Výpis z USNESENÍ PŘIJATÝCH NA 7. SCHŮZI RADY MĚSTA SOLNICE
KONANÉ DNE 27. 3. 2019
1/7

Rada města po posouzení obou nabídek souhlasí s pronájmem Restaurace ve
Společenském domě společnosti Best Time Opočno s.r.o., se sídlem Trčkovo nám. 14,
517 73 Opočno. Hodnotící tabulka viz příloha.

2/7

Rada města souhlasí s cenovou nabídkou firmy STRABAG a.s., Kladská 1082, Hradec
Králové, na provedení stavebních prací: „Solnice – komunikace a zpevněné plochy“, viz
příloha a pověřuje místostarostu vystavením objednávky.

3/7

Rada města souhlasí se stavebním rozpočtem na akci: Oprava podlah v ZŠ Solnice, od
firmy Pavel Nejman, Ještětice 10, Rychnov nad Kněžnou, viz příloha a pověřuje
místostarostu vystavením objednávky.

4/7

Rada města souhlasí s cenovou nabídkou od firmy AT Com s.r.o., Nádražní 702, Opočno,
na výměnu systému EZS v hasičské zbrojnici v Solnici. Nabídka viz příloha a pověřuje
místostarostu vystavením objednávky.

5/7

Rada města byla informována starostou města o možnosti vybudování nového trafa pro MŠ
Solnice, které by mělo nahradit stávající trafo, jež musí být přemístěno v rámci rozšíření
parkovacích ploch.

6/7

Rada města schvaluje účetní závěrku ZŠ Solnice za rok 2018 a převedení kladného
hospodářského výsledku ZŠ Solnice za rok 2018 ve výši 104.685,49 Kč z hlavní činnosti
a 144.570,55 Kč z doplňkové činnosti do rezervního fondu, viz příloha.

7/7

Rada města schvaluje účetní závěrku MŠ Solnice za rok 2018 a převedení kladného
hospodářského výsledku MŠ Solnice za rok 2018 ve výši 23.956,59 do rezervního fondu,
viz příloha.

8/7

Rada města bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2019 včetně dotací přijatých
a vydaných a doporučuje zastupitelstvu ke schválení. Rozpočtové opatření viz příloha.

9/7

Rada města souhlasí s inominátní smlouvou uzavřenou mezi Městem Solnice, Masarykovo
nám. 1 a SH ČMS – SDH Ještětice, Ještětice 93, Rychnov nad Kněžnou, jejímž předmětem
je úprava pravidel pro nakládání, užívání a správu Hospody a Pozemků, které užívá SDH
Ještětice. Smlouva viz příloha.

10/7

Rada města bere na vědomí odborné stanovisko ke stavu stromů rostoucích
u Společenského domu v Solnici, viz příloha.

11/7

Rada města byla informována o žádosti k odkoupení pozemku p.č. 5590/2, o výměře 932
m2, v k.ú. Solnice xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxx. Žádost viz příloha.

12/7

Rada města bere na vědomí informaci z jednání valné hromady DSO Mikroregion
Rychnovsko ohledně schváleného znění dotačního programu „Podpora rozvoje členských
obcí Mikroregionu Rychnovsko“ pro rok 2019, viz příloha.

13/7

Rada města bere na vědomí pozvánku na jednání ve věci provozování vodovodů
a kanalizací, regionální ceny vodného a stočného, výši nájemného apod., viz příloha.

14/7

Rada města souhlasí s cenovou nabídkou na akci „Výměna střešní krytiny na zdravotním
středisku v Solnici“ od firmy Michal Franc s.r.o., Na Jamách 1710, Rychnov nad Kněžnou,
viz příloha.

15/7

Rada města souhlasí s cenovou nabídkou na akci: „Výměna střešní krytiny na objektu čp.
46 Masarykovo nám. Solnice“ od firmy Michal Franc s.r.o., Na Jamách 1710, Rychnov
nad Kněžnou, viz příloha.
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16/7

Rada města souhlasí s podáním žádosti o podporu projektu „Solnice, chodník Zámecká“
u Škoda Auto a.s., Tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav.

17/7

Rada města souhlasí s podáním žádosti o podporu projektu „Vyprošťovací zařízení pro
VZOZHV“ u Škoda Auto a.s., Tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav.

18/7

Rada města souhlasí s přijetím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx do Technických služeb Města
Solnice s datem nástupu 1.4.2019. Starosta zároveň pověřuje xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
ve smyslu zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb., a následných předpisů a vyhlášky
č. 246/2001 o požární prevenci, plněním úkolů požární ochrany.

19/7

Rada města bere na vědomí, že starosta města Solnice, Ing. Jan Hostinský, byl jmenován
opatrovníkem xxxxxxx xxxxxxxxx, nar. xxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx, a to na
základě rozsudku Okresního soudu v Rychnově n. Kn. č.j. 0 Nc 1243/2016-79,
pravomocného ode dne 5. 3. 2019. Starosta zároveň pověřuje tajemnici MěÚ Solnice, Mgr.
Stanislavu Klengelovou, k výkonu funkce veřejného opatrovníka xxxxxxxxxxx
v součinnosti se starostou tak, aby byla zajištěna vzájemná zastupitelnost při výkonu této
funkce. Pověření viz příloha.
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