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Bezplatné

Rok s covidem-19
Před rokem 1. března byly v České republice zaznamenány první tři případy onemocnění Covid – 19
způsobené novým typem koronaviru SARS-CoV-2. Dne 11. března došlo k uzavření škol, přišla různá
nařízení, zákazy, omezení, zastavil se společenský život, a tak se v menších či větších přestávkách děje
dodnes. Postupně nemoc zasáhla nějakým způsobem každého z nás, určitě nejsmutnějším jsou ztráty našich
blízkých a známých. Celou společnost zasáhlo něco nečekaného a pro většinu lidí do té doby zcela
nepředstavitelného. Dle oficiálních dat bohužel stále není vidět světlo na konci tunelu a nemoc se
nekontrolovatelně šíří celou společností, naše zdravotnictví je na dně svých kapacit a sil, což slyšíme
poslední dny ze všech stran.
Naději vkládáme do očkování, které však probíhá velmi pomalu a plíživě. U nás v Lubech v lednu a únoru
praktická lékařka MUDr. Dana Fučikovská zorganizovala očkování pro seniory 80+. V Lubech a Kraslicích
jsme byli první, kde v rámci Karlovarského kraje mohl mimo očkovací centrum praktický lékař očkovat
proti covidu. Za to si paní doktorka a její tým zaslouží veliký dík. Rovněž se na mne obrátilo několik našich
občanů, abych paní doktorce v Lubském zpravodaji poděkoval, že byli naočkování v Lubech a nemuseli za
ním někam dojíždět. Tedy ještě jednou díky!
V rámci očkovací strategie Karlovarského kraje budou vytvořeny očkovací centra (některá jsou již
vytvořena). Pro nás nejbližší budou v Chebu, Sokolově a Kraslicích. Kromě toho také bude vytvořen
očkovací mobilní tým. Z tohoto důvodu jsem požádal uvolněného zastupitele pro oblast zdravotnictví
Karlovarského kraje MUDr. Josefa Märze, zdali by tento tým na několik dní nemohl působit v Lubech, kde
by nabídl očkování pro naše občany. Pro tyto účely jsem nabídl prostory v MKS včetně naší součinnosti
a pomocí s administrativou. Takový postup by však nastal až ve chvíli, kdy bude dostatek očkovacích látek.
Uvidíme, jestli se to povede.
V únoru byly vládou uvolněny do postižených okresů Cheb, Sokolov a Trutnov respirátory a roušky, které
byly určeny pro jejich obyvatele. K nám do Lubů bylo přiděleno 6.100 ks chirurgických roušek, 130 ks
respirátorů určených pro mateřskou školu, 120 ks respirátorů určených pro základní školu, tedy pro občany
nebyl poslán žádný respirátor. Navíc roušky byly určeny pouze pro sociálně slabé občany.
Po zjištění, že pro naše občany nebyly určeny žádné
respirátory, jsme sami objednali 4.600 kusů
respirátorů ochrany FPP2 české výroby. Po jejich
obdržení zaměstnanci města do obálek rozdělili
jednotlivé respirátory a roušky, a pak je roznesli
občanům starších 6 let do schránek (bez rozlišování
na sociálně slabé), v počtu dvou respirátorů a tří
roušek na občana s trvalým pobytem v Lubech.
Zaměstnancům města za to děkuji. Jen jedna
zajímavost. Při rozdělování balení čínských roušek,
kde mělo být 50 kusů v balení, jsme zjistili, že ani v jediném tak nebylo, jeden nebo dva kusy vždy chyběly.
Nyní v březnu by se již chystal třetí ples. Letos se zatím pochopitelně žádný nekonal, a tak bychom chtěli
občanům trochu zpříjemnit současnou situaci. Proto máme na březen přichystáno „hraní pod okny“, tedy
dovolí-li to situace (v době psaní tohoto článku ještě nebylo rozhodnuto, jaké opatření vláda vyhlásí od
1. března). Chtěli bychom jako před Vánoci hrát na třech stanovištích. Na Malém náměstí, u bývalého
novinového stánku u MKS a u F.P.Techniku v Tovární ulici. Hrát bude Starovarka. Pouze Vás žádám,
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abyste co možná nejvíce (samozřejmě budete-li
mít zájem), hraní vyslechli z oken Vašich domovů a venku se z důvodu epidemiologických
opatření neshlukovali.
Co na závěr dnešního úvodníku? Přejme si, aby
se situace co nejdříve zklidnila a vrátila do
„starých“ kolejí, pevné zdraví, hodně trpělivosti
a ohleduplnosti.
Ing. Vladimír Vorm, starosta města

