Výpis usnesení
z 57. schůze Rady města Luže konané dne 21. 07. 2021 v 15:00 hod.
v zasedací místnosti na MěÚ Luže
Rada města schvaluje:
01/57
Platový výměr ředitele Základní umělecké školy, Luže, okres Chrudim, dle přílohy.
02/57
Souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru pro Základní školu, Luže,
okres Chrudim ve školním roce 2021/2022 od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. pro
obě etapy financování projektu obědy pro děti, dle přílohy.
03/57
Dodatek č. 1 Darovací smlouvy pro Oblastní charitu Pardubice, dle přílohy.
04/57
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci zakázky „Město Luže – Stavební úpravy ZŠ Luže“
s dodavatelem HC STAV s.r.o., dle přílohy.
05/57
Podání žádosti o dotaci z programu č. 162 51 Rozvoj místních sportovišť a zázemí – Kabina
2021-2025 na akci „Rekonstrukce sportovního areálu v Bělé“.
06/57
Podání žádosti o dotaci z programu č. 162 51 Rozvoj místních sportovišť a zázemí – Kabina
2021-2025 na akci „Rekonstrukce sportovního areálu v Luži“.
07/57
Dodatek č.1 s pronajímatelem panem Milanem Slavíkem a paní Evou Slavíkovou, Komenského
288, Luže, dle přílohy.
Rada města revokuje:
08/57
Usnesení č. 11/40 ze dne 19.10.2020 ve znění: „Rada města schvaluje záměr o propachtování
části pozemkových parcel: p. p. č. 298/1, p. p. č. 299/1, p.p.č.1045/6, p. p. č. 306/1 v k. ú. Luže,
dle přílohy“.
Rada města schvaluje:
09/57
Záměr o propachtování pozemkových parcel: p. p. č. 299/4, p. p. č. 299/5, p.p.č.299/6,
p. p. č. 299/7, p. p. č. 299/8, p.p.č.299/9 v k. ú. Luže, dle přílohy.
10/57
Záměr změnit Smlouvu o nájmu nebytových prostor uzavřenou dne 18.4.2016 s nájemcem
panem Markem Pondělíčkem, Sládkova 864, Skuteč, dle přílohy.
11/57
Objednávku dle cenové nabídky na zpracování architektonického návrhu na akci
„Rekonstrukce schodiště a prostranství pod schody“ od zhotovitele Ing. arch. Jiří Žid, IČ: 737
447 43, dle přílohy.
12/57
Objednávku dle cenové nabídky na projektovou dokumentaci na akci: "Venkovní učebna pro
ZŠ Luže“ od společnosti ILBprostav s.r.o., IČ: 288 10 180, dle přílohy.
13/57
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společností SWIETELSKY stavební s.r.o., na zhotovení
stavby „Radim – výstavba zastávkových ploch v obci“, dle přílohy.
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14/57
Kupní smlouvu na odkup dvou kusů střešníků umístěných na č.p. 55 a č.p. 302 v k.ú. Luže od
společnosti ČEZ distribuce, a.s., IČ: 24729035, dle přílohy.
15/57
Dohodu o provedení záchranného archeologického výzkumu na akci: „Výstavba chodníku směr
Voletice“ se zhotovitelem Regionální muzeum v Chrudimi, dle přílohy.
16/57
Výzvu k podání nabídek a zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební
práce „Luže-Oprava komunikace Andělská cesta“, dle přílohy.
17/57
Dohodu o umístění stavby komunikačního připojení nemovitosti v rámci stavby „Komunitní
dům I, II, III pro seniory“ na pozemku p. č. 1014/3, k. ú. Luže, dle přílohy.
Rada města pověřuje:
18/57
Starostku Bc. Veroniku Pešinovou, MBA schvalováním a podepisováním smluv o zajištění
uměleckých vystoupení v rámci Košumberského léta 2021.
Rada města jmenuje:
19/57
Ing. Michaelu Indrovou vedoucí odboru výstavby od 01. 08. 2021.
20/57
Členem pracovní skupiny pro regeneraci městské památkové zóny Luže od 1. 8. 2021
Ing. Michaelu Indrovou místo Ing. Lukáše Koukala.
21/57
Členy komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na stavební
práce „Rekonstrukce místních komunikací v místní části Srbce“, dle přílohy.
22/57
Členy pracovní skupiny pro péči a rozvoj hradu Košumberk od 1. 8. 2021 Ing. Michaelu
Indrovou místo Ing. Lukáše Koukala a Josefa Uhlíře místo Hany Truncové.
23/57
Členy komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky na stavební akci: „Luže Oprava komunikace Andělská cesta“, dle přílohy.
Rada města doporučuje ZM schválit:
24/57
Zakoupení části pozemkové parcely p. č. 420/14, nově jako p. č. 420/18, o výměře 67 m2,
vedené jako zahrada v k. ú. Radim, za 30 Kč/m2, dle přílohy.

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

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