závěrky města byl výsledek
hospodaření samotného města a hospodářský výsledek hospodářských činností včetně bytového hospodářství města.
Účetní závěrku města projednal finanční výbor na svém zasedání dne 7.6.2021 a doporučil zastupitelstvu předloženou
účetní závěrku města ke schválení.
HV z hlavní činnosti byl ve výši 4 175 508,99 Kč, HV města z drobné hospodářské činnosti byl ve výši 48 412,18 Kč,
HV z hospodářské činnosti – Kanalizace byl -217 156,54 Kč, HV z bytového hospodářství činil 2 822 869,70 Kč.
Hospodářský výsledek města celkem za rok 2020 byl 6 829 634,33 Kč.
ZM schválilo účetní závěrku města za rok 2020.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
♦ Zastupitelé byli seznámeni s účetní závěrkou za rok 2020 všech příspěvkových organizací zřízených městem Luby.
Součástí účetní závěrky příspěvkových organizací byl výsledek hospodaření všech příspěvkových organizací města
(školská zařízení). Účetní závěrky příspěvkových organizací města projednal finanční výbor na svém zasedání dne
7.6.2021 a doporučil zastupitelstvu předložené účetní závěrky příspěvkových organizací za rok 2020 ke schválení.
Zároveň doporučil u PO převod vzniklých hospodářských výsledků do jejich rezervních fondů a použití prostředků
z RF, po předchozím odsouhlasení účelu použití zřizovatelem, na činnost příspěvkových organizací v roce 2020.
Při hospodaření příspěvkových organizací v roce 2020 nedošlo v žádné organizaci k porušení rozpočtové kázně, nebylo
shledáno závažných nedostatků v hospodaření.
HV Základní školy Luby z hlavní činnosti byl 544 283,82 Kč, hospodářský výsledek z hospodářské činnosti byl ve výši
96,42 Kč. Zisk v celkové výši 544 380,24 Kč bude převeden do rezervního fondu. Zůstatek RF k 31.12.2020 činil
750 099,40 Kč, po proúčtování zisku bude činit 1 294 479,64 Kč.
ZM schválilo účetní závěrku Základní školy Luby za rok 2020, převod HV do RF Základní školy Luby a použití
rezervního fondu (po předchozím odsouhlasení účelu použití zřizovatelem) na neočekávané výdaje v roce 2021.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
♦ HV Mateřské školy Luby byl ve výši 172 994,95Kč. Zůstatek rezervního fondu k 31.12.2020 činil 190 994,376 Kč, po
proúčtování zisku bude ve výši 363 989,32 Kč.
ZM schválilo účetní závěrku Mateřské školy Luby za rok 2020 a použití RF (po předchozím odsouhlasení účelu použití
zřizovatelem) na pokrytí neočekávaných výdajů v roce 2021.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
♦ HV Domu dětí a mládeže a školní družiny byl 32 506,27 Kč. HV bude převeden do rezervního fondu. Zůstatek
rezervního fondu k 31.12.2020 činil 57 071,06 Kč, po převedení zisku bude činit 89 577,33 Kč.
ZM schválilo účetní závěrku Domu dětí a mládeže a školní družiny Luby za rok 2020 a použití RF (po předchozím
odsouhlasení účelu použití zřizovatelem) na výdaje v roce 2021.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
♦ HV Základní umělecké školy byl 206 646,50 Kč. HV bude převeden do rezervního fondu. Zůstatek rezervního fondu
k 31.12.2020 činil 20 639,15 Kč, po převedení zisku bude činit 227 285,65 Kč.

Lubský zpravodaj

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

červenec 2021

strana 9

ZM schválilo účetní závěrku Základní umělecké školy Luby a použití rezervního fondu Základní umělecké školy, po
předchozím odsouhlasení účelu použití zřizovatelem, na pokrytí neočekávaných výdajů v roce 2021.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Zastupitelstvo města bylo informováno o projednání výsledku hospodaření dobrovolného svazku obcí Kamenné vrchy
za rok 2021 na valné hromadě svazku. Valná hromada DSO Kamenné vrchy projednala dne 10.06.2021 zprávu
o výsledku přezkumu hospodaření DSO Kamenné vrchy za rok 2020 a byla seznámena se závěrečným účtem svazku
a vyslovila souhlas s celoročním hospodaření DSO Kamenné vrchy. Valná hromada schválila závěrečný účet DSO
Kamenné vrchy za rok 2020.
