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Bezplatné

BOŽETÍN (Fasattengrün)
V minulém čísle LZ se pan starosta Ing. Vorm zmiňoval mimo jiné o plánovaném pokračování
cyklostezky z Meránu na Božetín. Kde leží Božetín, ví asi každý z Lubů a širšího okolí, ale historii obce
už asi málo kdo. A tak nabízím krátké čtení, převzaté z http://www.zanikleobce.cz/ Příspěvek vložil
13.08.2010 pan Radim Hettner, bývalý to občan Lubů.
Tuto dnes skomírající osadu najdete asi 2,5
kilometru severozápadně od obce Nový Kostel,
směrem na Luby u Chebu. Není zcela bez
zajímavosti, že Božetín drží primát jako nejstarší
obec v katastru Nový Kostel. První o něm
dochovaná zmínka pochází z roku 1185, kdy se
připomíná v soupisu zboží cisterciáckého kláštera
vydaného papežem Luciem III, a tak téměř
200 let patřil k majetku řádu ve Waldsassenu. Ten
ji měl ve svém držení až do roku 1348, kdy
Lubský újezd, jehož součástí byl i Božetín,
opětně připadl Českému království. Již od samého počátku vzniku se jednalo o zemědělskou obec.
V severozápadní části vsi rovněž stávala tvrz, vybudovaná někdy ve 13. - 14. století (bývalý dům
popisný číslo 3 –*1). Od roku 1444 připadl Božetín pod správu Křižovatky. Roku 1530 byl zde dán do
provozu první mlýn. Od roku 1697 patří pod nově vzniklou farnost Nový Kostel. Zajímavostí byla
pojízdná škola, která fungovala od roku 1829, a to do doby, než byla vystavěna škola v roce 1875.
Obyvatelstvo se mimo zemědělskou činnost živilo domácí prací pro houslaře v Lubech. K poslednímu
sčítání obyvatelstva zde bylo 14 trvale hlášených občanů.
Božetín byl znám pod názvem Fasattengrün, obec v okr. Cheb. Český název Božetín v roce 1950 zřejmě
vzniknul na základě blízkosti vesnice Ullersgrün, která byla přejmenována na Oldřichov*2, a to
s ohledem na legendu o Oldřichovi a Boženě. Od roku 1961 je Božetín částí obce Nový Kostel.
Zdroj Wikipedia:
*1) Na západním okraji vesnice se dochovalo tvrziště po božetínské tvrzi. Ta byla založena neznámo
kým někdy na přelomu třináctého a čtrnáctého století a nejspíše v patnáctém století zanikla.
- ÚLOVEC, Jiří. Ohrožené hrady, zámky a tvrze Čech. A–M. Svazek 1. Praha: Libri, 2003.
504 s. ISBN 80-7277-099-3. Kapitola Božetín, s. 47–48.
*2) http://www.zanikleobce.cz Zdeněk Pechar, 29.12.2007
Od roku 1921 až do roku 1960 patřil Oldřichov pod obec Božetín.
V roce 1950 byl přejmenován na Oldřišská. Mezi lety 1961 až 1980
osada obce Nový Kostel.
01.07.1980 Oldřišská úředně zanikla. Nyní místní část obce Nový
Kostel.
Historické razítko – Obecní knihovna Fasettengrün
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Pro oprášení národní povědomosti:
(http://www.pruvodce.com/hrady_zamky_pamatky/povest.php?idn=&idp=16).

August Sedláček: Oldřich a Božena
Oldřich kníže rád lovíval po lesích a daleko zajížděl. Když jednoho dne, vraceje se z lovu, skrze ves jednu
jel, zastavil se na návsi, uzřev dívku kmetičnu, která prala bílé roušky u studánky. S velkým zalíbením
hleděl na postavu její sličnou, bělost pleti a stydlivý mrav, a očima ji pozoruje od hlavy až k patě, pocítil
v sobě dychtivost učiniti ji svou manželkou. Když pak maličko byl potrval, promluvil: "Medle, dobrá dívko,
rci, čí jsi dcera, a jak tobě říkají?" "Jsem Božena, dcera Křesynova," odpověděla dívka, studem se rdíc.
Poněvadž úmyslů svých neodkládal, poslal z Prahy pro ni a dal se s ní oddati. I nebylo veselí, jako bývalo
u bohatých nevěst, a po nevěstě nepřivezena skvostná roucha ani zboží nastřádané, avšak mladá kněžna
darovala Oldřichovi a národu českému mnohem větší poklad, totiž syna Břetislava, mužného a chrabrého,
kterýž ctnostmi dobrého pána překonal i otce i praděda.

