Výpis usnesení
z 48. schůze Rady města Luže konané dne 15. 02. 2021 v 14:00 hod.
v zasedací místnosti na MěÚ Luže
Rada města schvaluje:
01/48
Směrnici sociálního fondu města Luže platnou od 1. 1. 2021, dle přílohy.
02/48
Dodatek č.1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor v Luži, Žižkova 178, pro Základní
uměleckou školu, Luže, okres Chrudim, s účinností od 1.3.2021, dle přílohy.
03/48
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 zaměstnance
pro výkon práce u uživatele města Luže, dle přílohy.
04/48
Dohodu o ukončení nájmu bytu Jeronýmova čp. 124, byt. č.3 v obytném domě k 28. 2. 2021
s nájemcem paní Vlastou Brdíčkovou, dle přílohy.
05/48
Přidělení bytu paní T. B. v obytném domě Jeronýmova čp. 124, Luže, byt č. 3
na dobu určitou od 1. 3. 2021 do 28. 2. 2022 a uzavření Smlouvy o nájmu bytu, dle přílohy.
06/48
Přidělení bytu č. 2 v Domě s pečovatelskou službou Na Výsluní čp. 2 v Luži paní M. S. na dobu
určitou od 1. 3. 2021 do 28. 2. 2022 a uzavření Smlouvy o nájmu bytu, dle přílohy.
07/48
Objednávku dle cenové nabídky na dodávku a montáž nábytku do kanceláře v budově DPS
č.p. 9 v Luži od společnosti Skos s.r.o, IČ: 62027077, dle přílohy.
08/48
Objednávku dle cenové nabídky na koupi příkopového mulčovacího ramena pro údržbu zeleně
města Luže od společnosti P & L, spol. s. r. o. IČ: 00351504, dle přílohy.
09/48
Objednávku dle cenové nabídky na zpracování projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce
sportovního areálu města Luže“ od ILB prostav s.r.o., IČ: 288 10 180, dle přílohy.
10/48
Záměr směny pozemkové parcely p. č. 22, o výměře 277 m2, ostatní plocha, a pozemkové
parcely p. č. 27/2, zahrada, ve vlastnictví města Luže za část pozemkové parcely p. č. 24/2,
o výměře 5 m2, ostatní plocha – ostatní komunikace, ve vlastnictví rodiny Márových, k. ú Doly.
Rozdíl výměr za náhradu 25 Kč/m2.
11/48
Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby
s ČEZ Distribuce, a. s., dle přílohy.
12/48
Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě s ČEZ Distribuce,
a.s., dle přílohy.
13/48
Prodej čistícího automobilu Avia A31 T-K ve vlastnictví města Luže panu Marcelu Kusému,
dle přílohy.
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14/48
Smlouvu o zřízení věcného břemene pozemkové služebnosti inženýrské sítě se Státním
pozemkovým úřadem ke stavbě Splašková kanalizace Bělá-Radim, dle přílohy.
Rada města zřizuje:
15/48
Pracovní skupinu pro regeneraci městské památkové zóny Luže ve složení Bc. Veronika
Pešinová, MBA, Ing. Hana Broklová, Ing. Lukáš Koukal, MgA. Petr Budil, Mgr. Ludmila
Nováková.
Rada města doporučuje ZM schválit:
16/48
Podání žádosti o Obnovu katastrálního operátu novým mapováním Katastrálnímu úřadu pro
Pardubický kraj – Katastrální pracoviště Chrudim.
17/48
Pana Davida Frencla členem Osadního výboru pro místní část Radim.
18/48
Plán rozvoje sportu města Luže na roky 2021-2025, dle přílohy.
Rada města revokuje:
19/48
Usnesení č. 16/39 záměr prodeje stavební parcely č. 30 o výměře 1.293 m2, zastavěná plocha
a nádvoří, jejíž součástí je objekt č. p. 25, v k. ú. Zdislav.
Rada města schvaluje:
20/48
Záměr prodeje stavební parcely č. 30 o výměře 1293 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž
součástí je objekt č. p. 25 a pozemkové parcely č. 227/2, o výměře 1611 m2, zahrada, vše
v k. ú. Zdislav, za cenu 900 000 Kč.
Podmínky prodeje:
- předkupní právo města Luže,
- údržba příjezdové cesty ke st. p. č. st. 30,
- souhlas s využitím okolních pozemků ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví města Luže pro
rozvoj firmy Lesy Luže s.r.o.,
- do 7 let od prodeje bude dokončena celková rekonstrukce objektu.

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

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