Zastupitelstvo města vzalo informaci o projednání hospodaření DSO Kamenné vrchy v roce 2020 v orgánech svazku
na vědomí.
Výbor pro výstavbu a investice informoval zastupitele o projednání projektové dokumentace pro provedení stavby na
investiční záměr – vodovod, kanalizace a dopravní napojení a komunikace, pro plánovanou výstavbu rodinných domů
lokalit p. č. 1257/6 a 1201/3 v kat. území Luby I (ulice Družstevní a Růžový Vrch), a doporučil ZM připravit realizaci
akce dle této DPS (výběrové řízení na dodavatele, žádost o dotaci).
Zastupitelstvo města schválilo přijetí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje z Programu na likvidaci invazivních rostlin
na likvidaci bolševníku velkolepého ve výši 15 024 Kč, z Programu obnovy venkova – podprogramu 1 na rekonstrukci
částí Hřbitovní a Spojovací ulice ve výši 263 529 Kč, z Programu podpory rozvoje cyklistické infrastruktury na akci
Revitalizace lávky přes Lubinku ve výši 449 000 Kč a z programu Podpora kulturních aktivit na pořádání hraničních
slavností ve výši 20 000 Kč.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Zastupitelé řešili pojmenování nových ulic v Lubech. Na p. p. č. 1257/6 v kat. území Luby I, která je přístupová
komunikace v budoucí obytné zóně, byl jediným návrhem na pojmenování této přístupové komunikace Větrná ulice.
Na p. p. č. 1201/11 v kat. území Luby I, která je přístupová komunikace v právě budované obytné zóně, byl jediným
návrhem na pojmenování této přístupové komunikace Sadová ulice.
ZM schválilo pojmenování nových komunikací na p. p. č. 1257/6 v kat. území Luby I názvem Větrná ulice, na
p. p. č. 1201/11 Sadová ulice.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Pan starosta informoval ZM o nutnosti zvolit dva nové zástupce za město do Školské rady Základní školy Luby na
volební období od 1.09.2021 do 31.08.2024. Tento orgán je šestičlenný, 1/3 volí škola, 1/3 volí rodiče a 1/3 jmenuje
zřizovatel. Současné radě skončilo funkční období. Pan starosta navrhl dva možné členy a to pana Ing. Martina Lukeše
a pana Petra Holiše. Zároveň vyzval zastupitele, zda mají jiný návrh. Nikdo z přítomných zastupitelů nenavrhl jiného
občana pro volbu členů do školské rady.
ZM zvolilo do Školské rady Základní školy Luby pana Ing. Martina Lukeše a pana Petra Holiše.
Výsledek hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování
Zastupitelé navrhli poskytnutí mimořádné odměny starostovi města. Po projednání ZM schválilo mimořádnou odměnu
Ing. Vladimíru Vormovi za práci nad rámec běžného výkonu funkce starosty (zajišťování přípravy a realizace velkého
počtu různých projektů, investičních akcí včetně zajišťování financování s dotacemi, podrobný výčet je v důvodové
zprávě), ve výši uvedené v důvodové zprávě. Pro mimořádnou odměnu starostovi hlasovalo 6 členů ZM, Ing. Vorm se
zdržel hlasování.
Výsledek hlasování: 6 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování
Zastupitelé byli informováni o vypsaných výběrových řízení na akce „Revitalizace lávky přes Lubinku a lesní stezka
Merán“ a „Oprava části Hřbitovní a Spojovací ulice“. Hodnocení nabídek proběhne v měsíci červenci. ZM pověřilo
starostu k uzavření smlouvy o dílo na akce „Revitalizace lávky přes Lubinku a lesní stezka Merán“ a „Oprava části
Hřbitovní a Spojovací ulice“ s uchazečem o veřejnou zakázku, který podá nejvýchodnější nabídku, za nabídkovou cenu.
