Výpis z USNESENÍ PŘIJATÝCH NA 3. SCHŮZI RADY MĚSTA SOLNICE
KONANÉ DNE 5. 2. 2018
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– Rada města bere na vědomí oznámení zřizovateli od Mgr. Hany Jakubcové, ředitelky
Základní školy Solnice, týkající se schválení projektu z OP VVV s názvem „ZŠ Solnice –
Speciální pedagog“. Oznámení viz příloha.
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– Rada města souhlasí se uzavřením Smlouvy o dílo č. 086-17-2018, mezi firmou 4 SOFT,
s.r.o., se sídlem Krkonošská 625, 468 41 Šumburk nad Desnou, Tanvald a Městem Solnice,
Masarykovo nám. 1, 517 01 Solnice, spočívající v realizaci multifunkčního dopravního
hřiště pro MŠ Solnice, v celkové ceně 354.625,- Kč bez DPH. Smlouva včetně cenové
nabídky viz příloha.
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– Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti,
podanou Obcí Kvasiny, Kvasiny 81, 517 02, na stavbu: Kvasiny – příprava pro optické
rozvody OSO, stavební úkon: podélné uložení do nezpevněné krajnice silnice – v pozemku
p.č. 2172/3 v k.ú. Kvasiny. Žádost viz příloha.
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– Rada města souhlasí s cenovou nabídkou firmy AKVOPRO s.r.o., Vyšehradská
1349/2, Praha 2, na akci ATS a prodloužení vodovodu Varšava – Solnice, v celkové výši
272.900,- Kč bez DPH, cenová nabídka viz příloha.
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– Rada města schvaluje vyhlášení konkursu na místo ředitele/ředitelky Základní školy
Solnice, viz příloha.
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– Rada města jmenuje členy komise pro otevírání obálek a pro výběrové řízení, ve složení:
Ing. Jan Hostinský a František Hovorka, oba zástupci zřizovatele, Mgr. Hana Jakubcová,
zástupce pedagogického pracovníka a paní Jaroslava Ehlová, zástupce za školskou radu.
Dále schvaluje předložený návrh na jmenování člena komise za Krajský úřad
Královéhradeckého kraje, Českou školní inspekci a zástupce z odboru školství Městského
úřadu v Rychnově nad Kněžnou. Návrh na jmenování člena komise viz příloha.
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– Rada města jmenuje předsedou výše uvedené výběrové komise Ing. Jana Hostinského.
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– Rada města souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. VCES – 5686 na
zhotovení stavby „Rekonstrukce a přístavba kulturního domu Solnice (Společenský dům),
mezi firmou VCES a.s., Na Harfě 337/3, 190 05 Praha 9 a Městem Solnice, Masarykovo
náměstí 1, 517 01 Solnice, dodatek viz příloha.

9/3

– Rada města souhlasí se změnou v osobě redaktora zodpovědného za zpracování městského
zpravodaje z paní Renáty Netíkové na paní Janu Tomšovou, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx,
z důvodu ukončení činnosti předchozí redaktorky.

10/3 – Rada města souhlasí s Návrhem střednědobého výhledu rozpočtu Města Solnice do roku
2020 a doporučuje ho zastupitelstvu ke schválení.
11/3 – Rada města souhlasí s Návrhem rozpočtu Města Solnice na rok 2018 a doporučuje ho
zastupitelstvu ke schválení.
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