INFORMACE Z RADNICE
Odbor správy majetku města informuje
Plán prací na rok 2021:
• Kompletní rekonstrukce chodníku v Revoluční ulici – od Marketu kolem bývalé drogerie.
• Oprava chodníku v Masarykově ulici u č.p. 165.
• Opět bude pokračovat postupná výměna starých svítidel za úsporná LED osvětlení.
• Vybudování nového osvětlení podél přístupové komunikace na autopark + osvětlení sportovní plochy.
• Výstavba skladu a garáže k objektu Technických služeb v Masarykově ulici.
• Zateplení soklové části fasády budovy Technických služeb.
• Zrušit a zasypat stavbu nefunkčního septiku v parku pod bývalou družinou.
• Opravit a přetřít lavičky po městě, lávku v parku u jídelny.
• Hřbitov – realizace dlouho plánovaného odvozu kompostu na nově zbudovanou komunitní
kompostárnu v Lubech, částečná oprava oplocení.
Kromě toho samozřejmě bude probíhat běžná údržba – veřejná zeleň, komunikace, veřejné osvětlení,
odpady, úklid obce, drobné opravy majetku, péče o místní hřbitov apod.
Ing. Martin Lukeš, vedoucí OSMM Luby
Cena stočného pro kanalizaci v Lubech provozovanou městem
Výstavba části kanalizace pod názvem projektu „Město Luby – kanalizace Růžový Vrch, Luční a Zahradní
ulice“ byla ukončena v prosinci 2012, od ledna 2013 ji město provozuje. Město bude kanalizaci provozovat
do roku 2023, poté ji v souladu s uzavřenou smlouvou o budoucí smlouvě převede společnosti Chevak
Cheb, a. s. Teprve potom bude v Lubech jednotné stočné, tzv. regionální stočné, které účtuje společnost
Chevak Cheb, a. s., všem svým zákazníkům.
Za 1 m3 odpadní vody bude cena pro občany napojené na kanalizaci, kterou vlastní a provozuje město Luby,
v roce 2021 45,12 Kč bez DPH (49,63 Kč s DPH).
Základem pro výpočet je stanovená cena pro odpadní vody, kterou bude město Luby hradit společnosti
Chevak Cheb, a.s. za vodu převzatou od města k odvedení kanalizací společnosti Chevak a vyčištění na
ČOV Luby. K této ceně město musí přidat některé své náklady, a to dle stanovených vstupních/výstupních
dat FEA projektu „Město Luby – kanalizace Růžový Vrch, Luční a Zahradní ulice“. Státní fond životního
prostředí pro rok 2021 stanovuje minimální cenu pro Luby 45,11 Kč. Výsledná cena tedy je nejnižší možná
a je o 1,32 Kč vyšší než v roce 2020. Společnost Chevak zvýšila stočné pro rok 2021 o 1,00 Kč/m3, to
znamená regionální cenu stočného z 42,50 na 43,50 Kč (cena bez DPH). Regionální cena společnosti
Chevak Cheb, a s., je o 1,62 Kč nižší než cena města Luby.
Kalkulaci ceny stočného projednalo a poté cenu schválilo Zastupitelstvo města Luby na svém zasedání dne
25.01.2021.
Edith Dvořáková, tajemnice města