Výskyt osob s nemocí Covid – 19 v Lubech
Pozitivní
Vyléčení
Zemřelí
Za
Celkem za
Za
Celkem za
Za
Celkem za
den/měsíc
období
den/měsíc
období
den/měsíc
období
Duben 2020
1
1
0
0
0
0
Květen 2020
1
2
2
2
0
0
Září 2020
8
10
3
5
3
3
Říjen 2020
16
26
13
18
0
3
Listopad 20
10
36
13
31
1
4
Prosinec 20
24
60
11
42
1
5
Leden 2021
140
200
84
126
3
8
1. 2. 2021
2
202
2
128
0
8
2. 2. 2021
3
205
9
137
0
8
3. 2. 2021
5
210
5
142
0
8
4. 2. 2021
0
210
10
152
1
9
5. 2. 2021
8
218
3
155
0
9
6. 2. 2021
0
218
5
160
1
10
7. 2. 2021
2
220
0
160
0
10
8. 2. 2021
1
221
4
164
1
11
9. 2. 2021
4
225
9
173
1
12
10. 2. 2021
9
234
10
183
0
12
11. 2. 2021
1
235
2
185
0
12
12. 2. 2021
7
242
3
188
1
13
13. 2. 2021
4
246
0
188
0
13
15. 2. 2021
0
246
3
191
1
14
16. 2. 2021
6
252
2
193
0
14
17. 2. 2021
7
259
4
197
0
14
18. 2. 2021
2
261
8
205
0
14
19. 2. 2021
4
265
0
205
0
14
20. 2. 2021
2
267
2
207
0
14
21. 2. 2021
0
267
2
209
1
15
22. 2. 2021
7
274
4
213
0
15
23. 2. 2021
5
279
6
219
1
16
24. 2. 2021
1
280
3
222
0
16
25. 2. 2021
8
288
7
229
0
16
Dle údajů poskytnutých Krajským úřadem Karlovarského kraje (podle osob přihlášených
k trvalému pobytu v Lubech).
Ke
dni/měsíci
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NOVÝ ZÁKON O ODPADECH
Od 1.1.2021 vstupuje v platnost nový zákon o odpadech a tři další související zákony. Nový
balíček odpadové legislativy přináší především požadavek na zvýšení třídění a využití odpadů
a postupný odklon od skládkování. Jednou z největších změn, které zákon přináší, je postupné
navyšování poplatků za skládkování odpadu. Ze současných 500 Kč / tunu vzroste částka
postupně až na 1850 Kč v roce 2029.
Zákon výrazně mění způsob výpočtu, účtování a vykazování poplatku za ukládání odpadů na
skládku provozovatelem skládky a zároveň dochází k omezení typu odpadů, který může být na
skládky přijímán. Přijetím nového zákona se navyšují obcím náklady spojené s uložením
směsného komunálního odpadu na skládkách. Nový zákon klade důraz na třídění odpadu
a obsahuje několik mechanismů, jak ho podpořit. Do roku 2030 musí obce zajistit, aby tříděný
odpad tvořil 65 % z celkového objemu komunálního odpadu. Nyní je to 38 %. Obce má motivovat
takzvaná třídicí sleva, což je dočasný nástroj, kterým obec může získat snížení poplatku za
ukládání komunálního odpadu.
Celkové množství odpadů, k nimž obec může uplatnit tuto slevu, nesmí přesáhnout v roce 2021
množství 200 kg na jednoho obyvatele obce. Jedná se o množství odpadů uložené na skládku
odpadů. Obec s 1000 obyvateli tedy může uložit 200 tun odpadu na skládku za poplatek 500 Kč/t,
množství přesahující tento limit je zpoplatněno částkou 800 Kč/t pro rok 2021. Nevyužitá část
slevy se žádným způsobem nepřevádí do dalšího kalendářního roku. V dalším kalendářním roce
bude moci být sleva uplatněna na množství stanovené pro daný rok v příloze č. 12 zákona
o odpadech viz níže:
Rok
Množství odpadu na
obyvatele v kg
(sleva)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

