Výpis usnesení
z 65. schůze Rady města Luže konané dne 08. 12. 2021 v 08:00 hod.
v zasedací místnosti na MěÚ Luže
Rada města schvaluje:
01/65
Darovací smlouvu o poskytnutí finančního daru ve výši 69.925,43 pro obec Lužice za účelem
Pomoc obcím a občanům zasaženým tornádem na Břeclavsku a Hodonínsku, dle přílohy.
02/65
Ceník pedikúry v Domě s pečovatelskou službou Luže od 1.1.2022, dle přílohy.
03/65
Návrh na výluky majetku Základní školy, Luže, okres Chrudim z inventáře k 30.11.2021, dle
přílohy.
04/65
Návrh na výluky majetku Základní umělecké školy, Luže, okres Chrudim z inventáře k
30.11.2021, dle přílohy.
05/65
V souladu s platnou legislativou mimořádnou odměnu řediteli ZŠ Luže, okres Chrudim za rok
2021, vyplacenou ze státního rozpočtu, dle přílohy.
06/65
V souladu s platnou legislativou odměnu řediteli ZUŠ Luže, okres Chrudim za rok 2021.
07/65
Odpis pohledávky ve výši 18. 805,-- Kč dle pozůstalostního řízení čj. 8D 89/2021-72, dle
přílohy.
08/65
Smlouvu o napojení kanalizační stoky, vybudované v rámci stavby: „Výstavba inženýrských
sítí pro 7 RD – Luže“, jejímž investorem je pan Ing. Michal Štěnička, bytem Košumberk 21,
538 54 Luže, na kanalizační stoku v místní části Košumberk, nacházející se na pozemku
p. p. č. 1241/7, k. ú. Luže, jejímž vlastníkem je město Luže, dle přílohy.
09/65
Záměr prodeje pozemkové parcely p. č. 1072/5, o výměře 22 m2, zahrada, v k. ú. Luže, za
30 Kč/m2.
10/65
Rozhodnutí o výběru dodavatele M-SILNICE a.s., OZ STŘED, Za Pivovarem 611, 537 01
Chrudim, IČ:42196868 na veřejnou zakázku s názvem: „Obnova místní komunikace „Andělská
cesta“ v Luži“, dle přílohy.
11/65
Rozhodnutí o výběru dodavatele ELESTAV s.r.o., Vraclavská 237, 566 01 Vysoké Mýto,
IČ: 25993046 na veřejnou zakázku s názvem: „Stavební úpravy kulturního domu v Radimi“,
dle přílohy.
12/65
Smlouvu o dílo na realizaci stavby s názvem: „Obnova místní komunikace „Andělská cesta“ v
Luži“, se zhotovitelem M-SILNICE a.s., OZ STŘED, Za Pivovarem 611, 537 01 Chrudim,
IČO:42196868, dle přílohy.
13/65
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby s názvem: „Luže – Oprava komunikace
Andělská cesta“, se zhotovitelem M-SILNICE a.s., OZ STŘED, Za Pivovarem 611, 537 01
Chrudim, IČO:42196868, dle přílohy.
1

14/65
Smlouvu o dílo na realizaci stavby s názvem: „Stavební úpravy kulturního domu v Radimi“, se
zhotovitelem ELESTAV s.r.o., Vraclavská 237, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 25993046, dle
přílohy.
15/65
Smlouvu o dílo na realizaci stavby: „Výstavba chodníku v obci Radim“, se zhotovitelem
JUANA TRADE s.r.o., Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha 2 IČ: 29131367, dle přílohy.
Rada města revokuje:
16/65
Usnesení č. 13/60 ze dne 29. 9. 2021 ve znění „Rada města Luže schvaluje 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.“
Rada města doporučuje ZM schválit:
17/65
Čerpání rozpočtu města za období I. - XI. /2021, dle přílohy.
18/65
Rozpočtové opatření č. 4/2021/ZM, dle přílohy.
19/65
Střednědobý výhled rozpočtu města Luže na období 2023-2025, dle přílohy.
Rada města doporučuje ZM pověřit:
20/65
Radu města Luže schvalováním rozpočtových změn do příštího zasedání zastupitelstva.
Rada města doporučuje ZM schválit:
21/65
Změnu závazných ukazatelů rozpočtu Mateřské školy, Luže, okres Chrudim pro rok 2021.
22/65
Pro rok 2022 odvod odpisů Základní školy, Luže, okres Chrudim, do rozpočtu zřizovatele.
23/65
Pro rok 2022 odvod odpisů Mateřské školy, Luže, okres Chrudim, do rozpočtu zřizovatele.
24/65
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 100.000,00 Kč na akci Obnova
kostela ve Voleticích pro rok 2022, dle přílohy.
25/65
Aktualizovaný plán společných zařízení při komplexních pozemkových úpravách Doly, dle
přílohy.
26/65
Směnu 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, dle přiložené smlouvy.
27/65
Změnu průběhu nesouladem dotčené části katastrální hranice, týkající se pozemkových parcel
p. č. st. 77, o výměře 11 m2; p. č. 365/9, o výměře 167 m2; p. č. 365/4, o výměře 60 m2 a p. č.
365/5, o výměře 3 m2, kdy navrženou změnou přecházejí výše uvedené parcely z k. ú. Dobrkov
do k. ú. Hroubovice.
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28/65
Podání žádosti o dotaci na projekt „Obnova kamenné zdi hřbitova v Janovičkách“ z programu
Ministerstva zemědělství Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2022.
29/65
Podání žádosti o dotaci na projekt „Chodník v ulici Husova v Luži“ z programu Státního fondu
dopravní infrastruktury na rok 2022.
30/65
Podání žádosti o dotaci na projekt „Naučná stezka Krajem Slavatů“ z programu Ministerstva
pro místní rozvoj Národní program podpory cestovního ruchu v regionech na rok 2022.
31/65
Podání žádosti o dotaci na projekt „Stavební úpravy kulturního domu v Radimi“ z programu
Ministerstva pro místní rozvoj Podpora obnovy a rozvoje venkova na rok 2022.
32/65
Podání žádosti o dotaci na projekt „Obnova místní komunikace Andělská cesta v Luži“ z
programu Ministerstva pro místní rozvoj Podpora obnovy a rozvoje venkova na rok 2022.
33/65
Podání žádosti o dotaci na projekt „Nízký lanový park v Luži“ z programu Ministerstva pro
místní rozvoj Podpora obnovy a rozvoje venkova na rok 2022.
34/65
Podání návrhu Ministerstvu kultury na rozšíření Městské památkové zóny Luže, dle přílohy.
35/65
Aktualizaci Strategie rozvoje města Luže 2021–2025, části 3.1 Akční plán doplněním
rozvojové aktivity „Místo pro setkávání Janovičky“ do opatření I.1.1.4 Péče o veřejná
prostranství, dle přílohy.
Rada města doporučuje ZM vzít na vědomí:
36/65
Monitorovací zprávu za rok 2021 ke Strategii rozvoje města Luže na roky 2021-2025, dle
přílohy.

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

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