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Nový park předán občanům
Milí Lubáci,
prázdniny se přehouply do druhé poloviny, takže bych chtěla dětem popřát, aby zbytek volných dnů byl
slunečný a veselý, bez odřených kolen; a všem, kteří mají ještě dovolenou před sebou, aby si užili
pohody a v pořádku se vrátili ze svých cest.
Jistě jste zaznamenali, že v červenci byl dokončen a předán park u jídelny. I přes některé dodatečné
úpravy a opravy vznikl uprostřed města důstojný
prostor pro společná setkávání, odpočinek i aktivní
relaxaci. Do budoucna si spolu s Vámi přeji, aby
park sloužil svému účelu, a schody mezi školami
se hemžily žáky.
Také zdravotní středisko počátkem srpna čeká na
kolaudační řízení. Vzhledem k čerpání dovolené
a zpětnému stěhování bude ordinace MUDr.
Fučikovské v nově upravené budově opět
v provozu až od září. Pak si teprve budou moci
pacienti se sníženou pohyblivostí plně „vychutnat“
jízdu výtahem.
Na závěr bych Vás chtěla srdečně pozvat na
21. hraniční slavnosti – doufejme v přízeň počasí!
Ing. Anita Černíková, starostka města

Posledním zvoněním vše nekončí
Před několika dny byl předán krásně upravený park, který se stane jistě chloubou našeho města. Jeho
výstavba přišla na nemalý peníz a určitě se zde udělalo hodně práce. Ted' bude záležet na všech občanech
města i na jeho návštěvnících, abychom se z pěkného parku mohli dlouhodobě těšit všichni.
Mám však obavu, že někteří z řad mládeže se budou chovat k věcem společným až macešsky. Již
několikrát jsme byli svědky, jakým nezvyklým způsobem sedí mladí lidé na lavičkách, a kolem nich je
spousta odpadků. Snad však pochopí, že za pár let i z nich budou maminky a tátové, kteří rádi vyhledají
klid a odpočinek v místním parku.
Také jsme byli mladí, věděli jsme, kde rostou dobré třešně, kterou zahradu je dobré navštívit kvůli těm
nejlepším kedlubnám. Nikdy jsme však po sobě nenechali spoušť!
Je hezké, když člověk slyší od sousedů, jak máme čisto ve městě. A aby to taky tak vydrželo, záleží na
nás všech. A posledním zvoněním to nekončí.
Margot Pelikánová

Hasičská soutěž
Sbor dobrovolných hasičů v Lubech si dovoluje pozvat všechny své spoluobčany a příznivce hasičských
soutěží v požárním útoku dne 29. srpna od 10 hodin. Občerstvení bude zajištěno, tak neváhejte a přijďte
podpořit domácí tým hasičů.
Pavel Mikyta, velitel SDH Luby
Jan Pelc, starosta SDH Luby
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Pohádkový les
Pohádkový les byl opět POHÁDKOVÝ. Ačkoli nás přátelé lákali na jinou dětskou akci v regionu,
nakonec jsme je my „přetáhli“ k nám do Lubů. A nelitovali jsme! Zatímco naše děti se urputně snažily
bezchybně splnit všechny zadávané úkoly, my dospělí jsme se náramně bavili při pozorování našich
ratolestí a v duchu jsme jim i trochu záviděli jejich schopnost ponořit se do světa fantazie – sami bychom
přivítali možnost vrátit se do dětských let a vkročit do pohádky…
Společně s dětmi jsme pak na nitku korálek po korálku navlékali jednotlivá stanoviště – nalévali víno
Jiříkovu králi, jako princové a princezny se projeli na koních, hasili požár v mraveništi, spolu s vlkem
prošli vrátky za kůzlátky, u Dlouhého, Širokého a Bystrozrakého našli drahokam, u čarodějnice pak
poučení o separovaném odpadu (☺).
S Kašpárkem jsme projeli překážkovou dráhu,
u víly a vodníka vylovili rybníček, děsili se čertů,
vyprávěli pohádku Ovčí babičce, u hajného jsme se
domáhali Ančete, Kuby a Trautenberka. S Pejskem
a Kočičkou jsme za urputného lijáku hledali
domeček, co je v něm syreček. Na konci naší cesty
jsme našli milovanou Zlatovlásku - splihlou od
deště, zatímco její princ se choulil pod stromy. A za
to vše si ještě děti odnesly malý dáreček. Mnohem
více mne však těší, že si odnesly spoustu krásných
zážitků. Že existuje parta lidí, kterým stojí zato
rozveselit malá dětská srdíčka. A že pršelo?
ČERT TO VEM!
Ing. Anita Černíková

