Výpis usnesení
z 53. schůze Rady města Luže konané dne 17. 05. 2021 v 15:00 hod.
v zasedací místnosti na MěÚ Luže
Rada města schvaluje:
01/53
Finanční dar na úhradu nákladů a odměn pro děti u příležitosti dne dětí pořádaného Oblastní
charitou Pardubice, ve výši 3. 000,-- Kč, dle přílohy.
02/53
Finanční příspěvek Oblastní charitě Pardubice na příměstský tábor pro místní děti ve výši
200,-- Kč na jedno dítě a na jeden turnus v roce 2021, dle přílohy.
03/53
Finanční dar pro Oblastní charitu Pardubice na podporu pracovního místa romského
koordinátora projektu „Pomoc romským rodinám v Luži“ ve výši 50.000,-- Kč, dle přílohy.
04/53
Prominutí platby na neinvestiční náklady Mateřské školy Luže za měsíc březen 2021
a poměrné snížení platby za měsíc duben 2021 na částku 300,-- Kč na základě mimořádných
opatření přijatých z důvodu nepříznivé epidemiologické situace, dle přílohy.
Rada města neschvaluje:
05/53
Finanční příspěvek na provoz pojízdné prodejny Beruška, dle přílohy.
06/53
Finanční příspěvek na provoz obecně prospěšné společnosti Zdravotní klaun, o.p.s., dle přílohy.
Rada města jmenuje:
07/53
Členy pro konkurz na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní umělecké školy Luže, okres
Chrudim:
za zřizovatele – předseda komise - Bc. Veroniku Pešinovou, MBA,
za zřizovatele – člena komise – Michala Zlesáka,
za Krajský úřad-člena komise Mgr. Silvii Anýžovou,
za odborníka v oblasti státní správy, organizace a řízení v oblasti školství-člena komise
Mgr. Ivu Vrátilovou-ředitelku ZUŠ Vysoké Mýto a člena komise Ing. Janu
Stehlíkovou-vedoucí odboru školství Chrudim,
člena komise za Českou školní inspekci-inspektorku Mgr. Ladislavu Jindrovou,
člena komise za pedagogického pracovníka ZUŠ Luže-Tomáše Kyncla.
Rada města schvaluje:
08/53
Podání žádosti o příspěvek z rezervy Programu regenerace městských památkových rezervací
a městských památkových zón Ministerstva kultury na rok 2021 na akci „Výměna oken a dveří
objektu Komenského 241 v Luži“.
09/53
Rozhodnutí o výběru dodavatele STINTER CZ s.r.o., Perucká 1/2522, Praha 2, IČ: 25959506
na veřejnou zakázku na stavební práce vyhlášenou ve zjednodušeném podlimitním řízení
s názvem Město Luže – Stavební úpravy ZŠ Luže“, dle přílohy.
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10/53
Přidělení bytu panu R. K. v bytovém domě U Stadionu č. p. 257, 538 54 Luže, byt č. 5 na dobu
určitou od 01. 06. 2021 do 31. 05. 2022 a uzavření Smlouvy o nájmu, dle přílohy.
11/53
Smlouvu o dílo se zhotovitelem Vodní zdroje Chrudim, spol. s r.o. na dodávku a instalaci
turistického mobiliáře a infopanelů na místním vycházkovém okruhu Přírodou se
14 sv. pomocníky v Luži, který je součástí komplexu naučné stezky Krajem Slavatů, dle
přílohy.
12/53
Objednávku dle cenové nabídky na autorský dozor na stavební akci: „Výstavba chodníku směr
Voletice“ od pana Ing. Kamila Urbánka, dle přílohy.
13/53
Objednávku dle cenové nabídky na technický dozor investora a koordinátora BOZP na stavební
akci: „Výstavba chodníku směr Voletice“ od pana Ing. Petra Harvánka, dle přílohy.
14/53
Objednávku dle cenové nabídky na projektovou dokumentaci na akci: "Venkovní učebna pro
SDH Luže“ od společnosti ILBprostav s.r.o., IČ: 288 10 180, dle přílohy.
15/53
Objednávku dle cenové nabídky na rekonstrukci chodby v domě s pečovatelskou službou
v Luži od pana Antonína Jílka, IČ: 86965379, dle přílohy.
16/53
Smlouvu o dílo se zhotovitelem Truhlářství ZIMA s.r.o na výrobu a montáž oken a dveří
do objektu Komenského 241, dle přílohy.
Rada města doporučuje ZM schválit:
17/53
Darovací smlouvu na pozemky pozemkové parcelní č. 1000/19, 1293/2 a 1293/3 v k. ú. Luže,
které jsou ve vlastnictví Pardubického kraje.

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

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