Výpis usnesení
z 52. schůze Rady města Luže konané dne 03. 05. 2021 v 13:00 hod.
v zasedací místnosti na MěÚ Luže
Rada města schvaluje:
01/52
Finanční dar ve výši 3. 000,- Kč na úhradu nákladů a odměn pro děti u příležitosti dne dětí
pořádaného Sborem církve adventistů sedmého dne Luže na hradě Košumberku v roce 2021,
dle přílohy.
02/52
Finanční dar pro Linku bezpečí, z. s. za účelem provozu dětské krizové linky ve výši
3. 000,- Kč, dle přílohy.
Rada města vyhlašuje:
03/52
Konkurs na obsazení pracovního místa ředitelky/ředitele Základní umělecké školy Luže, okres
Chrudim s předpokládaným nástupem 01. 08. 2021, dle přílohy.
Rada města pověřuje:
04/52
Starostku města Luže požádat Krajský úřad, Českou školní inspekci, školskou radu
o delegování jejich zástupců za člena konkursní komise, požádat odborníka v oblasti
státní správy, organizace a řízení v oblasti školství o souhlas se svým jmenováním za člena
konkursní komise, vyzvat ředitelku Základní umělecké školy Luže, aby zorganizovala volbu
zástupce z řad pedagogických pracovníků školy do konkursní komise a doložila ji zápisem
o volbě.
Rada města schvaluje:
05/52
Podání žádosti o dotaci na pořízení nového dopravního automobilu pro JPO V Doly z programu
Ministerstva vnitra Investiční účelové dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí na
rok 2022.
06/52
Podání žádosti o dotaci na pořízení nového dopravního automobilu pro JPO V Srbce z programu
Ministerstva vnitra Investiční účelové dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí na
rok 2022.
07/52
Podání žádosti o dotaci na stavbu hasičské zbrojnice v Bělé z programu Ministerstva vnitra
Investiční účelové dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí na rok 2022.
08/52
Výzvu k podání nabídky vč. zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu na
stavební práce „Oprava návesní nádrže v Dobrkově“, dle přílohy.
09/52
Prodloužení Smlouvy o nájmu bytu č. 4 v bytovém domě v Bělé č.p.49, Luže, panu Janu
Sychrovi, na dobu určitou do 30.4.2022, dle přílohy.
10/52
Dohodu o ukončení Smlouvy o nájmu bytu byt. č. 6 v 2. nadzemním podlaží domu Bělá 49,
Luže k 31.5.2021, kde je vlastníkem bytu společnost Lesy Luže, s.r.o., dle přílohy.
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11/52
Přidělení bytu panu P. B. v bytovém domě U Stadionu 259, Luže byt č.16, na dobu určitou od
1.6.2021 do 31.5.2022 a uzavření Smlouvy o nájmu bytu, dle přílohy.
12/52
Smlouvu o výpůjčce na část pozemkové parcely č. 977/36 k.ú. Luže o výměře cca 28 m2
pro společnost Bačkovský spol. s r.o, Horní Studenec 105, Ždírec nad Doubravou, dle přílohy.
13/52
Objednávku dle cenové nabídky na zhotovení místa pro setkávání v obci Domanice, od Martina
Lacmana, IČ: 72934255, dle přílohy.
14/52
Objednávku dle cenové nabídky na sanaci pěší komunikace v obci Radim od společnosti
Komplex CR, IČ: 05249031, dle přílohy.
15/52
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s Petrem Janeckým, na zhotovení stavby „Prodloužení VO Komunikace mezi hřištěm a autobusovým nádražím“, dle přílohy.
16/52
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společností M – SILNICE a.s., na zhotovení stavby „Přeložka
účelové komunikace Luže-Zdislav“, dle přílohy.
17/52
Výsledky hodnocení nabídek pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební akci: „Výstavba
chodníku směr Voletice“ provedené hodnotící komisí a výběr dodavatele SOVIS CZ, a.s.,
IČ 27532208, dle přílohy.
Rada města jmenuje:
18/52
Členy komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na stavební
práce „Oprava návesní nádrže v Dobrkově“, dle přílohy.
Rada města neschvaluje:
19/52
Záměr prodeje pozemkové parcely č. 518 o výměře 1628 m2, zahrada, v k. ú. Doly.
Rada města doporučuje ZM schválit:
20/52
Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku – pozemkové parcele
p. č. 508/6, o výměře 122 m2, ostatní plocha, k. ú. Luže – s Úřadem pro zastupování státu ve
věcech majetkových, dle přílohy.
21/52
Prodej části pozemkové parcely č. 399/1 o výměře 88 m2, ostatní plocha – ostatní komunikace,
v k. ú. Srbce, manželům Klenorovým, za cenu 30 Kč/m2, dle přílohy.

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

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