Výpis z USNESENÍ PŘIJATÝCH NA 2. SCHŮZI RADY MĚSTA SOLNICE
KONANÉ DNE 22. 1. 2018
1/2 –

Rada města Solnice souhlasí s žádostí o převzetí veřejného osvětlení okružní křižovatky na
silnici I/14 do majetku a správy města Solnice, kterou si podala firma Kongresové centrum
ILF, a.s., Pařížská 11, 110 00 Praha 1. Podmínkou tohoto převzetí bude stavební
připravenost budoucího propojení VO s osvětlením cyklostezky v majetku města Solnice
tak, aby veřejné osvětlení okružní křižovatky bylo přepojeno z bateriového provozu na
běžný rozvod elektrické energie pro VO, žádost viz příloha.

2/2 –

Rada města Solnice souhlasí s oceněním členů SDH Ještětice ve formě dvou dárkových
košů v ceně cca do 1.000,- Kč za jeden kus, žádost viz příloha.

3/2 –

Rada města souhlasí s nabídkou na rozšíření webových stránek firmou Galileo corporation
spol. s r.o., Březenecká 808, Chomutov, v ceně 19.900,- Kč bez DPH, nabídka viz příloha.

4/2 –

Rada města souhlasí se Zprávou o stavu městských lesů a hospodaření v nich za rok 2017
v předloženém znění a doporučuje zastupitelstvu ke schválení.

5/2 –

Rada města Solnice byla informována o zahájení místního šetření pro vybudování Bypassu
pro napojení komunikace III/3218h na komunikaci I/14 v k.ú. Solnice. Oznámení
o zahájení územního řízení viz příloha.

6/2 –

Rada města Solnice souhlasí s nepožadováním úhrady za věcné břemeno, v souvislosti
s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – Přeložky STL
plynovodu PE D 90 – I/14 Solnice, obchvat, č. stavby 8800088796, neboť se jedná o akci
vyvolanou vybudováním obchvatu. Návrh smlouvy viz příloha.

7/2 –

Rada města souhlasí s uzavřením příkazní smlouvy mezi Městem Solnice, zast. Ing. Janem
Hostinským, starostou, jako příkazcem a Mgr. Janem Viesnerem, jako příkazníkem, ve
věci elektronické dražby, která se bude konat pod č.j. 149EX 6252/12-26. Příkazní
smlouva viz příloha.

8/2

– Rada souhlasí se Smlouvou o výpůjčce vozidla, uzavřenou mezi Škoda Auto, a.s.,
Tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav, provozovatelem a Městem Solnice,
Masarykovo nám. 1, Solnice, uživatelem. Předmětem smlouvy je přenechání k užívání
vozidlo Škoda, RZ: 4SF 1720, na období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018.
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