Výpis usnesení
z 60. schůze Rady města Luže konané dne 29. 09. 2021 v 09:00 hod.
v zasedací místnosti na MěÚ Luže
Rada města schvaluje:
01/60
Přerušení provozu Mateřské školy Luže, okres Chrudim, v době vánočních prázdnin od
23.12.2021 do 2.1.2022, dle přílohy.
02/60
V souladu s platnou legislativou mimořádnou odměnu řediteli ZŠ Luže, okres Chrudim za rok
2021, vyplacenou ze státního rozpočtu, dle přílohy.
03/60
Objednávku na dodávku a montáž kamerového systému u zhotovitele Ladislava Peterky,
Domanice, dle přílohy.
04/60
Objednávku na výrobu a montáž nábytku do kanceláře matriky Městského úřadu Luže u
zhotovitele TRUHLÁŘSTVÍ Slavomír Peterka, Luže, dle přílohy.
05/60
Podání žádosti o dotaci na projekt „Výsadba stromů v místní části Radim“ v rámci Národního
programu Životní prostředí, výzvy č. 4/2021.
06/60
Objednávku dle cenové nabídky na opravu koupelny v bytovém domě č. p. 124 v ulici
Jeronýmova, obec Luže – od firmy DODO, voda-topení-plyn, IČO: 44401531, dle přílohy.
07/60
Smlouvu o dílo se zhotovitelem Outdoor Naplno, spol. s r.o. na dodávku a instalaci nízkého
lanového parku na místním vycházkovém okruhu Přírodou se 14 sv. pomocníky v Luži, který
je součástí komplexu naučné stezky Krajem Slavatů, dle přílohy.
08/60
Uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2021008/VB/01, Luže,
Radim p.p.č.85/1,144/1-knn“ s ČEZ Distribuce, a. s., na pozemcích p. č. st. 74/1 a 805/1, k. ú.
Radim, dle přílohy.
09/60
Dodatek č. 2 ke Smlouvě na zajištění svozu směsného komunálního odpadu s TS Hlinsko,
s. r. o., dle přílohy.
10/60
Prodej masážního lehátka ve vlastnictví města Luže paní Yvoně Fialové Jeníkové za cenu
2 000 Kč, dle přílohy.
Rada města doporučuje ZM revokovat:
11/60
Usnesení č. 15/03 ze dne 22. 5. 2019 ve znění „Zastupitelstvo města Luže schvaluje směnu
pozemkových parcel č. 243/13 a 91/18 v k. ú. Zdislav o celkové výměře 360 m 2 z majetku
města Luže do vlastnictví Tomáše Stoklasy, dále směnu p. p. č. 81/3 v k. ú. Zdislav o celkové
výměře 343 m z majetku Tomáše Stoklasy do vlastnictví města Luže.“
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Rada města schvaluje:
12/60
Záměr směny části pozemkové parcely p. č. 243/11, nově jako p. č. 243/15 o výměře cca 285
m2, ostatní plocha – ostatní komunikace a pozemkové parcely p. č. 91/18, o výměře 75 m2,
ostatní plocha – jiná plocha, obě v k. ú. Zdislav, ve vlastnictví města Luže za část pozemkové
parcely p. č. 81/1, nově jako 81/6, o výměře cca 327 m2, travní porost, v k. ú. Zdislav, ve
vlastnictví pana Tomáše Stoklasy.
13/60
Záměr prodeje části pozemkové parcely p. č. 316/9, o výměře cca 45 m2, trvalý travní porost,
v k. ú. Luže, za 250 Kč/m2.
14/60
Záměr prodeje části pozemkové parcely p. č. 1602/2, o výměře cca 45 m2, ostatní komunikace
– ostatní plocha, v k. ú. Doly, za 50 Kč/m2.
15/60
Rozhodnutí o výběru dodavatele M-SILNICE a.s., OZ STŘED, Chrudim, IČ: 42196868 na
veřejnou zakázku s názvem: „Luže – oprava komunikace Andělská cesta“, dle přílohy.
16/60
Dodatek č. 3 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.
Rada města jmenuje:
17/60
Členy komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky na stavební akci:
„Hospodaření s dešťovou vodou v areálu fotbalového hřiště – Město Luže“, dle přílohy.
Rada města neschvaluje:
18/60
Záměr prodeje části pozemkové parcely p. č. 243/11, o výměře cca 278 m2, ostatní plocha –
ostatní komunikace, v k. ú. Zdislav.

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

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