Výpis usnesení
z 58. schůze Rady města Luže konané dne 30. 08. 2021 v 09:00 hod.
v zasedací místnosti na MěÚ Luže
Rada města schvaluje:
01/58
Rozhodnutí o výběru dodavatele Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., IČ: 25953818 na veřejnou
zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem Rekonstrukce místních komunikací
v místní části Srbce, dle přílohy.
02/58
Smlouvu o dílo na realizaci zakázky Rekonstrukce místních komunikací v místní části Srbce
s dodavatelem Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., IČ: 25953818, dle přílohy.
03/58
Podání žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce sportovního areálu v Luži – víceúčelové
hřiště a závlahový systém fotbalového hřiště“ z programu Národní sportovní agentury č. 162
52 – Regionální sportovní infrastruktura 2020-2024, specifická výzva 11/2021 Regiony 2021.
04/58
Smlouvu na pořízení a předplatné č. 493210486 programového vybavení Manažer datových
schránek, dle přílohy.
05/58
Prodloužení Smlouvy o nájmu bytu č. 3 v bytovém domě v Bělé č.p.49, Luže, panu Vladimíru
Frintovi, na dobu určitou do 30.9.2022, dle přílohy.
06/58
Dodatek č. 2 Smlouvy o nájmu nebytových prostor v Luži čp. 209, Žižkova s panem Markem
Pondělíčkem, Sládkova 864, Skuteč, dle přílohy.
07/58
Smlouvu o pachtu pozemku - pozemkových parcel zapsaných na LV č. 10001 v k.ú. Luže
(lokalita - Pod Klapalkou ): p.p.č. 444/34 vedená jako orná půda o výměře 584 m2, p.p.č. 502/42
vedená jako orná půda o výměře 998 m2, část p.p.č. 543/29 vedené jako orná půda o výměře
cca 450 m2, p.p.č. 556 vedená jako orná půda o výměře 1 018 m2, p.p.č. 571 vedená jako orná
půda o výměře 629 m2, p.p.č.578/24 vedená jako orná půda o výměře 768 m2 , část p.p.č. 663/4
vedené jako vodní plocha - koryto vodního toku přirozené nebo upravené o výměře cca 1 600
m2 , p.p.č. 663/5 vedená jako vodní plocha - koryto vodního toku přirozené nebo upravené o
výměře 1 417 m2, p.p.č. 663/30 vedená jako orná půda o výměře 4.116 m2 , p.p.č. 663/56 vedená
jako orná půda o výměře 1 913 m2, část p.p.č 1036/8 vedené jako ostatní plocha - ostatní
komunikace o výměře cca. 220 m2, část p.p.č.1036/9 vedené jako ostatní plocha - ostatní
komunikace o výměře cca. 600 m2, část p.p.č. 1036/12 vedené jako ostatní plocha - ostatní
komunikace o výměře cca 390 m2, část p.p.č. 1036/13 vedené jako ostatní plocha - ostatní
komunikace o výměře cca 180 m2 , p.p.č. 1036/14 vedená jako ostatní plocha - ostatní
komunikace o výměře 662 m2, s panem Martinem Novotným, Doly 8, Luže, dle přílohy.
08/58
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s panem Pavlem Munzarem na vypracování projektové
dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a pro provádění stavby a energetického posudku
na akci „Rekonstrukce veřejného osvětlení Luže – Bělá“, dle přílohy.
09/58
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou Stavební a pece, spol. s.r.o. na komplexní zhotovení
díla „Oprava a statické zajištění jižní hradby hradu Košumberk“, dle přílohy.
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10/58
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou SOVIS CZ, a.s. na realizaci veřejné zakázky s názvem
„Výstavba chodníku směr Voletice“, dle přílohy.
11/58
Smlouvu o poskytnutí dotace z Podprogramu 1 – Podpora kulturních aktivit v Pardubickém
kraji na rok 2021 na realizaci akce: „Luže – Košumberské léto a Městské slavnosti 2021“, dle
přílohy.
12/58
Smlouvu o poskytnutí dotace z Podprogramu 2 – Podpora preventivní péče o sbírky muzeí a
galerií v Pardubickém kraji na rok 2021 na realizaci projektu: „Zhotovení kopie pergamenové
listiny – hrad Košumberk“, dle přílohy.
13/58
Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě
na pozemku p. č. 1014/3, k. ú. Luže, se společností GasNet, s. r. o., dle přílohy.
Rada města revokuje:
14/58
Usnesení 05/57 ze dne 21.7.2021 ve znění: „Rada města schvaluje podání žádosti o dotaci
z programu č. 162 51 Rozvoj místních sportovišť a zázemí – Kabina 2021 - 2025 na akci
Rekonstrukce sportovního areálu v Bělé“.
15/58
Usnesení č. 11/54 ze dne 7. 6. 2021 ve znění „Rada města schvaluje Dodatek č.1 ke Smlouvě
o zřízení věcného břemene – služebnost cesty s manželi Jirsákovými, dle přílohy.“
Rada města schvaluje:
16/58
Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnost cesty s manželi Jirsákovými, dle
přílohy.
Rada města doporučuje ZM schválit:
17/58
Darovací smlouvu se Správou a údržbou silnic Pardubického kraje na pozemky pozemkové
parcelní č. 994/6, o výměře 19 m2, ostatní plocha – silnice, p. č. 996/2, o výměře 9 m2, ostatní
plocha – silnice a p. č. 1000/11, o výměře 20 m2, ostatní plocha – silnice, v k. ú. Luže, které
jsou ve vlastnictví města Luže, dle přílohy.
18/58
Vzor smlouvy o výpůjčce a darování zahradních kompostérů, dle přílohy.
19/58
Obecně závaznou vyhlášku města Luže č. 2/2021, o stanovení obecního systému odpadového
hospodářství, dle přílohy.
20/58
Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku – pozemkové parcele
p. č. 507/5, o výměře 41 m2, ostatní plocha – jiná plocha, k. ú. Luže – s Úřadem pro zastupování
státu ve věcech majetkových, dle přílohy.
Rada města doporučuje ZM pověřit:
21/58
Starostku Bc. Veroniku Pešinovou, MBA podepisováním smluv o výpůjčce a darování
zahradních kompostérů, dle schváleného vzoru smlouvy o výpůjčce a darování zahradních
kompostérů.
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Rada města schvaluje:
22/58
Záměr prodeje vodovodního řadu a kanalizační stoky (název stavby „Vodovod a kanalizace
v ulici Svatopluka Čecha“) na pozemcích parc. č. 543/32, 1030, 1032/4 v k. ú. Luže, společnosti
Vodovody a kanalizace Chrudim, a. s. za celkovou částku 2 326 943,74 Kč.

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

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