200

190

180

170

160

150

140

130

120

Poplatek za ukládání
Poplatkové období v roce
využitelných odpadů
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 a dále
na skládku v Kč (bez slevy) 800 900 1000 1250 1500 1600 1700 1800 1850 1850
Pro výpočet množství odpadů, na které bude moci obec uplatnit „slevu“ v roce 2021, je rozhodující
počet obyvatel obce uvedený v bilanci obyvatel České republiky, zpracované Českým
statistickým úřadem k 1. lednu 2020.
Cílem zvyšování poplatku státem je motivace spotřebitelů pro odklonění využitelných
a recyklovatelných materiálů ze skládek a podpora jejich dalšího využití.
Marius Pedersen, a.s.
Ing. Karel Ježek, oblastní manažer

Separace
Na občasné dotazy občanů, zda je možné do plastových kontejnerů dávat plechové
obaly, otiskujeme informaci Ing. Martina Lukeše z Lubského zpravodaje, říjen 2019:
Svozová firma nám sdělila, že do kontejnerů na plasty lze ukládat také kovové obaly,
tj. plechovky od nápojů, obaly od konzerv apod. Třídící linka je na to připravena a do
plastu lze opravdu ukládat i tento odpad.
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Co se děje v mateřské škole
V současné nelehké době se téměř žádná koronavirová opatření na mateřinky nevztahují. Jen nesmíme
chodit do školky se zvýšenou teplotou, rýmou a kašlem. Nemocné děti do školky nepatří, mohou nakazit
další kamarády, ale i paní učitelky. Kdyby naše paní učitelky onemocněly, zůstala by školka zavřená, a kam
bychom si chodily hrát? Buďme tedy navzájem ohleduplní. Maminko a tatínku, nevoďte nás do školky před
testováním na Covid. Přiveďte nás až po výsledcích testů.
Pokud je tatínek nebo maminka pozitivní, do školky nesmíme
dříve než za 15 dnů, musíme zůstat doma v karanténě stejně
jako dospěláci. Pokud jsme všichni zdraví a dodržujeme
stanovená pravidla, scházíme se s ostatními dětmi ve třídě
Kytiček, Motýlků a Hvězdiček. Zpíváme, cvičíme, učíme se,
hrajeme si a chodíme ven, hlavně na zahradu. Tam jsme si letos
pořádně užily hóóódně sněhu. Jen nás mrzí, že se nemůžeme
setkávat s dětmi z německých mateřských škol. Němčinu
s Pavlínou se učíme online. Nechodíme do divadla, do kina, ani
žádní herci a hudebníci k nám nejezdí. Je to trochu smutné. Ale naše paní učitelky nám různými
způsoby zpestřují pobyt ve školce. Jednou z těch posledních
povedených akcí byl karneval. Soutěže, hry, promenáda masek
a diskotéka se nám všem líbily. Každý z nás měl na sobě krásný
kostým, se kterým nám pomohly naše maminky. Maminkám
také děkujeme za dobrůtky, které nám do školky koupily,
abychom si karneval také pořádně osladily. Fotografie
z karnevalu na našich webových stránkách vypovídají o tom, že
se den opravdu vydařil.
Děti ze třídy Kytiček, Motýlků a Hvězdiček z MŠ v Lubech
Redakce LZ – bez komentáře
Kvůli zhoršující se epidemiologické situaci přistoupila vláda premiéra Andreje Babiše (ANO) k přísnějším
opatřením, která začnou platit od pondělí 1. března. Zavřou se školy a školky.
Nový nouzový stav schválila vláda 26. února a potrvá až do 28. března 2021.
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Inzerce

Společenská kronika
V měsíci březnu 2021 oslaví
významné životní výročí tito občané
města Luby:

PLYNOSERVIS
voda-topení-plyn

Písek Vlastimil
Křesťanová Eliška
Jelínek Jaromír
Všem jubilantům srdečně blahopřejeme!

Martin Forrai
•

Komunální poplatky
Finanční odbor MěÚ v Lubech upozorňuje občany, že
poplatek za psy je splatný do 31. března a za odpady do
31. května.
Odpady je možné platit i po částech, ale splatnost celé
částky je do konce května.