Lubský zpravodaj

únor 2021

strana 3

Výskyt osob s nemocí Covid – 19 v Lubech
Pozitivní
Vyléčení
Zemřelí
Celkem za
Celkem za
Celkem za
Za den
Za den
Za den
období
období
období
1. 1. 2021
0
60
0
42
1
6
2. 1. 2021
2
62
3
45
1
7
3. 1. 2021
1
63
0
45
0
7
4. 1. 2021
4
67
1
46
0
7
5. 1. 2021
3
70
0
46
0
7
6. 1. 2021
5
75
1
47
0
7
7. 1. 2021
7
82
0
47
0
7
8. 1. 2021
8
90
0
47
0
7
9. 1. 2021
6
96
0
47
0
7
11. 1. 2021
1
97
3
50
0
7
12. 1. 2021
5
102
2
52
0
7
13. 1. 2021
10
112
0
52
0
7
14. 1. 2021
3
115
1
53
0
7
15. 1. 2021
4
119
1
54
0
7
16. 1. 2020
8
127
1
55
0
7
17. 1. 2021
0
127
5
60
0
7
18. 1. 2021
2
129
1
61
0
7
19. 1. 2021
10
139
6
67
0
7
20. 1. 2021
6
145
7
74
0
7
21. 1. 2021
5
150
6
80
1
8
22. 1. 2021
9
159
4
84
0
8
23. 1. 2021
4
163
3
87
0
8
24. 1. 2021
4
167
0
87
0
8
25. 1. 2021
2
169
5
92
0
8
26. 1. 2021
6
175
11
103
0
8
27. 1. 2021
7
182
4
107
0
8
28. 1. 2021
10
192
3
110
0
8
29. 1. 2021
4
196
0
110
0
8
Dle údajů poskytnutých Krajským úřadem Karlovarského kraje (podle osob přihlášených
k trvalému pobytu v Lubech).
Ke dni

AlzaBox v Lubech
V měsíci lednu jsem byl osloven z oddělení expanze společnosti Alza.cz s.r.o., a to na základě ohlasu našich
občanů, kteří mají zájem o umístění AlzaBoxu v Lubech. Se společností jsme vstoupili do jednání,
vytipovali vhodné místo, které by nejlépe vyhovovalo potřebám občanů – bylo v centru, bylo dobře
přístupné a instalace byla technicky dobře řešitelná. Jako vhodné místo se jevil prostor před objektem MKS
na místě bývalého novinového stánku na adrese Revoluční 465. Na tomto místě je i využitelná elektrická
přípojka po bývalém novinovém stánku. Alzabox bude umístěn ke stěně u vstupu do prodejny.
Krátce k AlzaBoxu. Je to samoobslužná schránka – výdejní místo zásilek, které zákazníkům slouží k odběru
zboží objednaného na Alza.cz a dalších partnerských e-shopů a doručovatelů (Zásilkovna a další).
Vyzvednutí je bezpečné, ideální pro absolutně bezkontaktní nákup, je k dispozici 24 hodin denně, 7 dní
v týdnu, doručení je rychlé, nejpozději do druhého dne a vyzvednutí je během chvilky, bez nutnosti čekání
ve frontě.
K umístění AlzaBoxu by mělo dojít na přelomu měsíců únor a březen, pokud to dovolí klimatické
podmínky.
Ing. Vladimír Vorm, starosta města
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Informace Bytového hospodářství Luby
V měsíci lednu 2021 došlo k předání dvou velkých investičních akcí a to „Výstavba a zprovoznění výtahů
v panelových domech v Tovární ul. č.p. 88 + 729“ a „Kompletní rekonstrukce bytového domu v Zahradní
ulici, č.p. 344 (tzv. Učitelák). Rekonstrukcí domu Zahradní 344 vzniklo 6 nových malometrážních bytů.
Jsou k dispozici 2 byty 1+2, 2 byty 1+1 a 2 garsonky. Z toho jsou již čtyři byty přiděleny a zbývají přidělit
dva byty, jeden o velikosti 1+1 a jedna garsonka.
Co se týče letošního roku, máme v plánu několik velkých akcí a všechny jsou již schváleny zastupitelstvem
města. Největší akcí bude plynofikace zbylých bytových domů v Chebské ulici a to: Chebská 134, 243, 244
a 544. Tím bychom se měli zbavit všech kotlů a kamen na tuhá paliva. Ve všech těchto bytech bude
samostatné měření dodávaného tepla, jako je tomu v Sokolovské 244. Na plynofikaci je plánováno celkem
1.270.000, - Kč. V těchto domech se musí nejdříve provést vyvložkování komínů, na což je plánováno
celkem 130.000, - Kč. Z loňského roku zbývá ještě dodělat rozvody topení a radiátory v nebytovém prostoru
Revoluční 143 (prodejna Bazaru) ve výši 100.000, - Kč.
Další akce, které nás letos čekají, jsou rozvody teplé vody v domech Revoluční 143 a Masarykova 175. Na
tuto akci je plánováno zhruba 180.000 Kč. Navíc na bytovém domě Revoluční 143 by se měla opravit celá
fasáda včetně klempířských prvků.
V lednu již byly nainstalovány rádiové měřiče tepla do bytů v Revoluční 143 a Masarykova 175. V průběhu
měsíců červen a červenec je naplánována výměna všech měřičů tepla v bytech U Pily 122, U Pily 124
a Družstevní 439 za nové již s rádiovým odečtem.
Dále by měla probíhat elektrifikace bytů v panelových domech Tovární u FP Techniku a následně vybavení
bytů novými sporáky. Na letošní rok byla schválena částka 150. 000,- Kč na výstavbu bytových jader.
Na mimořádné opravy se celkově počítá s částkou ve výši celkem 3.500.000, - Kč.
Dlužné nájemné
Poslední tři roky již neroste dluh na nájemném a službách spojených s užíváním městských bytů, naopak
se daří tento dluh snižovat. K 31.12.2018 činil 5.303.000,- Kč, ke dni 31.12.2019 jsme evidovali dluh ve
výši 5.285.000, - Kč a k 31.12.2020 byl dluh ve výši 5.185.000 Kč, což znamená, že meziročně došlo ke
snížení dluhu o 100.000, - Kč.
Jan Pěnkava,vedoucí BH Luby

