Výpis usnesení
z 47. schůze Rady města Luže konané dne 27. 01. 2021 v 15:00 hod.
v zasedací místnosti na MěÚ Luže
Rada města schvaluje:
01/47
Smlouvu o poskytování služby-zasílání varovných a výstražných zpráv prostřednictvím
SMS zpráv, dle přílohy.
02/47
Přerušení provozu Mateřské školy Luže, okres Chrudim, v době hlavních prázdnin
od 2. 8. 2021 do 31. 8. 2021, dle přílohy.
03/47
Návrh na výluky majetku Města Luže z inventáře k 31. 12. 2020, dle přílohy.
04/47
Příkazní smlouvu s příkazníkem Centrum evropského projektování a.s. na poskytnutí
poradenské činnosti a komplexní zpracování elektronické žádosti o dotaci v rámci projektu
„Stavební úpravy v ZŠ Luže“, dle přílohy.
05/47
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem VYKRUT zahradní služby a.s., se sídlem
Pavlova 3048/40, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ 03921921 na zakázku Revitalizace veřejné zeleně
ve městě Luže, dle přílohy.
06/47
Dohodu o poskytnutí příspěvku v rámci projektu č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/18_090/0012423
„Podpora pracovního uplatnění osob s nízkou kvalifikací v Pardubickém kraji“ s příjemcem
dotace Ústav sociálních inovací, o.p.s. na poskytnutí příspěvku na mzdové náklady pro
vytvoření pracovních míst, dle přílohy.
07/47
Dohodu o zprostředkování zaměstnání v rámci projektu č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/18_090/ 0012423
„Podpora pracovního uplatnění osob s nízkou kvalifikací v Pardubickém kraji“
s poskytovatelem Centrum pro komunitní práci Severní Morava na zprostředkování
zaměstnanců pro výkon práce u uživatele města Luže, dle přílohy.
08/47
Přidělení bytu panu V. G. v bytovém domě U Stadionu č. p. 257, 538 54 Luže, byt č. 5, na dobu
určitou od 01. 02. 2021 do 31. 01. 2022 a uzavření Smlouvy o nájmu, dle přílohy.
09/47
Přidělení bytu panu P. B. v bytovém domě U Stadionu č. p. 259, 538 54 Luže, byt č. 6, na dobu
určitou od 01. 02. 2021 do 31. 01. 2022 a uzavření Smlouvy o nájmu, dle přílohy.
10/47
Záměr o pronájem nebytového prostoru-dřevěného stánku na nádvoří hradu Košumberk 1,
Luže, dle přílohy.
11/47
Příkazní smlouvu na řízení projektu „Luže – předcházení vzniku odpadu“ s firmou ODPADY
– JIH, spol. s. r. o., dle přílohy.
12/47
Příkazní smlouvu k výkonu zadavatelských činností v rámci veřejné zakázky „Luže –
předcházení vzniku odpadu“, s firmou ODPADY – JIH, spol. s. r. o., dle přílohy.
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13/47
Zrušení výběrového řízení na veřejnou zakázku „Oprava a statické zajištění jižní hradby hradu
Košumberk“.
14/47
Nové oznámení výběrového řízení - zadávací podmínky na veřejnou zakázku malého rozsahu
na stavební práce ,,Oprava a statické zajištění jižní hradby hradu Košumberk“, dle přílohy.
Rada města jmenuje:
15/47
Členy komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky „Oprava a
statické zajištění jižní hradby hradu Košumberk“, dle přílohy.
Rada města schvaluje:
16/47
Oznámení výběrového řízení – zadávací podmínky na veřejnou zakázku malého rozsahu na
stavební práce „REKONSTRUKCE PODLAHY SPORTOVNÍ HALY V LUŽI“, dle přílohy.
Rada města jmenuje:
17/47
Členy komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky
„REKONSTRUKCE PODLAHY SPORTOVNÍ HALY V LUŽI“, dle přílohy.
Rada města neschvaluje:
18/47
Záměr prodeje pozemkové parcely č. 215/2, trvalý travní porost, o celkové výměře 3 559 m2, v
k. ú. Zdislav, ani její části.
Rada města doporučuje ZM schválit:
19/47
Souhlas zřizovatele pro Základní školu Luže, okres Chrudim, se zřízením školního klubu
a se zápisem školního klubu do rejstříku škol a školských zařízení, dle přílohy.
Rada města schvaluje:
20/47
Podání žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce sportovního areálu v Luži“ z programu
Národní sportovní agentury č. 162 52 – Regionální sportovní infrastruktura, výzva 12/2020.

……………………………...
Bc. Veronika PEŠINOVÁ, MBA
starostka

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