SDH Luby – den otevřených dveří
Jak se již stalo tradicí, tak i letos Sbor dobrovolných hasičů města Luby uspořádal dne 20. června Den
otevřených dveří ve své zbrojnici. Pro děti bylo připraveno několik soutěží, a samozřejmě nesměla chybět
tolik oblíbená projížďka hasičským vozem. K poslechu a tanci hrála velice příjemná muzika. Na památku
si každý kdo chtěl, mohl odnést vlastní otisk prstu od člena kriminální policie. Každý kdo přišel, mohl
vidět ukázku zásahu v azbestových oblecích (věřte, že zima v tom není). Naši nejmenší nezaháleli
a předvedli, že také něco umí, rodiče mohou být pyšní na své malé hasiče, které mají doma. K vidění byla
ukázka techniky z Čech, ale i ze sousedního Německa. Obrovské poděkování patří našim sponzorům za
ceny do tomboly, spoluobčanům města, že se přišli pobavit mezi nás a našim místním hasičům za
odvedený kus práce. Vlastně každému, kdo se podílel při organizaci a na celém průběhu konání akce.
Těšíme se na příští rok.
Jan Pelc, starosta SDH Luby

POZVÁNKA
na tenisový turnaj ve čtyřhrách, který se uskuteční v sobotu dne 22.8.2015 od 9.00
hodin v areálu Sportovního klubu Luby. Přihlášky přijímá sportovní ředitel
turnaje pan Břinčil, nejpozději do středy dne 19.8.2015 na telefonu 605 962 783
nebo pan Pěnkava, telefon 723 259 769. Každý účastník uhradí startovné ve výši
100,- Kč na místě. Zveme všechny občany k návštěvě tenisového areálu.
Občerstvení bude zajištěno po celý den v místní klubovně.

Humor
•
•
•

Na svých chybách se učíme, na cizích děláme byznys.
Lépe se spolupracuje s opilým profesionálem, než se střízlivým idiotem.
Sponzor je člověk, pro kterého je jednodušší se rozloučit s penězi, než vysvětlit, kde je vzal.
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Pomník opět jako nový
U cesty z Flusberku stojí nalevo v lesíku před Výspou pomník, připomínající úmrtí občana Výspy Josefa
Seiferta, ke kterému došlo v roce 1934. Pomník se od té doby postupně znečistil, obrostl mechem a text
byl takřka nečitelný.
Město ve spolupráci s turistickým oddílem renovuje pomník padlým v 1. světové válce v obci Výspa,
chystá se instalace informační tabule a úprava okolí. A tak – jelikož se směrem na Výspu chodí i kolem
soukromého pomníku pana Seiferta – jsme se s Tomášem Lencem rozhodli, že ho trochu očistíme
a opravíme písmo, aby kolemjdoucí poznali jeho historii.
Ve spolupráci s Technickými službami byl pomník odvezen a očištěn. Potom nastala nejpracnější část
úpravy, a to vykreslení textu. Tomáš si tak vzal štěteček s černou barvou a hezky, písmenko po písmenku,
obnovil text do čitelné podoby.
Před několika dny jsme umyli spodní díl pomníku, který zůstal na původním místě a ve čtvrtek
30. července, opět za spolupráce kluků z technických služeb, jsme pomník postavili a zdárně dokončili
náš záměr obnovy pomníku.
Má spolupráce spočívala při přípravě realizace, při předložení německého textu a kontrole při
vykreslování (objevili jsme dokonce gramatický překlep, chybně vytesané písmeno) a pomoci při usazení.
A aby i čeští občané věděli, z jakého důvodu zde pomník stojí, nechal jsem vyrobit tabulku (je připevněna
na spodním kameni – viz foto) s tímto českým textem:
Vzpomínka k poctě našemu dobrému otci Josefu Seifertovi, Dürngrün Nr.14.
Byl postižen nehodou 29. července 1934.
Ve věku 72 let mu přejel naložený vůz s obilím přes prsa.
Poděkování za spolupráci patří klukům z Technických služeb a Ing. Martinovi Lukešovi, který této věci
fandil a ochotně vypomáhal. Tabulku financovalo město, děkujeme i paní starostce Ing. Anitě Černíkové.
Jan Kreuzinger a Tomáš Lenc
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MĚSTO LUBY
Zastupitelstvo města Luby
Obecně závazná vyhláška Města Luby č. 2/2015
o omezení hlučných činností
Zastupitelstvo města Luby se na svém zasedání dne 29.6.2015 usneslo vydat v souladu s § 10 písm. a) a
§ 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto
obecně závaznou vyhlášku města Luby:
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek a občanské soužití ve městě, je jednorázové,
nahodilé používání strojů, přístrojů a zařízení způsobujících hluk v nevhodnou denní dobu.
(2) Dlouhodobé hlukové zatížení životního prostředí a ochranu před hlukem, který svou velkou
intenzitou a délkou trvání hlukové zátěže může ohrozit zdraví obyvatelstva, upravují zvláštní právní
předpisy.1)
(3) Cílem této obecně závazné vyhlášky je zlepšení pohody bydlení a pobytu v otevřených prostorech
v zastavěném území města2), a to přiměřeným omezením činností uvedených v odstavci 1.
Čl. 2
Omezení hlučných činností
O nedělích, státních svátcích3) a státem uznaných ostatních svátcích4) je každý v zastavěném území města
povinen zdržet se používání strojů, přístrojů a zařízení způsobujících hluk (například cirkulárek,
motorových pil a kos, křovinořezů, drtiček větví, motorových sekaček na trávu, bouracích kladiv, vrtaček
a podobně). Ustanovení věty první se nevztahuje na veřejnosti přístupné sportovní, kulturní a podobné
společenské akce.
Čl. 3
Sankce
Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou může být postiženo jako
přestupek5) nebo jiný správní delikt6).
Čl. 4
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.8.2015.
…………………….
Ing. Anita Černíková
starostka města

