Výpis z USNESENÍ PŘIJATÝCH NA 10. SCHŮZI RADY MĚSTA SOLNICE
KONANÉ DNE 21. 5. 2018
1/10 – Rada města souhlasí s navýšením rozpočtu ZŠ Solnice o částku cca 50.000,- Kč na nákup
židlí a stolů do Základní školy Solnice.
2/10 – Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2018 včetně dotací přijatých a vydaných,
viz příloha. Rozpočtové opatření bude zastupitelstvu předloženo na vědomí.
3/10 – Rada města souhlasí s Žádostí o finanční podporu akce Solnická solná stezka pro Ústav
sociální péče Kvasiny, v celkové výši 5.000,- Kč. Žádost viz příloha.
4/10 – Rada města souhlasí s přijetím daru – movité věci na projekt Zlepšení podmínek pro výuku
technických oborů v ZŠ Solnice, v celkové pořizovací ceně 50.174,- Kč. Žádost viz
příloha.
5/10 – Rada města souhlasí s oceněním části pozemku p.č. 2279/4, panem Václavem Balousem,
soudním znalcem. Geometrický plán viz příloha.
6/10 – Rada města souhlasí s příspěvkem v celkové výši 5.000,- Kč pro M-CROSS TEAM z.s. se
sídlem Za Radnicí 581, 517 01 Solnice, žádost viz příloha. Podmínkou zaplacení příspěvku
je propagace města Solnice při sportovních akcích.
7/10 – Rada města souhlasí s příspěvkem v celkové výši 5.000,- Kč jako podporu k zajištění
sportovní činnosti lyžařského oddílu Wikov SKI Skuhrov nad Bělou, z.s., se sídlem
Skuhrov. n. Bělou 24, 517 03 Skuhrov nad Bělou. Žádost viz příloha.
8/10 – Rada města nesouhlasí s příspěvkem ve výši 100.000,- Kč na nákup zánovního vozidla
v kategorii mikrobus pro oddíl běžeckého lyžování Wikov SKI Skuhrov nad Bělou, z.s., se
sídlem Skuhrov. n. Bělou 24, 517 03 Skuhrov nad Bělou. Žádost viz příloha.
9/10 – Rada města souhlasí s příspěvkem ve výši 2.000,- Kč pro Linku Bezpečí, z.s., se sídlem
Ústavní 95, 181 02 Praha 8. Žádost viz příloha.
10/10 – Rada města byla informována o dopisu Mgr. Lubomíra Metnara, ministra vnitra o přípravě
novely zákona o pobytu cizinců, posilující roli Krajských Center na podporu integrace
cizinců, viz příloha.
11/10 – Rada města byla informována o návrzích stavebních úprav zubní ordinace, nutných pro
obsazení novými lékaři.
12/10 – Rada města schvaluje Knihovní řád městské knihovny Solnice, viz příloha.
13/10 – Rada města schvaluje záměr vyvěsit prodej pozemku: p.č. 5652/3 o výměře 30.020 m2
v k.ú. Solnice.
Dále pozemky:
p. KN č. 395 o výměře 2.901 m2 a p. KN č. 423 o výměře 6.345 m2 v k.ú. Kvasiny.
Jedná se o upřesnění výměr u pozemků, které již se záměrem prodeje v minulosti
zveřejněné byly, a tudíž jsou smluvně provázané s uzavřenou budoucí kupní smlouvou na
odkup pozemku. K opětovnému vyvěšení dochází pouze z důvodu toho, že v době mezi

1

uzavřením budoucí kupní smlouvy na odkup pozemku a smlouvy kupní došlo v daném
katastrálním území Kvasiny k obnově operátu a s tím spojenému přečíslování pozemků
a k aktualizaci jejich výměr a u pozemku v k.ú. Solnice došlo k upřesnění výměry
geometrickým plánem, viz příloha.
14/10 – Rada města schvaluje záměr vyvěsit směnu pozemků v k.ú. Solnice: p.p.č. 5758/10, ost.
plocha, o výměře 1138 m2; p.p.č. 5734/12, ost. plocha o výměře 6 m2; p.p.č. 5758/12, ost.
plocha o výměře 436 m2 odděleného geometrickým plánem č. 1160-7/2018, za pozemky
v k.ú. Solnice:
p.p.č. 5735/15, ost. plocha o výměře 66 m2
p.p.č. 5744/16, ost. plocha, o výměře 1774 m2
p.p.č. 5735/19, ost. plocha o výměře 70 m2
p.p.č. 5735/21, ost. plocha, o výměře 180 m2
p.p.č. 5744/21, ost. plocha, o výměře 523 m2
p.p.č. 5744/20, orná půda, o výměře 69 m2
a p.p.č. 5750/4, orná půda, o výměře 765 m2 – oddělení taktéž dle geometrického plánu,
viz příloha.
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