Výpis usnesení
z 43. schůze Rady města Luže konané dne 07. 12. 2020 v 15:00 hod.
v zasedací místnosti na MěÚ Luže
Rada města schvaluje:
01/43
Návrh na výluky majetku Mateřské školy, Luže, okres Chrudim, z inventáře k 31.12.2020, dle
přílohy.
02/43
Návrh na výluky majetku Základní umělecké školy, Luže, okres Chrudim z inventáře
k 30.11.2020, dle přílohy.
03/43
Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Luže na rok 2020
pro Spolek Janovičky, dle přílohy.
04/43
Příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku zaměstnancům města na pozici
matrikářky při účasti na slavnostních obřadech města Luže ve výši 300,- Kč za slavnostní obřad
s platností od 1. 1. 2021.
05/43
Příspěvek na ošatné zaměstnancům města na pozici matrikářky při účasti na slavnostních
obřadech města Luže ve výši 1.500,- Kč za kalendářní rok při počtu 1-5 obřadů za rok nebo ve
výši 3. 000,- Kč za kalendářní rok při počtu 6 a více obřadů za rok s platností od 1.1.2021.
06/43
Smlouvu o poskytnutí služeb, číslo 2020-PT07-CH – poskytnutí platebního terminálu pro
platby platební kartou za nákup vstupenek a doplňkového sortimentu prostřednictvím
rezervačního systému Colosseum pro provozovny TIC a hrad Košumberk, dle přílohy.
Rada města neschvaluje:
07/43
Záměr prodeje pozemkové parcely č. 189/1 o celkové výměře 216 m2, ostatní plocha – ostatní
komunikace, v k. ú. Luže.
Rada města schvaluje:
08/43
Záměr prodeje části pozemkové parcely č. 421, ostatní plocha a pozemkové parcely č. 272/2,
ostatní plocha o celkové výměře cca 60 m2, v k. ú. Srbce, za cenu 30 Kč/m2.
09/43
Objednávku dle cenové nabídky na koupi vřetenové sekačky pro údržbu fotbalového hřiště
města Luže od společnosti Profigrass s.r.o., IČ: 25319876, dle přílohy.
10/43
Rozhodnutí o výběru zhotovitele Petr Janecký, IČ:65208099 Luže na veřejnou zakázku
„Prodloužení VO – Komunikace mezi hřištěm a autobusovým nádražím“, dle přílohy.
11/43
Smlouvu o dílo se zhotovitelem Petr Janecký, IČ:65208099 Luže na veřejnou zakázku
„Prodloužení VO – Komunikace mezi hřištěm a autobusovým nádražím“, dle přílohy.
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Rada města revokuje:
12/43
Usnesení č. 12/40 (přijaté na 40. zasedání RM dne 19.10.2020)
Dodatek č. 8 Smlouvy o nájmu pozemku mezi městem Luže a paní Ing. Janou Svobodovou,
dle přílohy.
Rada města doporučuje ZM schválit:
13/43
Rozpočet města Luže na rok 2021 dle paragrafů na příjmy a výdaje jako schodkový, dle přílohy.
14/43
Rozpočet Základní školy, Luže, okres Chrudim na rok 2021, dle přílohy.
15/43
Rozpočet Základní umělecké školy, Luže, okres Chrudim na rok 2021, dle přílohy.
16/43
Rozpočet Mateřské školy, Luže, okres Chrudim na rok 2021, dle přílohy.
17/43
Pro rok 2021 odvod odpisů Mateřské školy, Luže, okres Chrudim, do rozpočtu zřizovatele.
18/43
Pro rok 2021 odvod odpisů Základní školy, Luže, okres Chrudim, do rozpočtu zřizovatele.
19/43
Změnu závazných ukazatelů rozpočtu Základní školy, Luže, okres Chrudim pro rok 2020.
20/43
Podle § 85, písm. j) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů uzavření
smlouvy o přijetí úvěru od České spořitelny a.s. (IČ 45244782) do výše 20.000.000 Kč na
„Investiční akce Luže 2021-2022“ se splatností 20 let a zajištěného budoucími příjmy obce, dle
přílohy.
Rada města doporučuje ZM pověřit Radu města:
21/43
Schvalováním rozpočtových změn do příštího zasedání Zastupitelstva města Luže.
