Výpis z USNESENÍ PŘIJATÝCH NA 4. SCHŮZI RADY MĚSTA SOLNICE
KONANÉ DNE 19. 2. 2018
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– Rada města byla informována o neúspěšné účasti na elektronické dražbě č.j. 149 EX
6252/12-26.
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– Rada města souhlasí s rozšířením nabídky ze dne 16. 1. 2017 na zpracování PD „Solnice,
parkoviště u MŠ“ od firmy VIAPROJEKT s.r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové.
Nabídka byla doplněna návrh nového chodníku mezi areálem MŠ a chodníkem při
Kvasinské ulici, v celkové ceně 19.000,- Kč bez DPH, nabídka viz příloha.
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– Rada města byla informována o ukončení veřejné sbírky, kterou vyhlásila Základní
organizace odborového svazu hasičů Rychnov n. Kn. ve spolupráci s HZS KHK, na
shromáždění finančních prostředků pro pana Martina Šabatu. Veřejná sbírka vynesla
1.084.117,97 Kč.
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– Rada města souhlasí s cenovou nabídkou na výrobu 33 boxů kontejnerového státní, od
firmy Zámečnictví KOVO, Martin Bek, Družstevní 31, 517 01 Solnice, v maximální
celkové ceně do 241.750,- Kč bez DPH. Cenová nabídka viz příloha.
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– Rada města souhlasí s Kupní smlouvou, uzavřenou mezi Královéhradeckým krajem,
Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, zast. PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.
a Městem Solnice, Masarykovo nám. 1, 517 01 Solnice, zast. Ing. Janem Hostinským, za
účelem prodeje pozemků - pozemek p.č. 5782, o výměře 7 182 m2, ostatní plocha
(„Pozemek 1“); pozemek p.č. 5783, o výměře 1 137 m2, trvalý trávní porost
(„Pozemek 2“); pozemek p.č. 5784, o výměře 1 759 m2, ostatní plocha („Pozemek 3“);
pozemek p.č. 5791, o výměře 9 633 m2, trvalý trávní porost („Pozemek 4“); pozemek p.č.
5797, o výměře 4 805 m2, ostatní plocha, v katastrálním území Solnice („Pozemek 5“);
pozemek p.č. 5798, o výměře 272 m2, ostatní plocha („Pozemek 6“); pozemek p.č. 5812,
o výměře 2 204 m2, vodní plocha, („Pozemek 7“); pozemek p.č. 5813, o výměře 2 744 m2,
ostatní plocha („Pozemek 8“), vše v k.ú, Solnice, v celkové ceně 6.541.920,- Kč. Návrh
smlouvy viz příloha.
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– Rada města souhlasí s Memorandem o spolupráci, uzavřeným mezi Národním institutem
pro další vzdělávání, Senovážné náměstí 872/25, 110 00 Praha a Městem Solnice,
Masarykovo náměstí 1, 517 01 Solnice, za účelem podpory rozvoje procesů strategického
řízení a plánování ve školách a slaďování zájmů a potřeb vedení školy, zřizovatelů, rodičů
a dalších aktérů rozvoje vzdělávací politiky. Memorandum viz příloha.
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– Rada města souhlasí se žádostmi o dotaci na rok 2018 pro Solnický Brouček ve výši
150.000 Kč, Sportovní klub Solnice, z.s. ve výši 785.000 Kč, Klub důchodců při Městském
úřadu Solnice, z.s. ve výši 50.000 Kč, Spolek solnických žen ve výši
50.000 Kč, Farní charitu Rychnov nad Kněžnou ve výši 40.000 Kč a SDH Ještětice ve výši
40.000 Kč a doporučuje zastupitelstvu ke schválení. Žádosti o dotace viz příloha. Zároveň
doporučuje zastupitelstvu ke schválení uzavření příslušných veřejnoprávních smluv.
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