Dále pan starosta informoval zastupitele o akceptaci žádosti o dotaci na akci „Rekonstrukce sociálního zařízení v objektu
Autopark v Lubech“. Rozhodnutí o dotaci bude v následujících měsících, do 2. září však musí být vybrán zhotovitel
a oznámen poskytovateli dotace.
Zastupitelstvo města schválilo vypsání výběrového řízení na akci „Rekonstrukce sociálního zařízení v objektu Autopark
v Lubech“ a pověřili starostu k uzavření smlouvy o dílo s uchazeče, který předloží nejvýhodnější nabídku za nabídkovou
cenu.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Zastupitelé odsouhlasili záměr připravit další stavební parcely pro výstavbu rodinných domů v lokalitě pod fotbalovým
hřištěm. Po zaměření pozemků, geometrickém rozdělení a vybudování sítí by mělo vzniknout asi 6 stavebních parcel.
Zastupitelstvo města schválilo zadání studie na přípravu stavebních pozemků a jejich zasíťování pro výstavbu rodinných
domů v lokalitě pod fotbalovým hřištěm a uzavření smlouvy o dílo s projektantem Ing. Šturcem na technickou studii
lokality „Pod hřištěm“ za nabídkovou cenu 125 500 Kč.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
ZM bylo informováno o rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci „Luby, stezka pro pěší a cyklisty Hřbitovní ulice –
Flusberg“. Výše dotace bude činit 95 % uznatelných nákladů, realizace akce bude do konce roku 2021, do září 2021
musí být vybrán zhotovitel stavby.
Zastupitelstvo města schválilo přijetí dotace na akci „Luby, stezka pro pěší a cyklisty Hřbitovní ul. – Flusberg,
odsouhlasili vypsání výběrového řízení na zhotovitele stavby a pověřili starostu k uzavření smlouvy o dílo s uchazečem,
který předloží nejvýhodnější nabídku, za nabídkovou cenu.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
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♦ Zastupitelstvo projednalo návrh na dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo na akci „Zpracování projektových dokumentací
revitalizace veřejných prostranství“. Protože nebyla nalezena shoda na konečném znění dodatku, bude o dodatku
rozhodnuto na příštím zasedání ZM.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
2
♦ Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku p. č. 954/1 (881 m ) v kat. území Luby I panu Postolkovi a paní Vaňkové
Vicianové za účelem výstavby rodinného domu.
Výsledek hlasování: 6 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování
♦ Zastupitelstvo města projednalo žádost pana Kratochvíla o prodej pozemku a schválilo záměr prodat pozemek
p. č. 157/1 (823 m2) v kat. území Horní Luby.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
♦ Zastupitelé projednali žádost paní Milady Markové o prodej pozemku p. č. 959/14 (735 m2) v kat. území Luby I. Tento
pozemek je dlouhodobě pronajat panu Schwarcovi (část od roku 2002, část od 2013), v případě výpovědi z nájmu ze
strany města bude pozemek k prodeji až v září 2022.
Pan starosta navrhl odložit rozhodnutí o záměru prodat pozemek p. č. 959/14 (735 m2) na příští jednání zastupitelstva
a zastupitelé s tímto návrhem souhlasili. ZM provede místní šetření na zmíněném pozemku.
Výsledek hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování
♦ Zastupitelstvo města projednalo žádost paní Salvové a schválilo záměr pronajmout pozemek část pozemku p. č. 937/7
(cca 56 m2) v kat. území Luby I.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
♦ Zastupitelé projednali žádost paní Hálové o směnu pozemku a schválilo záměr směnit pozemky mezi městem Luby
a paní Hálovou, části p. č. 2507/5 (16 m2) v kat. území Luby I ve vlastnictví paní Hálové za pozemek části p. č. 2859
(16 m2) v kat. území Luby I ve vlastnictví města Luby.