Složenky na poplatky již zasílány nebudou – viz
Lubský zpravodaj, leden str. 3.

Poděkování
Chceme touto cestou poděkovat MUDr. Fučikovské
s jejím týmem sestřiček a MěÚ Luby za perfektní
přípravu a provedení očkování proti COVID 19 našich 80letých a víceletých spoluobčanů.
Ještě jednou děkujeme.
Rodina Košťálova a rodina Holišova

•
•
•

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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Jak šel život v roce 2020
Počet obyvatel v Lubech se mírně zvýšil. K 31.12.2019 bylo v Lubech 2179 obyvatel
a k 31.12.2020 bylo 2198 obyvatel.
Narodilo se celkem 18 dětí, z toho 10 chlapců a 8 děvčat.
V matričním obvodě Luby bylo uzavřeno celkem 21 sňatků. Z toho 6 párů byli místní občané.
O tom, kolik párů uzavřelo manželství mimo matriční obvod Luby, nemáme dostupné informace.
O rozvodech také nemáme dostupné informace.
Zemřelo 33 našich občanů. V tichém zármutku vzpomínáme na ty, kteří již mezi námi nejsou
(řazeno dle abecedy):
Bártová Marie, Bastlová Ingeborg, Bíba Michal, Bigas Štefan, Boudová Marie, Buchner Herbert,
Glos Reinhold, Güthnerová Ivana, Hanousková Marie, Hornická Jaroslava, Jandová Anna,
Kolínský Zdeněk, Koudelková Marie, Krabec Vladimír, Lariš Rudolf, Mlčoch Antonín, Moravová
Helena, Musil Ondřej, Pešková Anna, Pištěk Jaroslav, Prevužňák Štefan, Schubert Petr, Skořepa
Ladislav, Šebek Henry, Šperl Zdeněk, Štolová Marie, Tremlová Věra, Ujváry Dušan, Utěkalová
Pavlína, Váková Marie, Vaněk František, Vaňous František, Zuber Helmut.
V průběhu roku došlo ke změně programu Evidence obyvatel. Z tohoto důvodu nemůžeme přesně
uvést kolik občanů se do Lubů přistěhovalo a kolik odstěhovalo. Na Českém statistickém úřadě
budou data aktualizovaná koncem dubna 2021.
Statistika
Narození
Úmrtí

rok 2018
16
20

rok 2019
22
23

Rok 2020
18
33

Obrázky z historie
Nehoda se stala 23.02.1962 v 19.00 hod mezi
stanicemi Velký Luh a Nový Kostel na kilometru
14,800. Během jízdy motorového vlaku č. 2714
došlo k vykolejení motorového vozu M.131 a jeho
následnému pádu z 10metrového náspu. Přívěsný
vůz zůstal na trati. Došlo ke zranění 30 osob.
U nehody zasahoval lubský lékař Mudr. Jan Reinl,
a následky nehody pomáhali likvidovat příslušníci
roty PS Luby. Při nehodě nedošlo k žádnému úmrtí.
Nehodu zavinil strojvedoucí A. L. z lokomotivního

depa Cheb. Důvodem nehody bylo překročení
max. povolené rychlosti 30 km/h.
Tomáš Lenc

Orchestr Cremona

1
2
3
4
5
Foto ze sbírky Miky Pokorného

Zährl Willi
Pech Alois
Lupač Emil
Hlavatý Jindřich
Schicker Helmut

6
7
8
9

Oberländer Rudolf
Budil Josef
Kuka Vladimír
Holpuch Josef

Ca. konec padesátých nebo začátek šedesátých let.
Foto: Honza Zährl
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LINKA BEZPEČÍ
Problémy, které s sebou přinesla distanční výuka, omezení
interakce, uzavření restaurací, některých obchodů, zrušení
kulturních akcí apod., v průběhu pandemie Covid-19, může
v mnohých dospělých, seniorech, ale i dětech vyvolat mnoho
nepříjemných pocitů a stavů, může se významně projevovat
na jejich psychice.
V těchto krizových situací si spousta z nás neví rady a netuší,
jak řešit své úzkosti a jiné nepříjemné duševní stavy.
Pro seniory je tato situace obzvláště nepřehledná
a stresující. I tak základní radou je, vycházet co nejméně,
vždy s nasazenou rouškou a být velice obezřetní. Návštěvy příbuzných raději na nějaký čas
vynechat, a ačkoli to není lehké, zkuste zůstat v kontaktu se svými dětmi, vnoučaty a dalšími
příbuznými či přáteli alespoň pomocí telefonu.
Zde je pár základních rad, jak zvládnout dobu pandemie:
•
•
•
•
•
•
•