SDH Luby
Vážení spoluobčané, i v této nelehké době musí být naše jednotka v pohotovosti
a stále připravena na různé události. Tímto bych vás chtěl seznámit s činností
jednotky za rok 2020.
Každý rok se scházíme vždy ve středu na školení, výcvik a údržbu výstroje
a výzbroje. Naše jednotka za rok 2020 odpracovala celkem 2098 hodin, z toho 620
u zásahů, dále 930 hodin ve středu a 548 hodin jiná činnost.
Dále naše jednotka vyjížděla ke dni 31.12.2020 k 36 událostem, v průměru 6 lidí
a v průměru za 6 minut, převážně k technické pomoci (úklid vozovky, spadlé
stromy, otevírání bytů, pomoc záchranné službě atd.). Naše jednotka samozřejmě
vyjíždí i k požárům
a dopravním nehodám. Tímto bych
chtěl rád poděkovat
všem, kteří nás podporují v naší činnosti
a popřát vám všem do
roku 2021 hodně
zdraví.
Pavel Mikyta ml.,
Obrázky z cvičení hasičů v minulých letech.
starosta SDH Luby
Věžák 1974, kostel - ?
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INFORMAČNÍ LIST
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA LUBY
HUDEBNÍ OBOR
Protiepidemický systém PES stále
hlásí 5. stupeň. Stále to pro naši
výuku znamená distanční vzdělávání. Je ale pravdou, že to právě
nyní vypadá, že se situace mírně
mění a změna v podobě výuky by
mohla v brzké době nastat.
Je důležité, abychom všichni opatření respektovali a dodržovali.
Očekáváme, že pokud se PES přesune do 4. stupně, bude umožněna
individuální výuka 1 pedagog + 1 žák.
Pokud podle PES nastane 3. stupeň opatřeních, měla by být podle
nastavených pravidel umožněna výuka skupinám žáků.

ZUŠ Luby

Do doby, než se situace a podmínky pro vzdělávání změní, Vás chceme požádat o trpělivost.
Pedagogové jsou s Vámi v kontaktu a jsou
schopni Vám poskytovat veškeré potřebné informace. Samozřejmě neopomíjejí výuku.
Jsou si vědomi, že soustavné vzdělávání má
svůj smysl a koneckonců i výsledky.