Výsledek hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování
♦ ZM projednalo žádost společnosti Hospice Sv. Jiří, o. p. s. v Chebu o poskytnutí finančního daru v roce 2021. ZM
schválilo poskytnutí finančního daru ve výši 10 000 Kč společnosti Hospic Sv. Jiří, o. p. s.
Výsledek hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování
♦ Zastupitelstvo města projednalo žádost organizace Nádech – pomoc a podpora rodičů samoživitelů, z. s., o finanční
podporu na činnost organizace. Zastupitelé neschválili finanční podpor pro organizaci Nádech – pomoc a podpora rodičů
samoživitelů, z. s.
Výsledek hlasování: 0 pro, 7 proti, 0 se zdržel hlasování
♦ Zastupitelé projednali žádost ředitelky Mateřské školy Luby o pořízení herního prvku – klouzačky s houpačkou za
nabídkovou cenu 99 922 Kč. ZM odsouhlasilo Mateřské škole Luby pořízení herního prvku na zahradu MŠ Luby
v hodnotě 100 tis. Kč a použití 100 tis. Kč z příspěvku zřizovatele na investici.
Výsledek hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování
♦ ZM bylo informováno o jednání pana starosty o žádosti České pošty o povolení zřízení odkládací schránky v Lubech
v Průběžné ulici na pozemku p. č. 2701/4. V případě, že město požaduje uzavřít nájemní smlouvu na část pozemku, kde
má být schránka umístěna, musí nájemní smlouvu projednat a odsouhlasit vedení České pošty. Zastupitelstvo o žádosti
České pošty nerozhodlo, zatím nebyl schválen záměr pronajmout pozemek část p. č. 2701/1 v kat. území Luby I. O celé
žádosti bude ZM znovu jednat po obdržení návrhu smlouvy o pronájmu pozemku.
Zastupitelé vzali informaci na vědomi.
♦ Zastupitelstvo schválilo navýšení limitu zaměstnanců města, odboru správy majetku města, o 5 zaměstnanců na pracovní
místa pro veřejně prospěšné práce.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
♦ Starosta města seznámil zastupitelé s potřebou uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské
sítě, práva uložení, provozu, údržby a oprav nebo rekonstrukce vodovodního/kanalizačního řadu uzavřená dle
ust. § 1257 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve věci připravované projektové dokumentace pro
výstavbu nového vodovodu a kanalizace v částech Lubů – Kraslická ulice, Pětidomí, Sokolovská a Horní Luby. Pro
podání žádosti o vydání stavebního a územního povolení je potřeba uzavřít uvedené smlouvy s dotčenými vlastníky
pozemků. Seznam pozemků a vlastníků je přiložen v příloze zápisu.
Výsledek hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování
♦ Zastupitelstvo města schválilo uzavření Dohody o provedení práce se zastupitelem Petrem Riedlem. Dohodnuté práce
se týkají práce řidiče a technického zabezpečení akce 27. Hraniční slavnosti, Česko-německý rockfest a Setkání občanů
u vánočního stromku a budou v rozsahu do 80 hodin.
Výsledek hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování
♦ Zastupitelstvo projednalo návrh na finanční pomoc postiženým obcím Jihomoravského kraje a schválilo přímou finanční
pomoc (finanční dar) ve výši 40 000 Kč postiženým obcím Jihomoravského kraje. Dar bude poskytnut Svazu měst
a obcí ČR, který poukáže peníze potřebným obcím. Ing. Vargová navrhla finanční dar také pro postiženou obec Stebno
v Ústeckém kraji, která byla také postižena přírodními živly. ZM schválilo finanční dar v hodnotě 10 000 Kč obci
Stebno na odstranění škod způsobených tornádem.
Výsledek hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování

♦ Příští veřejné zasedání Zastupitelstva města se koná v pondělí 6. září od 16 hodin v budově MěÚ,
2. poschodí, místnost č. 13.
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