Výpis usnesení
z 68. schůze Rady města Luže konané dne 24. 01. 2022 v 08:00 hod.
v zasedací místnosti na MěÚ Luže
Rada města schvaluje:
01/68
Přerušení provozu Mateřské školy Luže, okres Chrudim, v době hlavních prázdnin od 1.8.2022
do 31.8.2022, dle přílohy.
02/68
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem VYKRUT zahradní služby a.s., se sídlem
Pavlova 3048/40, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ 03921921 na zakázku Revitalizace veřejné zeleně
ve městě Luže, dle přílohy.
03/68
Smlouvu o poskytování služby-zasílání varovných a výstražných zpráv prostřednictvím SMS
zpráv, dle přílohy.
04/68
Objednávku na program: „Šermíři na hradě“, který se bude konat na hradě Košumberku 5. – 6.
7. 2022, u firmy FB Agency Production s.r.o., dle přílohy.
05/68
Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, dle přílohy.
06/68
Podání žádosti o dotaci na projekt Naučná stezka Krajem Slavatů – značení místních okruhů do
programu Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji na rok 2022.
07/68
Podání žádosti o dotaci na projekt Oprava a statické zajištění severozápadní zdi nádvoří
purkrabství hradu Košumberk do Podprogramu 3 - Podpora památkové péče v Pardubickém
kraji na rok 2022.
08/68
Podání žádosti o dotaci na projekt Obnova kříže na hřbitově v Luži do Podprogramu 3 - Podpora
památkové péče v Pardubickém kraji na rok 2022.
09/68
Podání žádosti o dotaci na projekt Restaurování dřevěného kříže s Kristem před kostelem sv.
Bartoloměje do Podprogramu 3 - Podpora památkové péče v Pardubickém kraji na rok 2022.
10/68
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby s názvem: „Rekonstrukce místních
komunikací v místní části Srbce“, se zhotovitelem Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Vysoké Mýto
566 01, IČO:25953818, dle přílohy.
11/68
Objednávku dle cenové nabídky na koordinátora BOZP na stavební akci: „Výstavba chodníku
v obci Radim“ od pana Ing. Libora Smejkala, dle přílohy.
12/68
Objednávku dle cenové nabídky na technický dozor investora na stavební akci: „Výstavba
chodníku v obci Radim“ od pana Ing. Petra Harvánka, dle přílohy.
13/68
Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
na parcele p. č. st. 45, v k. ú. Doly, s ČEZ Distribuce, a. s., dle přílohy.
14/68
Uzavření Smlouvy o výhradním poskytování realitních služeb v rámci prodeje stavební parcely
č. st. 30 o výměře 1293 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je objekt č. p. 25, rodinný
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dům a pozemkové parcely č. 227/2 o výměře 1611 m2, zahrada, vše v k. ú. Zdislav, s Realitní
kanceláří RE/MAX Vox, se sídlem Pardubice, U Borku 416, IČ: 25920995, dle přílohy.
15/68
Záměr výpůjčky části pozemkové parcely p. č. 267/3, o výměře cca 15 m2, v k. ú. Luže, jejíž
součástí je sběrný dvůr, společnosti Green Logistics CZ s. r. o., za účelem zřízení veřejného
místa zpětného odběru odpadních pneumatik.
16/68
Objednávku na nákup nového AED (automatický externí defibrilátor) značky CORPULS pro
jednotku hasičů města Luže, dle přílohy.

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

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