………………………….
Martin Šíma
místostarosta

Vyhlášeno vyvěšením na úřední desce obecního úřadu dne: 30.7.2015.
Vyvěšeno na úřední desce dne 8.7.2015
Sejmuto z úřední desky dne 24.7.2015.
1)

Např. zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých dalších souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
2)
§ 58 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
3)
§ 1 zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve
znění pozdějších předpisů.
4)
§ 2 zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve
znění pozdějších předpisů.
5)
Např. § 46 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
6)
Např. § 58 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
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Hudební festival Luby 2015
Po roce se opět setkáme na autoparku v Lubech v sobotu 15. srpna od 16.00 hodin přesně. V pořadí to je
již 3. ročník Hudebního festivalu převážně rockové hudby, pořádaný Občanským sdružením
„Schönbach“, zastoupené Martinou Skálovou, Tomášem Skálou st. + ml. a Mírou Novým.
Zvuková aparatura bude tentokrát z Chebu pod vedením Davida Hoffmana, který je zárukou kvalitního
zvuku. Jako první vystoupí v 16.00 h kapela NOBODY z Německa, je to parta Reného Rainera, která je
velmi oblíbena nedaleko za našimi hranicemi.
V 17.30h je budou následovat borci z Lubů seskupených kolem Jirky Černovského a Petra Exnera a nám
dobře známá IHS. Po té někteří muzikanti zůstanou a budou pokračovat v další lubské kapele pod názvem
J-ELLITE.
Od 20.00h půjde na scénu třebíčská kapela GUANO APES s frontmenkou Dinou, která by měla ohromit
svým zpěvem.
V půl desáté večerní vystoupí kapela ARRHYTHMIA z dalekého Přerova. Jedná se o partu kluků
studujících na JAMU v Brně a předvedou nám hity slavných rockových kapel na 4 violoncella a bicí.
Uzavírat večerní program festivalu bude formace CVOKHAUS s lubským kytaristou Tomášem Skálou,
kde kapela představí svoje nové cédéčko nedávno natočené.
Občerstvení je zajištěno - B.R.Č.I. a pitný režim Budvárek.
Počasí již nemůže být horší jako v loňském roce a proto věřím, že bude parádně. Vstupné bude
dobrovolné a na podporu Radečka Neuschla z Křižovatky v boji s nemocí Motýlích křídel.
Poděkování patří městu Luby, Karlovarskému kraji, Budvaru, P. Pavlovskému.
Rád bych Vás touto cestou pozval na setkání s rockovou muzikou, anebo jen tak si sednout s dobrými
lidmi.
Za Občanské sdružení Schönbach Tomáš Skála
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Inzerce

Společenská kronika
V měsíci srpnu 2015 oslaví významné
životní výročí tito občané města Luby:
Bastl Václav
Cízlerová Taťána
Doudová Věra
Hošťálek Jan
Kubík Jaroslav
Rácz Ondrej

PLYNOSERVIS
voda-topení-plyn

Martin Forrai
•

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme!

