Výpis usnesení
z 11. zasedání Zastupitelstva města Luže konaného dne 16. prosince 2020 od 18:00 hodin
v ,,Sokolovně“ – Dolská ulice č.p. 32, 538 54 Luže
Zastupitelstvo města Luže schvaluje:
01/11
Program 11. zasedání Zastupitelstva města Luže
02/11
Ověřovatelé: Ing. Pavel Vodvárka, Jan Stoklasa
03/11
Návrhovou komisi: Milan Hrnčál, BcA. Aleš Košvanec
04/11
Čerpání rozpočtu města za období I. - XI. /2020, dle přílohy.
05/11
Rozpočtové opatření č. 7/2020, dle přílohy.
Zastupitelstvo města Luže pověřuje:
06/11
Finanční výbor a Radu města Luže přípravou úspor v rozpočtu tak, že přijatý úvěr nebude dle
možností vyčerpán a jeho čerpání bude výrazně sníženo.
Zastupitelstvo města Luže schvaluje:
07/11
Rozpočet města Luže na rok 2021 dle paragrafů na příjmy a výdaje jako schodkový, dle přílohy.
08/11
Rozpočet Základní školy, Luže, okres Chrudim na rok 2021, dle přílohy.
09/11
Rozpočet Základní umělecké školy, Luže, okres Chrudim na rok 2021, dle přílohy.
10/11
Rozpočet Mateřské školy, Luže, okres Chrudim na rok 2021, dle přílohy.
11/11
Pro rok 2021 odvod odpisů Mateřské školy, Luže, okres Chrudim, do rozpočtu zřizovatele.
12/11
Pro rok 2021 odvod odpisů Základní školy, Luže, okres Chrudim, do rozpočtu zřizovatele.
13/11
Změnu závazných ukazatelů rozpočtu Základní školy, Luže, okres Chrudim pro rok 2020.
14/11
Podle § 85, písm. j) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů uzavření
smlouvy o přijetí úvěru od České spořitelny a.s. (IČ 45244782) do výše 20.000.000 Kč na
„Investiční akce Luže 2021-2022“ se splatností 20 let a zajištěného budoucími příjmy obce, dle
přílohy.
15/11
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města v roce 2020 pro firmu IFASO,
s.r.o. Chrudim, majitele nemovitosti č.p. 10 Luže ve výši 116. 000,- Kč, dle přílohy.
16/11
Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku na obnovu nemovité kulturní památky z účelové
dotace Ministerstva kultury ČR pro firmu IFASO, s.r.o. Chrudim, majitele nemovitosti
č.p. 10 Luže ve výši 519. 000,- Kč, dle přílohy.
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17/11
Příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku jde-li o starostu, místostarostu
nebo člena zastupitelstva obce pověřeného k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu
vstupují do manželství a v souvislosti se zastupováním obce na veřejných občanských obřadech
ve výši 300,- Kč za slavnostní obřad s platností od 1.1.2021.
18/11
Příspěvek na ošatné jde-li o starostu, místostarostu nebo člena zastupitelstva obce pověřeného
k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství a v souvislosti se
zastupováním obce na veřejných občanských obřadech ve výši 1.500,- Kč za kalendářní rok při
počtu 1-5 obřadů za rok nebo ve výši 3. 000,- Kč za kalendářní rok při počtu 6 a více obřadů za
rok s platností od 1.1.2021.
19/11
Podání žádosti o dotaci na projekt „Dětské hřiště v místní části Dobrkov“ z programu
Ministerstva pro místní rozvoj Podpora obnovy a rozvoje venkova na rok 2021.
20/11
Podání žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce podlahy sportovní haly“ z programu
Ministerstva pro místní rozvoj Podpora obnovy a rozvoje venkova na rok 2021.
21/11
Podání žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce místních komunikací v místní části Srbce“ z
programu Ministerstva pro místní rozvoj Podpora obnovy a rozvoje venkova na rok 2021.
22/11
Podání žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce mostku v místní části Radim“ z programu
Ministerstva pro místní rozvoj Podpora obnovy a rozvoje venkova na rok 2021.
23/11
Podání žádosti o dotaci na projekt „Výstavba chodníku směr Luže-Voletice“ z programu
Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2021.
24/11
Podání žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce části 1. a 2. NP na druhém stupni ZŠ Luže“
z programu Ministerstva financí Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny
regionálního školství v působnosti obcí, na rok 2021, pokud bude vypsána výzva.
25/11
Podání žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce části 1. a 2. NP na druhém stupni ZŠ Luže“
z programu Ministerstva pro místní rozvoj Podpora obnovy a rozvoje venkova na rok 2021.
26/11
Podání žádosti o bezúplatný převod pozemku od Státního pozemkového úřadu, dle přílohy.
27/11
Smlouvu o smlouvě budoucí kupní a o podmínkách provedení stavby, která bude použita při
výkupu pozemků při realizaci výstavby chodníku v místní části Radim, dle přílohy.
28/11
Zakoupení:
st. p. č. st. 91 o výměře 1048 m2, vedené jako zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí
je objekt č. p. 132; v k. ú. Luže
p. p. č. 16/1 o výměře 770 m2, vedené jako ostatní plocha-jiná plocha, v k. ú. Luže;
p. p. č. 977/19 o výměře 102 m2, vedené jako ostatní plocha-jiná plocha, v k. ú. Luže;
p. p. č. 977/20 o výměře 86 m2 vedené jako ostatní plocha-jiná plocha, v k. ú. Luže.
od spoluvlastníků Ladislava a Romana Novákových, za cenu 4. 500. 000. Kč, dle přiložené
kupní smlouvy.
29/11
Prodej části pozemkové parcely č. 229/1 o celkové výměře 35 m2, ostatní plocha – ostatní
komunikace v k. ú. Zdislav, panu Janu Petránkovi, za cenu 30 Kč/m2, dle přílohy.
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30/11
Prodej části pozemkové parcely 502/8 označené jako díl „a“ o celkové výměře 9 m2, orná půda,
v k. ú. Luže, panu Bohumilu Tláskalovi, za cenu 50 Kč/m2, dle přílohy.
31/11
Prodej stavební parcely č. st. 112/1, o výměře 351 m2, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Luže,
jejíž součástí je stavba č. p. 155, objekt k bydlení, za cenu 800. 000,- Kč paní Emě Sýsové, dle
přílohy.
32/11
Směnu části pozemkové parcely p. č. 328/8, o výměře 32 m2, ostatní plocha, k. ú. Luže, ve
vlastnictví města Luže za stavební parcelu č. st. 914, o výměře 22 m2, zastavěná plocha
a nádvoří, vlast. ČR, právo hosp. Hamzova léčebna Luže-Košumberk, na níž je umístěna stavba
nemovité kulturní památky ve vlastnictví města Luže, dle přiložené směnné smlouvy.
33/11
Strategii rozvoje města Luže na období 2021-2025, dle přílohy.
Zastupitelstvo města Luže neschvaluje:
34/11
Prodej částí pozemkové parcely č. 977/1 o celkové výměře cca 283 m2, ostatní plocha, v k. ú.
Luže.
Zastupitelstvu města Luže pověřuje Radu města Luže:
35/11
Schvalováním rozpočtových změn do příštího zasedání zastupitelstva.
Zastupitelstvo města Luže pověřuje:
36/11
Starostku Bc. Veroniku Pešinovou, MBA podepisováním smluv o smlouvách budoucích
kupních a o podmínkách provedení stavby s jednotlivými vlastníky pozemků při realizaci
výstavby chodníku v místní části Radim dle schváleného vzoru smlouvy o smlouvě budoucí
kupní.
Zastupitelstvo města Luže odvolává:
37/11
Člena Kontrolního výboru města Luže pana Josefa Zelenku.
Zastupitelstvo města Luže volí:
38/11
Člena Kontrolního výboru města Luže pana Jiřího Terera.
Zastupitelstvo města Luže volí:
39/11
Předsedu Kontrolního výboru města Luže pana Petra Kerharta.
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……………………………
Bc. Veronika Pešinová, MBA
starostka

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

…………………………………
Ing. Pavel Vodvárka -zastupitel
ověřovatel ZM č. 11

…………………………………
Jan Stoklasa-zastupitel
ověřovatel ZM č. 11
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