Na Tři krále jsme s žáky uskutečnili vystoupení v kostele sv. Jana Křtitele ve Skalné pro
děti z MŠ Skalná.
Považujeme za důležité, abychom naše
dovednosti představili i těm nejmenším, kteří
by se jednou také mohli zapojit do našich řad.

Pololetní vysvědčení se vydává k datu 28. ledna 2021. Každý žák musí hodnocení obdržet nejpozději
třetí den po umožnění výuky a nástupu do školy. My Vám hodnocení formou známek, které odpovídají
způsobu hodnocení podle Školního řádu, zapíšeme na zadní stránky žákovské knížky. Originální
tiskopis vysvědčení s hodnocením za obě pololetí obdržíte na konci školního roku.

VÝTVARNÝ OBOR
Výtvarný obor dostál v lednu 2021 obměny. Rozloučila se s námi paní učitelka Svobodová. Velmi
jsme si vážili její práce a chceme jí moc poděkovat. Nyní jí přejeme do další životní etapy mnoho
zdaru a štěstí.
Do našeho kolektivu se nově zařadila Vendula Apjárová. Představila nám svou vizi a cíle, směr,
kterým by se chtěla vydat. Toto všechno do představ školy a vzdělávání v oboru zapadá.
Zatím sice výuka musí probíhat distanční formou, ale naší nové kolegyni nic nebrání v zadávání
a vymýšlení úkolů dle její strategie. Ta by se měla ubírat směrem k práci s keramikou.
Věříme, že se společně brzy naladíte na stejnou notu budete pokračovat v zajímavé tvorbě
s „blátem.“
Přejeme hodně štěstí, ale také vytrvalost.
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INTERNETOVÉ STRÁNKY
Chceme Vás informovat, že jsme uvažovali o úpravě školného na druhé
pololetí. Chtěli jsme reagovat na současnou situaci. Bohužel se také
musíme řídit platnými nařízeními a ty nám nedovolují, přímo zakazují,
abychom během školního roku zasahovali např. do změny školného.
Kompletní znění výkladu ohledně platby najdete na našem webu
v rubrice AKTUALITY.

Zanedlouho nastane
2. pololetí a obdržíte
výzvu k úhradě úplaty
za vzdělávání.
Platební příkaz obdržíte emailem.
Dbejte, prosím, na správné použití var.
symbolu. Ten se každé pololetí mění a je
systémově spojen s konkrétním žákem.
Splatnost bude do 15. února. Abychom
předešli nesrovnalostem, je potřeba při
platbě provést kontrolu výše uvedeného
symbolu.

KOMISIONÁLNÍ
PŘIJÍMACÍ
ZKOUŠKY
S novým pololetím přichází možnost přijmout
nové žáky. Z povolené kapacity školy se
uvolnilo několik míst, které bychom rádi zaplnili
novými zájemci. Přijímací řízení je vyhlášeno
na středu 27. ledna 2021 v budově ZUŠ Luby
od 14-16hod. Vzhledem zatím k nejasné situaci
o shromažďování Vás žádáme, abyste nejprve
vyplnili přihlášku na webu školy – ONLINE
PŘIHLÁŠKA – a my Vás o dalších krocích
budeme včas informovat.

Stále je pro nás směrodatné, abychom Vám na našem webu
prioritně poskytovali veškeré potřebné informace a aktuality spojené
s děním ve škole. V současnosti se sice převážná část týká distanční
výuky, nicméně novinky, změny a aktuálity přidáváme každý den.

Zpětná vazba je pro nást velmi důležitá. Informace podáváme proto,
aby nedošlo k nesrovnalostem a všichni jsme s nimi byli srozuměni. Stále
platí, pokud máte pochybnost, či potřebujete vysvětlení, nebojte se zeptat.
Jsme zde pro Vás a jsme otevřeni komunikaci s Vámi a objasnění vzniklých
případných nesrovnalostí.