Informace pro rodiče

•

Přihlášky do školní družiny na školní rok
2015/2016 si vyzvedněte nejpozději

•

v pondělí 31. 8. 2015 od 8.00 do 15.00 hodin
nebo
v úterý 1. 9. 2015 od 7.00 do 16.00 hodin
v ředitelně MěDDM Luby.

Velké poděkování
Fotbalový oddíl TJ Strunal Luby se stará přibližně o 40
kluků v mládežnických kategoriích (mini přípravka,
starší přípravka, mladší žáci, starší žáci).
Chod oddílu zajišťují dobrovolníci ve svém volném
čase bez nároku na finanční odměnu. Jedinou odměnou
jsou spokojené děti, rodiče a diváci.
Rádi bychom udělali dětem radost a koupili jim
sportovní teplákové soupravy. Doufáme také, že tím
přilákáme nové členy.
Touto cestou bych chtěl poděkovat všem sponzorům za
finanční příspěvek, za který můžeme zprostředkovat
nákup sportovních souprav pro mladé fotbalisty.
Díky všem sponzorům se podařilo získat finanční částku
ve výši 25.700,-Kč.
Poděkování patří také paní Věře Šímové, paní Květuši
Petrovičové, panu Petru Urbanovi za pomoc při této
akci.
Panu Miroslavovi Kasikovi děkujeme za věcné dary pro
děti (nákup balónů).
Finančně podpořit mladé sportovce se rozhodli:
ALGON a.s., TUP Bohemia s.r.o., Zdeněk Johan,
Štefan Plachý, Lagarde SPEDITION, spol. s.r.o.,
Profi Pohoda s.r.o., Petr Pavlovský, Autoservis
Tomáš Svoboda, MONAK- Milan Plíhal, Restaurace
Kozabar-Taťána Vyhlídalová, Restaurace u Kostela
- Radek Kuchta, Pizzerie Sklep - Jan Kuchta, Václav
Merhout, Atelier SALDO - Jarmila Odlasová, Milan
Müller, Jakub Soukup.

Moc si toho vážíme, patří Vám velké díky!!!
Za oddíl kopané Ladislav Fara

•

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

Poděkování
Touto cestou děkujeme manželům Miroslavovi a Haně
Kasikovým za sponzorský dar v podobě fotbalových
míčů. Bude je využívat oddíl minipřípravky.
trenérka Marie Postolková

Chybička se vloudila …
na chodníku za benzínkou. Vrátka jsou vlevo,
snížený chodník vpravo, proti plotu. Tudíž jaksi
mimo a nesloužící svému účelu. Vnucuje se otázka,
zda tu projektant vůbec byl, anebo – co tím myslel?
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Vyberte si v knihovně
čtení na dovolenou
Jan Vaněček: Vejrovské humoresky.
Humorné povídky pobaví, mysl nezatíží.
John Grisham: Společník.
Právnický thriller z pera Johna Grishama dá vzpomenout na bestselerovou Firmu, v dramatičnosti
a akčnosti ji však v mnohém překonává.
Jano Costello: My single holky.
Když dostane kopačky, je to šok. Pro Samanthu Brooksovou je to ale úplná tragédie, protože Jamie byl
její životní láska. Samantha se nechce vzdát bez boje. S pomocí kamarádky Jen a Ellie vymyslí plán, jak
ho přimět, aby si uvědomil, o co přichází. Začíná série vtipných scének a legračních situací…
Blake Croucgch: Městečko Pines.
Napínavý thriller kombinující prvky sci-fi a hororu.
Hana Marie Körnerová: Nevěsta ze zámoří.
Na ostrov v Karibském moři přijíždí v roce 1919 z Čech mladá vdova Julie. Válka jí vzala manžela
a malého syna, ale i domov a chuť do života. Souhlasí proto se sňatkem na dálku: nehledá novou lásku,
ale spíše zapomnění v jiném prostředí. Čeká jí však daleko víc. Exotická příroda, zcela odlišná společnost
a manžel, jehož společnost je obestřena tajemstvím. Navíc je tu i nebezpečná sokyně, jejíž intriky
přivedou Julii do smrtelného nebezpečí.
Peter Watt: Než přijde úsvit.
Jack a Paul se seznámili ke konci první světové války na frontě, kde každý bojoval za svou zemi. Paul za
Německo a Jack za Austrálii po boku Britů. I přesto se z nich stali nejlepší přátelé. V Evropě začne zuřit
další válka a v Tichomoří operují japonské ponorky. Jack s Paulem se rozhodnou spojit se v boji proti
japonským agresorům a vydají se na nebezpečnou misi.
Vlasta Tomanová, knihovnice

