Výpis usnesení
z 16. zasedání Zastupitelstva města Luže konaného dne 14. března 2022 od 18:00 hodin
v ,,Sokolovně“ – Dolská ulice č.p. 32, 538 54 Luže
Zastupitelstvo města Luže schvaluje:
01/16
Program 16. zasedání Zastupitelstva města Luže
02/16
Ověřovatele: Ing. Milan Sýs, PhD., MUDr. Pavel Remeš
03/16
Návrhovou komisi: MUDr. Václav Volejník CSc., Ing. Pavel Holomek
04/16
Přistoupení města Luže k Paktu starostů a primátorů pro udržitelnou energii v pozici signatáře.
05/16
Čerpání rozpočtu města za období I. - XII. /2021, dle přílohy.
Zamítnutý návrh – usnesení nepřijato:
06/16
Čerpání úvěru na investiční akci Chodník v ulici Husova ve výši 3.000 000,00 Kč dle Smlouvy
o úvěru č. 0633117129/LCD ze dne 17. 12. 2020.
Zastupitelstvo města Luže schvaluje:
07/16
Rozpočtové opatření č. 2/2022 po úpravě bez akce ,,Chodník v ulici Husova“. dle přílohy.
08/16
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Luže na rok 2022
pro SDH Luže ve výši 60.000,00 Kč, dle přílohy.
09/16
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Luže na rok 2022
pro TJ Luže ve výši 83.000,00 Kč, dle přílohy.
10/16
Rozdělení poskytnutého finančního příspěvku Ministerstva kultury z Programu regenerace
městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2022 v celkové
částce 770 000,- Kč takto:
1. Kostel sv. Bartoloměje – restaurování kamenných portálků a dveří na severní a západní
straně ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Luže
282 000,- Kč
2. Kostel sv. Bartoloměje – restaurování schodů před portálkem na západní straně ve
vlastnictví Římskokatolické farnosti Luže
137 000,- Kč
3. Synagoga – restaurování 2 ks vnějších dveří ve vlastnictví Židovské obce v Praze
150 000,- Kč
4. Měšťanský dům č.p. 10 – IFASO-rekonstrukce vnitřních prostor budovy a střechy ve
vlastnictví IFASO s.r.o. Kočí
201 000,- Kč
11/16
Prodej části pozemkové parcely č. 326/3, nově jako p. č. 326/4, o výměře 9 m2, travní porost, v
k. ú. Bělá, panu Z. Z. za cenu 30 Kč/m2, dle přílohy.
12/16
Zakoupení:
p. p. č. 747/1, o výměře 219 m2, vedené jako trvalý travní porost,
1

p. p. č. 748/2, o výměře 1512 m2, vedené jako trvalý travní porost,
p. p. č. 757/2 o výměře 10317 m2, vedené jako orná půda, která se odděluje z
p. p. č. 757, o výměře 37 349 m2, vše v k. ú. Radim, od paní Libuše Moravcové, za cenu
3 012 000 Kč, dle přiložené kupní smlouvy.
13/16
Podání žádosti o schválení změny Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje
v části ,, Vodovody“, dle přílohy.
14/16
Prodej pozemkové parcely p. č. 1072/5, o výměře 22 m2, zahrada, v k. ú. Luže, za 30 Kč/m2,
paní J. S. a paní M. T., dle přílohy.
Zastupitelstvo města Luže deleguje:
15/16
Jako zástupce města na valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., IČO
48171590, se sídlem Novoměstská 626, 537 01 Chrudim, jejíž je akcionářem, paní
Bc. Veroniku Pešinovou, MBA, nar. 8. srpna 1984, bytem Košumberk, č.p. 27, 538 54 Luže.
Delegovaný zástupce obce je oprávněn k výkonu všech práv akcionáře na všech valných
hromadách uvedené společnosti v období výkonu mandátu starostky města Luže. Delegovaný
zástupce je oprávněn udělit zmocnění k zastupování na valné hromadě, případně náhradní valné
hromadě nebo jiné valné hromadě této společnosti svolané v souladu se zákonem č. 90/2012
Sb. v aktuálním znění.

……………………………
Bc. Veronika Pešinová, MBA
starostka

………………………………...
Ing. Pavel Vodvárka
místostarosta

…………………………………
Ing. Milan Sýs, PhD.-zastupitel
ověřovatel ZM č. 16

…………………………………
MUDr. Pavel Remeš-zastupitel
ověřovatel ZM č. 16
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