Výpis usnesení
z 62. schůze Rady města Luže konané dne 01. 11. 2021 v 08:00 hod.
v zasedací místnosti na MěÚ Luže
Rada města schvaluje:
01/62
Přijetí finančních prostředků od zrušeného Spolku přátel hradu Košumberka na účet města Luže
a použití ve prospěch hradu Košumberka, dle přílohy.
02/62
Výzva k podání nabídek – zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební
práce s názvem „Výstavba chodníku v obci Radim“, dle přílohy.
03/62
Smlouvu o dílo na realizaci zakázky „Hospodaření s dešťovou vodou v areálu fotbalového
hřiště – Město Luže “ s dodavatelem Agumont, s.r.o., Pocoucov, IČ: 24158313, dle přílohy.
04/62
Objednávku dle cenové nabídky na vypracování projektové dokumentace na stavbu: „Nové
veřejného osvětlení podél chodníku Luže – Radim“ od firmy ENERGIAPROJEKT CZ s.r.o.,
dle přílohy.
05/62
Objednávku dle cenové nabídky na výrobu zastávkových přístřešků SITEO atyp od firmy
STREETPARK s.r.o., Třebíč, IČO: 06077315, dle přílohy.
06/62
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou STAVER Luže s.r.o. na komplexní zhotovení díla
„Oprava návesní nádrže v Dobrkově“, dle přílohy.
07/62
Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo s firmou SOVIS CZ, a.s. na realizaci veřejné zakázky s názvem
„Výstavba chodníku směr Voletice“, dle přílohy.
08/62
Záměr prodeje stavební parcely č. 123 o výměře 431 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž
součástí je objekt č. p. 209, jiná stavba a pozemkové parcely č. 45 o výměře 685 m2, zahrada,
vše v k. ú. Luže, panu Petru Zárubovi, bytem Košumberk 92, 538 54 Luže, za minimální cenu
3 200 000 Kč.
Rada města jmenuje:
09/62
Michala Zlesáka a BcA. Aleše Košvance do školské rady Základní školy, Luže, okres
Chrudim jako zástupce zřizovatele.
Rada města schvaluje:
10/62
finanční příspěvek ve výši 30 000 Kč na vydání knihy k výročí Tělovýchovné jednoty Luže
„90 let fotbalu v Luži“, formou výplaty od města Luže v podobě finančního daru.

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

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