Včera a dnes
Pro srovnání nabízím porovnávací snímky Chebské ulice z pohledu od Malého náměstí.
Jan Kreuzinger

Humor
Blondýnka hraje Milionáře a na poslední otázku si vybere posledního žolíka a volá přítelkyni, též
blondýnce:
„Ahoj Marto, tady Katka, hraju Milionáře a poslední - milionová - otázka je: Který z těchto ptáků si
nestaví hnízdo? Orel, vlaštovka, kukačka nebo bažant?“
Marta na beton tvrdí, že kukačka a Katka vyhraje milión. Když to večer zapíjejí, ptá se Katka:
„Marto, jak sis mohla být tak jistá?“ A ta ji poučí
„Přece každý ví, že kukačky bydlí v hodinách… “
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Zprávy ze zastupitelstva
Přítomni: pp. Černíková, Hartl, Skála, Šíma, Vrbová, Plzák. Omluveni: p. Kubeš, Pavlovský, Záplata.
♦ ZM schválilo pronájem pozemků v kat. území Luby I a to části p.č. 1496/1 (38 m2) panu Štefanovi
Plachému (všichni pro), části p.č. 1875/1 (cca 3300 m2) panu Janovi Kašovi (všichni pro) a pozemku p.č.
3082 (166 m2) panu Martinovi Johanovi (všichni pro).
Zastupitelé schválili záměr pronajmout pozemek p.č. 2936/2 (298 m2) v kat. území Luby I (všichni pro)
a záměr pronajmout část p.č. 923 (378m2) v kat. území Luby I (všichni pro).
ZM schválilo záměr prodat pozemek p.č. 55/2 (227 m2) v kat. území Horní Luby (všichni pro) a záměr
prodat pozemky p.č. 1426 (1159 m2), p.č. 1845 (142 m2) a stav. p.č. 57 (89 m2) v kat. území Opatov
u Lubů (4 pro, 2 se zdrželi hl.).
♦ Zastupitelé byli informováni o průběhu realizace projektu „Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury ve
městě Luby“. Práce na obou stavebních objektech probíhají a termín dokončení bude dodržen. 30.04.2015
skončila I. etapa projektu a byla zpracována monitorovací zpráva za tuto etapu, jejíž součástí byla žádost
o proplacení dotace. II. etapa projektu, tím i celý projekt, bude ukončen do 31.08.2015, termín podání
žádosti o platbu výdajů projektu je 25.09.2015. ZM vzalo informaci na vědomí.
Paní starostka seznámila zastupitelstvo s nutnými vícepracemi na obou stavbách. Jedná se o rekonstrukci
jednoho chodníku v rekonstruovaném parku, který nebyl v projektu zahrnut a nebyl v zakázce oceněn
a dále o opravu části silnice před vchodem do školní jídelny, která rovněž nebyla součástí projektu. Tyto
opravy vyčíslil dodavatel na částku 129 tis. Kč bez DPH (156,1 tis. Kč s DPH) a výši ceny odsouhlasil
TDI Ing. Stoklásek. ZM odsouhlasilo uzavření dodatku ke smlouvě o dílo s dodavatelem na provedení
těchto prací za cenu 129 tis. Kč (všichni pro). Také druhá stavba projektu, kterou je „Přístavba výtahu
a stavební úpravy zdravotnického střediska“ má nějaké nutné vícepráce, které se objevily v průběhu
stavby a nebyly součástí projektové dokumentace. Jedná se hlavně o opravu (výměnu) lina na chodbách
a schodišti objektu a dále o nutné opravě fasády objektu. Vícepráce byly vyčísleny na 248 tis. Kč Bez
DPH. (300 tis. Kč včetně DPH). ZM schválilo provedení víceprací na stavbě „Přístavba výtahu a stavební
úpravy zdravotnického střediska“ za cenu 248 tis. Kč (všichni pro). Rozpočtové opatření na toto navýšení
nebude zatím provedeno, protože by mohlo být financováno z rezervy.
♦ Paní starostka informovala ZM o Rozhodnutí Státního fondu životního prostředí (SFŽP) o poskytnutí
dotace na projekty „Vybavení kompostárny ve městě Luby“ a „Svážíme bioodpad z města Luby“. Dále
informovala ZM o plánované výši podpory a předpokládané struktuře financování obou projektů.
