Výpis z USNESENÍ PŘIJATÝCH NA 3. SCHŮZI RADY MĚSTA SOLNICE
KONANÉ DNE 4. 2. 2019
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Rada města nesouhlasí s nabídkou odkupu pozemku p.č. 5479 o výměře 632 m2 v k.ú.
Solnice od společnosti Orlický konzum, o.v.d., Husova 149, Kostelec n. Orlicí, nabídka viz
příloha.
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Rada města souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 15.000,- Kč pro Volejbalový klub
AUTO ŠKODA Kvasiny, z.s., Kvasiny 429, žádost viz příloha.

3/3

Rada města souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 4.000,- Kč pro Český svaz včelařů,
z.s., základní organizace Solnice, žádost viz příloha.
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Rada města byla informována o zaslaných žádostech o finanční podporu v rámci rozvoje
Atraktivity regionu na rok 2019 firmě Škoda Auto a.s., Tř. Václava Klementa 869, 293 60
Mladá Boleslav.
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Rada města souhlasí s poskytnutím finanční dotace ve výši 5.000,- Kč pro M-CROSS
TEAM z.s., Za Radnicí 581, Solnice.

6/3

Rada města souhlasí s poskytnutím finanční dotace ve výši 50.000,- Kč pro Spolek
solnických žen, Masarykovo nám. 1, Solnice. Rada doporučuje zastupitelstvu ke schválení.
Žádost viz příloha.
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Rada města souhlasí s nabídkou na zpracování PD „Solnice, parkoviště u zdravotního
střediska“ od firmy VIAPROJEKT s.r.o., Jižní 870, Hradec Králové, viz příloha. Rada
zároveň pověřuje starostu podpisem příslušné smlouvy o dílo, viz příloha.
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Rada města souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 15.000,- Kč pro Český
rybářský svaz, místní organizace Solnice, z.s., na činnost kroužku mladých rybářů pro rok
2019, žádost viz příloha.
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Rada města souhlasí se snížením ceny pro rok 2019 na prodej měkkého palivového dřeva
z 900,- Kč/m3 vč. DPH na 600,- Kč/m3 vč. DPH.
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Rada města byla informována starostou města o dopisu od společnosti ČEZ Distribuce,
ohledně odstoupení od smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení, určeného
k dodávce elektrické energie, č. Z_S24_12_8120062244, na stavbu Solnice, Komenského,
Město – přel. VN za kVN. Uzavření této smlouvy je podmíněno příslibem stáhnout
odvolání proti územnímu řízení na akci: Parkovací plochy v ul. Komenského, které podala
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Solnice, zast. xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Solnice.
Jednání s xxxxxxxxxxxxxx xxxxx proběhne dne 6. 2. 2019. V případě získání výše
uvedeného příslibu Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o realizaci přeložky
distribučního zařízení, určeného k dodávce elektrické energie, č. Z_S24_12_8120062244,
na stavbu Solnice, Komenského, Město – přel. VN za kVN. Rada pověřuje starostu
podpisem příslušné smlouvy. Smlouva viz příloha.
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Rada města byla informována starostou města o zřízení společnosti na provoz
Společenského domu, dle vyjádření finančního úřadu lze založit společnost s r.o.
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Rada města byla informována předsedou kulturní komise o předpokládaných nákladech na
program slavnostního otevření Společenského domu., viz příloha.
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Rada města souhlasí s poskytnutím dotace z rozpočtu Města Solnice ve výši 30.000,- Kč na
pořízení a obnovu vybavení technického zázemí včetně kompenzačních pomůcek Domu
s pečovatelskou službou v Rychnově nad Kněžnou. Tato dotace je poskytnuta v souvislosti
s přidělením bytu v Domě s pečovatelskou službou xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx. Rada zároveň souhlasí s Veřejnoprávní smlouvou č. 1/2019 o poskytnutí dotace
z rozpočtu Města Solnice, uzavřenou mezi Městem Solnice a Sociálními službami Města
Rychnov nad Kněžnou, o.p.s., Na Drahách 1595 a pověřuje starostu jejím podpisem.
Žádost a veřejnoprávní smlouva viz příloha. Zároveň starostu pověřuje podepsáním
darovací smlouvy s xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, kdy účelem daru je
pokrytí dotace na pořízení a obnovu vybavení a technického zázemí, vč. kompenzačních
pomůcek DPS v Rychnově n. Kněžnou.
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Rada města souhlasí s uzavřením darovací smlouvy s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx, kdy účelem daru je pokrytí dotace na pořízení a obnovu vybavení
a technického zázemí, vč. kompenzačních pomůcek DPS v Rychnově n. Kněžnou.
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