Pokud se cítíte nervózní, naštvaní či zmatení je to v pořádku. Tyto pocity jsou zcela
přirozenou reakcí na novou, neznámou situaci.
O svých pocitech mluvte.
Pokud cítíte, že jsou pro vás pocity těžko zvládnutelné kontaktujte některou z linek
důvěry, jejich proškolený personál vám poradí, co v těžkých situacích dělat. Krizové
linky jsou k dispozici i na běžné popovídání. Jejich seznam naleznete níže.
Nebojte se říct o pomoc, pokud jí potřebujete. Senioři jsou jednou z nejohroženějších
skupin, je tedy zcela přirozené, že potřebují pomoci.
Situaci nepodceňujte, ale snažte se vyvarovat paniky. Čtení novin a sledování zpráv
věnujte jen omezenou dobu. Lépe pro sebe uděláte, pokud si přečtete knihu, vyluštíte
křížovku nebo zhlédnete oblíbený film.
Snažte se dodržovat správnou životosprávu – dostatečně spěte, jezte a pijte,
zaměstnejte hlavu četbou a jinými aktivitami.
Jakékoli zdravotní obtíže nepodceňujte a o všem informujte svého ošetřujícího
lékaře.

Kam se obrátit o radu, konkrétní pomoc nebo v případě, že si chcete s někým promluvit?
Senioři
•
•
•
•
•
•
•

Senior telefon (Život 90): 800 157 157 (nonstop), ZDARMA
Linka seniorů (Elpida): 800 200 007 (denně 8-20), ZDARMA
Linka pro seniory (Seniorem s radostí): 792 308 798 (nonstop)
Zelená linka (Anděl Strážný): 800 603 030 (nonstop), ZDARMA
Linka pomoci seniorům a potřebným: 800 160 166 (nonstop), ZDARMA
Linka EDA: 800 405 060 (po-pá 9-15), ZDARMA (služby pro osoby
v akutní krizi či osoby, kterých se dotýká současná situace)
Terapeutická linka Sluchátko, z.ú.: 212 812 540, (provozní
doba viz terapeutickalinka.cz), ZDARMA, terapeutická pomoc osobám
v tíživé životní situaci

I pro naše děti není tato situace nijak lehká. Nemohou navštěvovat školu, vídat se ve škole
s kamarády, ale i se svými učiteli. I pro ně fungují LINKY BEZPEČÍ.Posláním je poskytnou
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telefonickou krizovou pomoc a poradenství dětem a mladistvým, kteří se nacházejí v tíživé životní
situaci, nemohou, nebo nedokáží ji zvládnout vlastními silami, nevědí si rady se svými problémy,
cítí se zmatení z nejrůznějších důvodů a nechtějí nebo se nemohou svěřit někomu ze svého okolí.
Pro koho je Linka bezpečí určena?
•

Pro děti do dosažení 18. roku věku.

•
•

Pro studenty denní formy studia do dosažení 26. roku věku.
Linka bezpečí poskytuje také službu „vzkaz domů“. Tuto službu mohou využít jak
samy děti, které jsou na útěku z domova, tak rodiče (pečující osoby), kteří chtějí
nechat nezletilému dítěti na útěku vzkaz.

Děti a mládež
•
•
•

Linka bezpečí (Sdružení Linky bezpečí): 116 111 (nonstop), ZDARMA
pomoc pro děti, mládež a studující do 26 let
Linka důvěry Dětského krizového centra: 777 715 215,
241 484 149 (nonstop) pro děti i dospělé
Krizová linka SOS centra Diakonie: 800 567 567 (denně 9-20), ZDARMA