Zastupitelé schválili předfinancování projektu „“Svážíme bioodpad z města Luby“ ve výši celkových
nákladů projektu, to je 1 406 318 Kč, z rozpočtu města, dále schválilo zajištění financování tohoto
projektu v minimální výši 10% uznatelných nákladů, to je 134 394 Kč, z vlastních zdrojů (všichni pro).
Zastupitelé schválili předfinancování projektu „Vybavení kompostárny ve městě Luby“ ve výši celkových
nákladů projektu, to je 2 488 420 Kč, z rozpočtu města, dále schválilo zajištění financování tohoto
projektu v minimální výši 10 % uznatelných nákladů, to je 237 532 Kč, z vlastních zdrojů (všichni pro).
ZM schválilo uzavření smlouvy s Ing. Plíštilem na organizaci zadávacího řízení a dotační management po
dobu udržitelnosti projektu (5 let od ukončení realizace projektu) pro oba výše uvedené projekty za
nabídkovou cenu 84 700,- Kč včetně DPH (všichni pro).
Zastupitelé zvolili komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek pro zadávací řízení pro projekty
„Vybavení kompostárny ve městě Luby“ a „Svážíme bioodpad z města Luby“ v tomto složení: Ing. Martin
Lukeš člen komise, František Vrba náhradník, Ing. Anita Černíková člen, Martin Šíma náhradník, Tomáš
Skála člen, František Záplata náhradník, Antonín Hartl člen, Mgr. Jana Vrbová náhradník, Radka
Merhoutová člen, Edith Dvořáková náhradník. Pro zvolení členů komise a jejich náhradníků hlasovali
všichni přítomní členové ZM.
♦ Paní starostka informovala ZM o povinnosti obce zpracovat povodňový plán města a seznámila ZM
s nabídkou Ing. Lumíra Pály tento plán zpracovat. Charakter nabízené varianty umožňuje podat žádost
o dotaci ke Karlovarskému kraji, který v rámci Příspěvků na realizaci opatření na ochranu před povodněmi
uděluje dotace na povodňové plány do maximální výše 80 % způsobilých nákladů. Cenová nabídka krom
vlastního zpracování povodňového plánu zahrnuje i přípravu žádosti o dotaci a pomoc s administrací
projektu a je ve výši 53 482,- Kč včetně DPH. Z toho by 35 360,- Kč mohla být dotace a 8 840,- Kč
vlastní podíl města (kalkulováno z ceny bez DPH).
Paní starostka doporučila uzavření smlouvy na zpracování povodňového plánu s Ing. Pálou za nabídkovou
cenu 53 482,- Kč, ale v případě neúspěchu žádosti o dotaci zakázku nerealizovat, ale pokusit se o získání
dotace v příštím roce.
Zastupitelé schválili uzavření smlouvy na zpracování povodňového plánu s Ing. Pálou za nabídkovou cenu
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53 482,- Kč (všichni pro) a dále schválili odložení realizace na rok 2016 v případě, že město nebude
úspěšné se žádostí o dotaci letos (všichni pro).
Paní Dvořáková navrhla rozpočtová opatření rozpočtu města pro rok 2015. Jedná se hlavně o navýšení
výdajů na chystanou realizaci projektů „Vybavení kompostárny ve městě Luby“ a „Svážíme bioodpad
z města Luby“ o celkových nákladech 3 900 tis. Kč, a navýšení příjmů o dotace na tyto projekty ve výši
3 345 tis. Kč. Dále se jedná o navýšení výdajů o 156 tis. Kč na vícepráce stavby komunikace mezi objekty
ZŠ a rekonstrukci parku a navýšení výdajů na příspěvky pro organizování kulturních akcí o 20 000 Kč.
Posledním navrženým rozpočtovým opatřením je navýšení příjmů i výdajů o stejnou částku 747 tis. Kč,
což je vypočtená daň z příjmu právnických osob za obec, kde je město jednak plátcem daně, na druhé
