Výpis z USNESENÍ PŘIJATÝCH NA 11. SCHŮZI RADY MĚSTA SOLNICE
KONANÉ DNE 11. 6. 2018
1/11 – Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
a Dohodu o umístění stavby č. IV-12-2016486/VB/02, na stavbu IV-12-2016486 Solnice –
Ještětice 108, Losenický-úprava N, mezi Městem Solnice, Masarykovo nám. 1, 517 01
Solnice a ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, smlouva viz
příloha.
2/11 – Rada města souhlasí s přijetím účelově určeného finančního daru od obecně prospěšné
společnosti WOMEN FOR WOMEN, v rámci jejího charitativního projektu OBĚDY PRO
DĚTI. Celkem se jedná o dar ve výši 10.036,- Kč.
Finanční dar bude poskytovat ve dvou splátkách na základě dvou darovacích smluv.
I.
část pro rok 2018 ve výši 4.004,- Kč.
II. část pro rok 2018 ve výši 6.032,- Kč.
3/11 – Rada města souhlasí s uhrazením členského příspěvku DSO Mikroregionu Rychnovsko
ve výši 10,- Kč/1 obyvatele, Žádost o zaplacení příspěvku viz příloha.
4/11 – Rada města postupuje stavební komisi Žádost xxxx Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx xx,
Xxxxxxx, o poskytnutí příspěvku na zlepšení vzhledu průčelí domů. Žádost viz příloha.
5/11 – Rada města nesouhlasí s objednáním světelného loga k výročí 100 let republiky od Elektro
Drapač, Žďárecká 177, Velké Poříčí. Nabídka viz příloha.
6/11 – Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
a dohodu o umístění stavby č. EP-12-2003329/SOBS VB/16, Solnice, obchvat I/14 –
přeložka VVN, VN, NN, mezi Městem Solnice, Masarykovo nám. 1, Solnice a firmou
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, viz příloha.
7/11 – Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o právu provést stavbu inženýrské sítě
a omezení užívání nemovitosti na stavbu „Metropolitní optická síť – Solnice“, mezi
Městem Solnice, Masarykovo nám. 1, Solnice a Správou silnic Královéhradeckého kraje,
Kutnohorská 59, Hradec Králové - Plačice. Smlouva viz příloha.
8/11 – Rada města souhlasí s uzavřením trojstranné Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě,
na pozemek p.č. 5730/4, k.ú. Solnice, mezi Městem Solnice, Masarykovo nám. 1,
517 01 Solnice, Správou silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59, Hradec Králové
– Plačice a firmou CTP Invest, spol. s r.o., Central Trade Park D1 1571, Humpolec.
9/11 – Rada města souhlasí s uzavřením bezúplatné smlouvy č. SUZB/5009/2018, o umístění
zařízení veřejného osvětlení – nadzemního vedení AES 4x16 mm2 a svítidel umístěných na
podpěrných bodech vedení NN v k.ú. Solnice a Ještětice, mezi Městem Solnice,
Masarykovo nám. 1, Solnice a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IVPodmokly, viz příloha.
10/11 – Rada města souhlasí s Darovací smlouvou č. DS2018/02727, na částku 40.000,- Kč jako
odměnu za umístění v soutěži „Čistá obec 2017“, uzavřenou mezi Městem Solnice,
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Masarykovo nám. 1, Solnice a Královéhradeckým krajem, Pivovarské nám. 1245, Hradec
Králové. Smlouva viz příloha.
11/11 – Rada města s přijetím nabídky verze GDPR + a SSL Certifikátu od firmy Galileo
Corporation spol. s r.o., se sídlem Březenecká 4808, Chomutov. Nabídka viz příloha.
12/11 – Rada města doporučuje Zastupitelstvu schválit Ing. Jana Hostinského určeným členem
zastupitelstva, tj. „určeného zastupitele“ pro spolupráci na zpracování a projednání Zprávy
o uplatňování Územního plánu Města Solnice v uplynulém období.
13/11 – Rada města bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5/2018, včetně dotací přijatých
a vydaných, v předloženém znění a doporučuje toto opatření Zastupitelstvu ke schválení.
14/11 – Rada města souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke „Smlouvě o uzavření budoucí kupní
smlouvy na odkup pozemků“ uzavřené dne 13. 10. 2015, mezi Městem Solnice,
Masarykovo náměstí 1, Solnice a společností FYTO spol. s r.o., Lukavice 81, Lukavice
a zároveň doporučuje Zastupitelstvu Dodatek ke schválení, viz příloha.
15/11 – Rada města souhlasí uzavřením Kupní smlouvy na prodej pozemků p.č. 5560, o celkové
výměře 30.601 m2, orná půda; pozemek p.č. 5555, o celkové výměře 29.455 m2, trvalý
travní porost; pozemek p.č. 5652/3, o celkové výměře 30.020 m2, orná půda, vše v k.ú.
Solnice, pozemek p.č. 5022, o celkové výměře 5.644 m2, orná půda; pozemek p.č. 395,
o celkové výměře 2.901 m2, orná půda; pozemek p.č. 423, o celkové výměře 6.345 m2,
orná půda, vše v k.ú. Kvasiny, mezi Městem Solnice, Masarykovo nám. 1, Solnice a FYTO
spol. s r.o., Lukavice 81, Lukavice, viz příloha a doporučuje Zastupitelstvu smlouvu ke
schválení.
16/11 – Rada města souhlasí s uzavřením Směnné smlouvy a Smlouvy o smlouvě budoucí darovací
a Smlouvy o zřízení služebnosti stezky a cesty na pozemky 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,
mezi Městem Solnice, Masarykovo náměstí 1, Solnice a COPOK s.r.o., se sídlem Central
Trade Park D1 1571, Humpolec, dle přílohy a doporučuje Zastupitelstvu smlouvu ke
schválení.
17/11 – Rada města souhlasí s převodem Výtlačné kanalizace VT 1 v délce 704,70 m, v hodnotě
2.800.000,- Kč, Kanalizačního řadu S1 a S2 v délce 160,52 m, v hodnotě 3.930.000,- Kč,
Čerpací stanice ČS 1 v hodnotě 1.500.000,- Kč, Přípojky elektro do ČS v hodnotě
654.669,- Kč a Vodovodního řadu v délce 358,55 m, v hodnotě 3.117.000,- Kč, do správy
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Vodovodního svazu Císařská studánka a zároveň doporučuje převod Zastupitelstvu ke
schválení.
18/11 – Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o správě infrastrukturního majetku, mezi
Městem Solnice, Masarykovo náměstí 1, Solnice a Vodovodním svazem Císařská
studánka, Masarykovo náměstí 1, Solnice, dle přílohy a zároveň doporučuje zastupitelstvu
smlouvu ke schválení, viz příloha.
19/11 – Rada města doporučuje Zastupitelstvu stanovit pro další volební období 2018 – 2022 počet
členů Zastupitelstva Města Solnice na 15 členů.
20/11 – Rada města souhlasí se Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření a závěrečným účtem
DSO Vodovodní svaz Císařská studánka za rok 2017, viz příloha a doporučuje ho
zastupitelstvu ke schválení.
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