Rada města doporučuje ZM schválit:
22/43
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města v roce 2020 pro firmu IFASO,
s.r.o. Chrudim, majitele nemovitosti č.p. 10 Luže ve výši 116. 000,- Kč, dle přílohy.
23/43
Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku na obnovu nemovité kulturní památky z účelové
dotace Ministerstva kultury ČR pro firmu IFASO, s.r.o. Chrudim, majitele nemovitosti
č.p. 10 Luže ve výši 519. 000,- Kč, dle přílohy.
24/43
Příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku jde-li o starostu, místostarostu
nebo člena zastupitelstva obce pověřeného k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu
vstupují do manželství a v souvislosti se zastupováním obce na veřejných občanských obřadech
ve výši 300,- Kč za slavnostní obřad s platností od 1. 1. 2021.
25/43
Příspěvek na ošatné jde-li o starostu, místostarostu nebo člena zastupitelstva obce pověřeného
k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství a v souvislosti se
zastupováním obce na veřejných občanských obřadech ve výši 1.500,- Kč za kalendářní rok při
počtu 1-5 obřadů za rok nebo ve výši 3. 000,- Kč za kalendářní rok při počtu 6 a více obřadů za
rok s platností od 1. 1. 2021.
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26/43
Podání žádosti o dotaci na projekt „Dětské hřiště v místní části Dobrkov“ z programu
Ministerstva pro místní rozvoj Podpora obnovy a rozvoje venkova na rok 2021.
27/43
Podání žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce podlahy sportovní haly“ z programu
Ministerstva pro místní rozvoj Podpora obnovy a rozvoje venkova na rok 2021.
28/43
Podání žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce místních komunikací v místní části Srbce“ z
programu Ministerstva pro místní rozvoj Podpora obnovy a rozvoje venkova na rok 2021.
29/43
Podání žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce mostku v místní části Radim“ z programu
Ministerstva pro místní rozvoj Podpora obnovy a rozvoje venkova na rok 2021.
30/43
Podání žádosti o dotaci na projekt „Výstavba chodníku směr Luže-Voletice“ z programu
Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2021.
31/43
Podání žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce části 1. a 2. NP na druhém stupni ZŠ Luže“
z programu Ministerstva financí Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny
regionálního školství v působnosti obcí, na rok 2021, pokud bude vypsána výzva.
32/43
Prodej části pozemkové parcely č. 229/1 o celkové výměře 35 m2, ostatní plocha – ostatní
komunikace v k. ú. Zdislav, panu Janu Petránkovi, za cenu 30 Kč/m2, dle přílohy.
Rada města doporučuje ZM neschválit:
33/43
Prodej částí pozemkové parcely č. 977/1 o celkové výměře cca 283 m2, ostatní plocha, v k. ú.
Luže.
Rada města doporučuje ZM schválit:
34/43
Směnu části pozemkové parcely p. č. 328/8, o výměře 32 m2, ostatní plocha, k. ú. Luže, ve
vlastnictví města Luže za stavební parcelu č. st. 914, o výměře 22 m2, zastavěná plocha
a nádvoří, vlast. ČR, právo hosp. Hamzova léčebna Luže-Košumberk, na níž je umístěna stavba
nemovité kulturní památky ve vlastnictví města Luže, dle přiložené směnné smlouvy.
35/43
Zakoupení:
st. p. č. st. 91 o výměře 1048 m2, vedené jako zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí
je objekt č. p. 132; v k. ú. Luže
p. p. č. 16/1 o výměře 770 m2, vedené jako ostatní plocha-jiná plocha, v k. ú. Luže;
p. p. č. 977/19 o výměře 102 m2, vedené jako ostatní plocha-jiná plocha, v k. ú. Luže;
p. p. č. 977/20 o výměře 86 m2 vedené jako ostatní plocha-jiná plocha, v k. ú. Luže.
od spoluvlastníků Ladislava a Romana Novákových, za cenu 4. 500. 000. Kč, dle přiložené
kupní smlouvy.
Rada města Luže bere na vědomí:
36/43
Zprávu o činnosti za II. a III. čtvrtletí roku 2020 společnosti Lesy Luže, s.r.o. předloženou
jednatelem Janem Soukupem, dle přílohy.
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……………………………...
Bc. Veronika PEŠINOVÁ, MBA
starostka

…………………………………
Ing. Pavel VODVÁRKA
místostarosta
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