straně také příjemcem této daně. ZM navržená rozpočtová opatření odsouhlasilo (všichni pro).
Zastupitelé projednali žádost paní PaedDr. Fialkové, ve které požádala o přijetí obecně závazné vyhlášky
města Luby o omezení hlučných činností. Paní starostka seznámila ZM s OZV města Chebu o omezení
hlučných činností a navrhla, aby město Luby přijalo stejnou OZV.
Zastupitelstvo města Luby schválilo OZV č. 2/2015, o omezení hlučných činností (všichni pro). Schválená
OZV je přílohou zápisu.
Předseda kontrolního výboru pan Hartl seznámil zastupitelstvo s výsledkem kontrol provedených v měsíci
květnu a červnu. Při kontrole nebyly zjištěny nedostatky nebo pochybení. Zastupitelé vzali zprávu
kontrolního výboru na vědomí.
ZM bylo seznámeno s opětovnou žádostí paní Olgy Larišové o vybudování parkovacího místa
u panelového domu v Tovární ulici č.p. 94. Paní starostka vysvětlila zastupitelům, že parkovací stání pro
paní Larišovou by měl vyřešit projekt „Revitalizace vybraného území ve městě Luby“, který by se měl
v brzké době realizovat za spolufinancování EU a v projektové dokumentaci je oceněn částkou 446 tis. Kč.
Dále upozornila, že ani nebude možné paní Larišové vyhovět a parkovací stání vybudovat přímo u vchodu
do PD, kde bydlí.
Po proběhlé diskusi k danému problému bylo dohodnuto, že parkování paní Larišové bude provizorně na
určeném místě jako dosud, v budoucnu se zrealizuje projekt, který řeší 2 parkovací stání pro invalidy
u panelových domů v Tovární ulici.
ZM schválilo darovací smlouvu mezi společností Tesco Stores ČR a. s. a Městským domem dětí
a mládeže v Lubech, kterou společnost Tesco daruje MěDDM věcný dar v hodnotě 5 552,62 Kč
(všichni pro).
ZM projednalo žádost finančního odboru městského úřadu o navýšení denního limitu pokladny na 100 tis.
Kč. Tento požadavek je vyvolán skutečností, že stále více zaměstnanců města požaduje výplatu mzdy
v hotovosti a ne převodem na účet. ZM schválilo navýšení denního limitu pokladny na 100 tis. Kč
(všichni pro).
Zastupitelé projednali žádost pana Milana Müllera o finanční příspěvek ve výši 35 tis. Kč na pořádání II.
ročníku Lubského Country léta pořádaného dne 18.7.2015 na autoparku, a o zapůjčení stanů, stolů a židlí
na tuto akci.
Zastupitelé schválili zapůjčení stanů, stolů a židlí (všichni pro). Finanční příspěvek byl odsouhlasen ve
výši 20 tis. Kč (všichni pro).
Zastupitelé schválili přijetí účelové dotace pro SDH od Karlovarského kraje a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 36 200,- Kč na revize dýchací techniky a ve výši 3 350,Kč na odbornou přípravu členů SDH (všichni pro).
ZM projednalo žádost ředitelky společnosti Strunal CZ, a. s., o přidělení obecního bytu 1+2 pro
zaměstnance Strunalu, který se přistěhuje do České republiky z Ukrajiny a žádosti vyhovělo (všichni pro).
Paní Dvořáková informovala zastupitele o špatné práci správce haly pana Heřmánka, o vytápění celého
objektu haly v letním období, o stížnosti ředitelky Mgr. Vrbové na špatnou údržbu celého areálu, dále
o nepořádku ve všech prostorách haly. Informovala, že bude nutné nápravné opatření ve formě organizační
změny, aby nedocházelo ke škodám na majetku města.
ZM vzalo informaci na vědomí.

♦ Příští veřejné zasedání Zastupitelstva města se koná v pondělí 31. srpna od 16 hodin v budově MěÚ,
2. poschodí, místnost č. 13.
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Informace o městě Luby na adrese: www.mestoluby.cz.