WWW.ZUSLUBY.CZ

Lubský zpravodaj

únor 2021

strana 7

Inzerce

Společenská kronika
V měsíci únoru 2021 oslaví
významné životní výročí tito občané
města Luby:
Kreger Anna
Černovský Jiří
Lukáčová Jaroslava
Horáková Ludmila
Karbanová Jiřina
Koňarik František
Sedliačík Jan
Balík Milan
Kratinová Helena
Misková Marie
Všem jubilantům srdečně blahopřejeme!

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

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.

Kontakt:
Martin Forrai
tel.: 724 349 306, e-mail: forrai@volny.cz
Palackého 1399/70, 358 01 Kraslice
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Pekařství Josef Wilfer a Jaroslav Aulický
V Revoluční ulici bylo v domě
s číslem popisným 146 pekařství
Josefa Wilfera.
Do kdy tam bylo, není přesně
známo, ale máme za to, že do
konce 2. světové války.

Válečný rok 1915;
Přidělování kukuřičného chleba,
Schönbach-město
u pekaře Josefa Wilfera.
Tradici pekařství v tomto domě pak převzal pan
Jaroslav Aulický, který pro svou pekárnu nechal
zhotovit na tehdejší dobu velice hezkou reklamu.
Je na skle a určitě se promítala na plátno kina před
zahájením filmu. Kdy pan Aulický skončil, také není
známo.

Víme ale, že pak pracoval v nové pekárně v Tovární
ulici. Zde byla výroba ukončena v březnu 1963.
Později zbourána a zhruba na těchto místech byla
postavena kotelna na LTO (Mazutka).
Ta byla zbourána v roce 2004.