Dospělí
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Linka první psychické pomoci: 1221, (v pracovních
dnech od 8 do 19 hodin a o víkendu od 9 do
16.30 hodin, ve vánočním čase se může provozní
doba lišit)
Linka první psychické pomoci (Cesta
z krize): 116 123 (nonstop), ZDARMA
Linka důvěry (CKI Psychiatrické nemocnice
Bohnice): 284 016 666 (nonstop)
Pražská linka důvěry (Centrum sociálních služeb
Praha): 222 580 697 (nonstop)
Krizová linka KC RIAPS (Centrum sociálních služeb
Praha): 739 557 574 (nonstop)
Linka důvěry Dětského krizového centra: 777 715 215,
241 484 149 (nonstop) (i pro dospělé)
Krizová linka SOS centra Diakonie: 800 567 567 (denně 9-20), ZDARMA
Linka EDA: 800 405 060 (po-pá 9-15), ZDARMA (služby pro osoby
v akutní krizi či osoby, kterých se dotýká současná situace)
Terapeutická linka Sluchátko, z.ú.: 212 812 540, (provozní
doba viz terapeutickalinka.cz), ZDARMA, terapeutická pomoc osobám
v tíživé životní situaci

Rodiče
•
•
•

Linka pro rodinu a školu (Cesta z krize): 116 000 (nonstop), ZDARMA pomoc dospělým ohledně dětí (pro rodiče, příbuzné, učitele, vychovatele
Rodičovská linka (Sdružení Linky bezpečí): 606 021 021 (po-čt 9-21,
pá 9-17) - pro rodiče, učitele, vychovatele
Linka EDA: 800 405 060 (po-pá 9-15), ZDARMA (zejména pro rodiče
a blízké dětí s postižením, vážnou diagnózou či po úrazu)
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Zprávy ze zastupitelstva
Přítomni: pp. Holiš, Kašová, Pecháčková, Riedl, Šejba, Urban, Vargová, Vorm, Werner.
♦ Starosta konstatoval, že ověřovatelé zápisu z minulého zasedání, paní Kašová a pan Holiš, potvrdili svým
podpisem shodu zápisu s projednávaným programem, a tím jeho správnost. Navrhl ověřovatele zápisu paní
Pecháčkovou a pana Riedla. Zastupitelé schválili ověřovatele zápisu.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0
♦ Zastupitelstvo bylo seznámeno se všemi žádostmi o dotaci z Programu na podporu sportovních a volnočasových
aktivit dětí a mládeže v roce 2021. Všechny doručené žádosti splňují pravidla tohoto programu, celková
požadovaná částka je 263 000,- Kč (v programu k rozdělení 250 000,- Kč). Předseda výboru školství, mládeže
a tělovýchovy pan Werner navrhl poskytnutí dotací v požadované výši Junáku a Golf Clubu, chybějících
13 000 Kč pokrátit SK Luby a TJ Luby. Jeho návrh ZM odsouhlasilo.
Zastupitelé schválili dotace pro sportovní aktivity a volnočasové aktivity dětí a mládeže ve výši: Golf Club Luby
28 000 Kč, TJ Luby 152 000 Kč, Sportovní klub Luby 45 000 Kč a Junák – český skaut 25 000 Kč.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0
♦ Zastupitelé byli seznámeni se všemi žádostmi o dotaci z Programu pro individuální dotace v roce 2021.
V žádostech o dotace pro oblast podpory činnosti neziskových organizací (činnost místních spolků, sdružení
a jiných neziskových organizací a podpora obecně prospěšných organizací) požadují žadatelé dotace v celkové
výši 60 000 Kč. Předseda výboru školství, mládeže a tělovýchovy pan Werner navrhl poskytnutí dotací
v požadované výši všem žadatelům. Jeho návrh ZM odsouhlasilo.
Zastupitelé schválili dotace pro spolek DROSERA 10 000 Kč, Centrum-Čtyřlístek-Luby 10 000 Kč, Myslivecký
spolek Luby II (na činnost) 10 000 Kč, Luběnky z. s. (na činnost) 10 000 Kč, Český rybářský svaz 10 000,- Kč,
