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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 panu Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx xxx,
Xxxxxxx. Rada zároveň souhlasí s Veřejnoprávní smlouvou 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. Rada zároveň souhlasí s uzavřením darovací smlouvy
s pí Xxxx Xxxxxxxx, 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 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 panu Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx
XX. Rada zároveň souhlasí s Veřejnoprávní smlouvou 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. Rada zároveň souhlasí s uzavřením darovací smlouvy
s p. Xxxxxxx Xxxxxxxx, 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 Solnice schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci programu „Podpora
bezpečnosti v obcích v souvislosti s rozšířením strategické průmyslové zóny SolniceKvasiny-Rychnov nad Kněžnou – II. kolo“ vyhlášeným Ministerstvem vnitra na projekty
„Solnice – Rekonstrukce veřejného osvětlení – I. etapa“, „Solnice – Osvětlení cyklostezky
Ještětice – Solnice – Lipovka“ a „Solnice – Kamerový systém“. Město Solnice má zajištěny
finanční prostředky na spolufinancování akce minimálně ve výši 10 % z celkových nákladů
na jednotlivé projekty.
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Rada Města Solnice schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci programu „Prevence
kriminality na místní úrovni 2020“ vyhlášeným Ministerstvem vnitra na projekt „Solnice –
Rekonstrukce veřejného osvětlení – II. etapa“. Město Solnice má zajištěny finanční
prostředky na spolufinancování akce minimálně ve výši 10 % z celkových nákladů na
projekt.
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Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o ročních hlavních kontrolách dětských hřišť
mezi Městem Solnice, Masarykovo náměstí 1, 517 01 Solnice a společností Hřiště hrou
s.r.o., Sobotecká 810, 511 01 Turnov. Smlouva viz příloha.
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Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o nájmu movité věci, jejíž předmětem je
pronájem provizorního rozvaděče s příslušenstvím, mezi Městem Solnice, Masarykovo
náměstí 1, 517 01 Solnice a Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx XXX, XXX XX Xxxxxxx.
Smlouva viz příloha.
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Rada města souhlasí se žádostí p. Xxxx Xxxx o umístění plastového kontejneru v prostorách
hřbitova na vyhozené vyhořelé svíčky. Žádost viz příloha.

8/2

Rada města nesouhlasí s instalací aplikace Česká obec na webové stránky města, a to
z důvodu již fungující podobné aplikace. Nabídka viz příloha.
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Rada města souhlasí se zadáním výběrového řízení na akci „Výběr zpracovatele projektové
dokumentace, výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru na akci Revitalizace
sportovního areálu Solnice“. Okruh vyzvaných uchazečů bude tvořen firmami: PITTER
DESIGN s.r.o., Schulhoffova 1632, 530 03 Pardubice; Linhart spol. s r.o., Lhotecká 820,
250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav a Sportovní projekty s.r.o., Sokolovská 87/95,
186 00 Praha 8. Rada města zároveň jmenuje členy komise pro otevírání obálek na tuto
zakázku ve složení: Ing. Jan Hostinský, František Hovorka a Václav Balous
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Rada města bere na vědomí Zprávu o stavu městských lesů a hospodaření v nich za rok 2019
a doporučuje ji zastupitelstvu ke schválení. Zpráva viz příloha
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Rada města souhlasí s odkupem pozemku p.č. 5462 o výměře 3 802 m2 v k.ú. Solnice od p.
Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx XXX, XXX XX Xxxxxxx a pověřuje starostu města
dalším jednáním v dané věci.
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Rada města souhlasí s odkupem části pozemku p.č. 5470/1 o výměře cca 700 m2 v k.ú.
Solnice od společnosti SMR spol. s r.o., Dobrušská 602, 517 01 Solnice a pověřuje starostu
města dalším jednáním v dané věci.
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