Pekárna v Tovární ulici
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Zprávy ze zastupitelstva
Přítomni: pp. Holiš, Pecháčková, Riedl, Urban, Vargová, Vorm, Werner. Omluven: pp. Šejba, Kašová.
♦ Paní Dvořáková přednesla zastupitelstvu města výroční zprávu o poskytování informací podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v roce 2020. Tato výroční zpráva byla vypracována
v souladu s § 18 zákona č. 106/1999 Sb.
♦ Zastupitelé byli seznámeni s cenovou kalkulací stočného vypočtenou pro kanalizaci v majetku města Luby pro rok
2021. Za 1 m3 odpadní vody bude cena 45,12 Kč bez DPH (49,63 Kč s DPH). Základem pro výpočet je stanovená
cena pro odpadní vody, kterou bude město Luby hradit společnosti Chevak Cheb, a.s. za vodu převzatou od města
k odvedení kanalizací společnosti Chevak a vyčištění na ČOV Luby, taktéž společnosti Chevak. K této ceně město
musí přidat některé své náklady, a to dle stanovených vstupních/výstupních dat Finanční analýzy projektu „Město
Luby – kanalizace Růžový Vrch, Luční a Zahradní ulice“. SFŽP na rok 2021 stanovuje minimální cenu pro Luby
45,11 Kč. Výsledná cena je vyšší o 1,62 Kč než regionální cena stočného společnosti Chevak Cheb, a.s. Chevak
zvýšil stočné pro rok 2021 o 1,00 Kč/m3, to znamená regionální cenu stočného z 42,50 na 43,50Kč (cena bez
DPH). Město Luby zvyšuje cenu stočného o 1,32 Kč, to je z 43,80 Kč na 45,12 Kč.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
♦ Pan Pěnkava, vedoucí oddělení bytového a domovního fondu města, seznámil zastupitele s plněním plánu
mimořádných oprav v roce 2020. Dále seznámil ZM se stavem účtu bytového hospodářství ke konci roku 2020,
se stavem pohledávek a s výší dlužného nájemného k 1.01.2021.V roce 2020 došlo ke snížení celkového dluhu na
nájemném a službách spojených s pronajímáním bytů. Dluh na nájemném k 1.01.2020 byl ve výši 5 285 tis. Kč,
k 31.12.2020 5 185 tis. Kč. Došlo tedy o snížení celkového dluhu o 100 tis. Kč. Stav na účtech bytového
hospodářství k 31.12.2020 je 8 941 tis. Kč, finanční hotovost na účtech bytového hospodářství města po
vypořádání všech závazků z roku 2020 zůstane k dalšímu použití cca ve výši 7 000 tis. Kč. Zastupitelé vzali
zprávu o výsledku hospodaření BF za rok 2020 na vědomí.
Vedoucí bytového hospodářství pan Pěnkava předložil zastupitelům návrh na odpis dluhů do ztrát ve výši
589 172,- Kč. Jedná se o dluhy na nájmu již zemřelých občanů. Zastupitelé odsouhlasili odpis dluhu za pronájem
bytů ve výši 589 172,00 Kč do ztrát města.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
♦ Po informaci o stavu účtu BH zastupitelé projednali návrh na úpravu nájemného v městských bytech. Cílem úpravy
je cena měsíčního nájmu bytu 48,- Kč za 1 m2. Hlavním důvodem je, že město Luby má dlouhodobě velmi nízké
nájemné za byt, řádově několikanásobně nižší, než je cena obvyklá. I takto upravená cena nájemného bude jedna
z nejnižších v celé ČR. Výši nájemného v městských bytech projednal Bytový výbor ZM a navrhl cenu
48,00 Kč/1 m2. Zastupitelé tento návrh schválili, a to tak, aby u nově uzavíraných nájemních smluv na pronájem
městských bytů byla stanovena cena měsíčního nájmu 48,00 Kč/1 m2 podlahové plochy bytu a úpravu nájmů ve
všech městských bytech na 48,00 Kč/1 m2 podlahové plochy bytu od 1.07.2021. ZM pověřilo starostu, aby učinil
právní kroky k úpravě nově stanoveného nájemného.
Dále zastupitelé schválili, aby se nájemné upravovalo každoročně se schvalováním rozpočtu bytového
hospodářství, aby již v budoucnu nedocházelo ke skokovému navyšování nájemného.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
♦ Zastupitelé byli seznámeni s návrhem rozpočtu bytového hospodářství města Luby pro rok 2021 (viz. příloha).
Návrh vychází z předpokládaných příjmů z nájemného ve výši 7 800 tis. Kč, předpokládaných nutných výdajů na
správu a běžnou údržbu hrazenou majitelem ve výši 3 000 tis. Kč. Rozdíl mezi předpokládanými příjmy
z nájemného a výdaji na správu a běžnou údržbu činí 4 800 tis. Kč.
Mimořádné opravy jsou navrženy ve výši 3 500 tis. Kč (viz. příloha). Veškeré navržené výdaje pro rok 2021 budou
financovány z příjmů roku 2021, rozpočet je přebytkový, přebytek ve výši 1 300 tis. Kč. Zůstatek na BÚ a přebytek
rozpočtu budou použity na dofinancování bytového domu v Zahradní 344 a na investice do nových výtahů v PD
a do výměny spotřebičů na vaření za elektrické.
Zastupitelé schválili návrh rozpočtu BH na rok 2021 a návrh mimořádných oprav BH pro rok 2021.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
♦ Zastupitelé projednali návrh smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě ve vlastnictví společnosti Chevak Cheb,