ČMSCHPH – pošt. holubů 10 000,- Kč.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0
♦ Zastupitelé projednali žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě a zřízení věcného břemene a dohodu
o umístění stavby č. IV-12-0017530/SOBS/VB/01, se společností ČEZ Distribuce, a. s., a to z důvodu budování
zařízení distribuční soustavy na dotčených nemovitostech pozemků p. č. 2748/4 a p. č. 218 v kat. území Luby I,
které jsou ve vlastnictví města Luby. Zastupitelstvo uzavření smlouvy schválilo.
Výsledek hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování
♦ Pan starosta informoval přítomné zastupitele o vyhlášení dotací z rozpočtu Karlovarského kraje. Jde o Program
obnovy venkova, kde by město mohlo požádat o dotaci z podprogramu 1 – Venkovská zástavba a občanská
vybavenost, dále o Program na podporu kulturních aktivit, Program na podporu rozvoje cyklistické infrastruktury,
Program odboru ŽP – Likvidace invazivních rostlin a Program na podporu jednotek sboru dobrovolných hasičů
(JSDH) v Karlovarském kraji. Zastupitelé vzali na vědomí informaci o vypsaných programech a o přípravě žádostí
o dotaci z programů na ty projekty, které má město v plánu v letošním roce realizovat (program obnovy venkova,
Program na podporu kulturních aktivit, Program na podporu JSDH).
♦ ZM bylo seznámeno s přípravou studie na vypracování společné dokumentace pro územní řízení a stavební
povolení (DUR+DSP) a inženýrskou činnost pro stavební řízení (IČ SP, OS) pro projekt další části úpravy
veřejného prostranství v Lubech, ulice Tovární, Družstevní a Luční. Nabídku podala firma Dopravní stavby
a venkovní architektura, s. r. o., která zpracovala již předešlé části úprav veřejných prostranství a také vypracovala
dokumentaci k této části v nižším stupni PD. Společnost nedodala včas celou studii, ani celkovou kalkulaci
nabídkové ceny, proto zastupitelé o uzavření smlouvy o dílo nehlasovali, vzali pouze informaci na vědomí.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0
♦ ZM bylo seznámeno s cenovou nabídkou na zpracování technické studie na akci „Stavební úprava Potoční ulice,
Luby“, kterou podala společnost Dopravní stavby a venkovní architektura, s. r. o. Obsahem studie budou stavební
úprava Potoční ulice – zpevněné plochy, chodník, místní komunikace, podélná parkovací stání, rekonstrukce
mostu, únosnost pro nákladní vozidlo odpadní, hasičské a manipulační ČEZ, návrh odvodnění, veřejné osvětlení
a návrh případných přeložek inženýrských sítí, napojení Potoční ulice na Tovární ulici zůstane stávající, a zajištění
příjezdu HZS a IZS ke každému domu. Cenová nabídka za zpracování technické studie je 68 038,30 Kč včetně
DPH. Zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy o dílo se společností Dopravní stavby a venkovní
architektura s. r. o., na zpracování technické studie na akci „stavební úprava ulice Potoční, Luby“ za nabídkovou
cenu 56 230,00 Kč bez DPH (to je 68 038,30 Kč včetně DPH).
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0
♦ Zastupitelé řešili pojmenování nové ulice v Lubech na st. p. č. 985/14 v kat. území Luby I, která je přístupová
komunikace v nové obytné zóně. Jediným návrhem na pojmenování této přístupové komunikace byl