a. s. – vodovodu a kanalizace, na dotčených pozemcích v majetku města Luby-p. č. 956/1, 959/5, 985/14 a 2706/2
v kat. území Luby I. Zastupitelstvo města schválilo uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě se
společností Chevak Cheb, a. s., na dotčené pozemky p. č. 956/1, 959/5, 985/14 a 2706/2 v katastrálním území
Luby I, a to bezúplatně, protože by Chevak tyto náklady zpětně přeúčtoval městu Luby.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
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♦ Zastupitelstvo města schválilo záměr prodat pozemky za účelem výstavby rodinných domů, a to p. č. 1201/6
(898 m2, p. č. 1201/7 (935 m2), p. č. 1201/8 (935 m2), 1201/9 (867 m2) a p. č. 1201/10 (1175 M2), všechny v kat.
území Luby I.
Výsledek hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování
♦ Zastupitelé projednali žádost paní Žižkové a žádost pana Václavíka, kteří zažádali o pacht částí pozemku
p. č. 2486/8 v kat. území Luby I. Po projednání zastupitelé schválili záměr propachtovat pozemek část p. č. 2486/8
(cca 400 m2) v kat. území Luby I.
Výsledek hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování
♦ Zastupitelé projednali žádosti občanů o pronájem pozemků a schválili záměr pronajmout pozemky část
p. č. 2534/10 (702 m2) v kat. území Luby I, část p. č. 264/1 (cca 154 m2) v kat. území Luby I a část p. č. 2577/4
(cca 750 m2) v kat. území Luby I.
Výsledek hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování
♦ Zastupitelé projednali žádost občanského sdružení LUNGTA o projednání připojení se města Luby k mezinárodní
kampani „Vlajka pro Tibet“. Podpora znamená vyvěšení tibetské vlajky dne 10. března 2021 na budově úřadu
nebo jiném čestném místě.
ZM připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ odsouhlasilo.
Výsledek hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování
♦ ZM bylo seznámeno se záměrem společnosti Alza.cz a. s. umístit v Lubech AlzaBox. Umístění AlzaBoxu by mělo
být volně dostupné kdykoli. Pan starosta vytipoval jako vhodné umístění prostor před objektem MKS na místě
bývalého novinového stánku, na pozemku st. p. č. 490/1 v kat. území Luby I. Zastupitelstvo města schválilo záměr
umístit AlzaBoxu v Lubech na st. p. č. 490/1 v kat. území Luby I a uzavření smlouvy o nájmu prostor, která
upravuje případné podmínky, za nichž město umožní Alze umístit zařízení boxu na vydej objednaného zboží pro
zákazníky Alzy a její partnery u budovy MKS na adrese Revoluční 465, na pozemku st. p. č. 490/1.
Výsledek hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování
♦ ZM projednalo žádost manželů Křemenákových o udělení výjimky z pravidel pro prodej pozemků, o zrušení
výhrady zpětné koupě pozemku p. č. 945/5 v kat. území Luby I, a o výmaz výhrady zpětné koupě z listu vlastnictví
KN. Jako důvod žádosti uvedli možnost získání hypotéky za účelem výstavby rodinného domu. Zastupitelé žádosti
vyhověli a schválili udělení výjimky z pravidel pro prodej pozemků, zrušení výhrady zpětné koupě pozemku
p. č. 945/5 v kat. území Luby I, a výmaz výhrady zpětné koupě pro manžele Křemenákovi.
Výsledek hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování
♦ ZM bylo informováno o vyhlášené výzvě k podání žádosti o poskytnutí dotace v roce 2021 od Ministerstva pro
místní rozvoj ČR z programu Podpora bydlení. Pan starosta požádal o souhlas s přípravou žádosti o dotaci a její
podání na Ministerstvo pro místní rozvoj z programu 11706 Podpora bydlení, podprogramu 117D063 – Technická
infrastruktura. Zastupitelé schválili přípravu žádosti o dotaci a její podání na MMR z programu Podpora bydlení,
podprogramu 117D060 – Technická infrastruktura.
Výsledek hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování
♦ V souvislosti se žádostí o dotaci z MMR zastupitelé schválili uzavření smlouvy o dílo s Ing. Ladislavem Kuchtou,
jejímž předmětem je poskytnutí služeb dotačního managementu v rámci vypracování a administrace žádosti
o podporu z programu DT 117D063 – Technická infrastruktura.
Výsledek hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování
♦ Zastupitelé projednali návrh smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, uzavřené mezi městem Luby
a společností ČEZ Distribuce, a. s., č. IZ-12-0000119/VB/003, jejímž předmětem je vybudování zařízení
distribuční soustavy (vedení NN) v ulici Na Výšinách na pozemcích ve vlastnictví města, p. č. 275/2, p. č. 2693/2
a p. č. 3072 v kat. území Luby I. Zastupitelé schválili uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
č. IZ-12-0000119/VB/003 se společností ČEZ Distribuce, a. s.

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