Lubský zpravodaj

březen 2021

strana 10

Truhlářská ulice. ZM schválilo pojmenování nové komunikace na p. p. č. 985/14 v kat. území Luby I názvem
Truhlářská ulice.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0
♦ Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku p. č. 1201/8 (935 m2) v kat. území Luby I panu Jakubovi Němcovi
a Sabině Sommerové za účelem výstavby rodinného domu.
Výsledek hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování
♦ Zastupitelé projednali žádost paní Evy Baarové o pronájem pozemku části p.č. 2534/10 (702 m2) v kat. území
Luby I a pronájem paní Baarové schválili.
Výsledek hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování
♦ ZM projednalo žádost pana Miroslava Gotharda o pronájem pozemku části p. č. 264/1 (154 m2) v kat. území Luby
I a pronájem pozemku panu Gothardovi schválilo.
Výsledek hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování
♦ Zastupitelstvo chválilo pronájem pozemku části p. č. 2577/4 (cca 750 m2) v kat. území Luby I panu Jakubovi
Soukupovi, pronájem bude na dobu určitou, a to na dobu 10 let.
Výsledek hlasování: 8 pro,1 proti, 0 se zdržel hlasování
♦ Zastupitelé schválili propachtování pozemku části p. č. 2486/8 (cca 200 m2) v kat. území Luby I paní Žižkové
a propachtování části p. č. 2486/8 (cca 175 m2) v kat. území Luby I panu Václavíkovi.
Výsledek hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování
♦ ZM znovu schválilo záměr prodat pozemek p. č. 1161/14 (1417 m2) v kat. území Luby I za účelem výstavby
rodinného domu. K opětovnému schválení záměru prodat tento pozemek dochází proto, že zájemce, kterému byl
tento pozemek schválen k prodeji, od koupě odstoupil.
Výsledek hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování
♦ Zastupitelé projednali žádost pana Radka Kremeně o prodej pozemků p. č. 2709/2 (630 m2) a p. č. 2709/3 (500 m2)
v kat. území Luby I a neschválili záměr tyto pozemky prodat (jedná se o přístupovou cestu k městským
pozemkům).
Výsledek hlasování: 0 pro, 9 proti, 0 se zdržel hlasování
♦ Zastupitelstvo města projednalo žádost paní Květy Votavové o prodej pozemku p. č. 134/2 (386 m2) v kat. území
Luby I a schválilo záměr prodat tento pozemek.
Výsledek hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování
♦ ZM projednalo žádost pana Matěje Lence o prodej pozemku p. č. 263/1 (2206 m2) v kat. území Horní Luby.
Uhrazení kupní ceny pan Lenc požaduje v měsíčních splátkách ve výši 2–4 tis. Kč. Zastupitelstvo města nechválilo
záměr prodat pozemek p. č. 263/1 (2206 m2) v kat. území Horní Luby.
Výsledek hlasování: 1 pro, 8 proti, 0 se zdržel hlasování
♦ ZM schválilo dne 30.12.2020 uvření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností Gasnet na přeložku plynu
v Příčné ulici na pozemky p. č. 206/1 a p. č. 2626/11 v kat. území Luby I a to usnesením č. 230/26/2020. Dnes ZM
schválilo doplnění tohoto usnesení o část, že toto věcné břemeno bude za jednorázovou úplatu 1 000, Kč. Důvodem
je, že investiční akce je vyvolaná na žádost města, které je také investorem, a veškeré náklady bude také město
hradit.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0
♦ Zastupitelé projednali návrh na změnu obecně závazné vyhlášky (OZV) o místním poplatku z pobytu.
Zastupitelstvo schvaluje OZV města Luby č. 1/2021, kterou se mění OZV č. 1/2020, o místním poplatku z pobytu
ze dne 16.11.2020.
Výsledek hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování
♦ Pan starosta informoval zastupitele o vyhlášeném výběrovém řízení na projekt „Stavební úpravy objektu
v Revoluční 153 v Lubech“., který řeší 3 samostatná opatření v budově školní jídelny a jsou na ně poskytnuty
3 dotace ze SFŽP (energetické úspory v objektu, akumulace dešťových vod a vzduchotechnika). Dle zadávací
dokumentace by práce měly probíhat od konce března do konce října. Zastupitelé vzali informaci na vědomí.
♦ Pan Holiš informoval ZM, že tento bod navrhl na základě mnoha dotazů a stížností od rodičů dětí chodících do
Základní školy Luby. Jako zastupitel by chtěl vědět, jak distanční výuka probíhá. Pan starosta navrhl, aby celou
záležitost posoudila Školská rada ZŠ, protože je složena převážně z rodičů žáků.
Výsledek hlasování: 7 pro, 0 proti, 2 se zdrželi hlasování (p. Werner a p. Pecháčková)

♦ Příští veřejné zasedání Zastupitelstva města se koná v pondělí 22. března od 16 hodin v budově
MěÚ, 2. poschodí, místnost č. 13.
Lubský zpravodaj:

vydává Město Luby, nám. 5. května 164, PSČ 351 37, IČO: 00254053, vychází 12x v roce v nákladu 350 ks; odpovědný
redaktor J. Kreuzinger. Registrováno u MK ČR E 11477. Tisk: HB PRINT, s.r.o., Spojovací 2426/2, 350 02 Cheb.
Redakce neodpovídá za obsah dodaných článků a obsah článků nemusí vyjadřovat názor redakce. Příspěvky v elektronické
podobě zasílejte do 25. dne předchozího měsíce na adresy: rommil@atlas.cz nebo jankreuz@seznam.cz
Informace o městě Luby na adrese: www.mestoluby.cz.

