Výpis z USNESENÍ PŘIJATÝCH NA 23. SCHŮZI RADY MĚSTA SOLNICE
KONANÉ DNE 12. 12. 2019
1/23

Rada města souhlasí s přidělením bytu č.3 v budově čp.8 na dobu neurčitou od 01.02.2020
xx xxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a pověřuje starostu podpisem příslušné
Nájemní smlouvy. Smlouva viz příloha

2/23

Rada města souhlasí s uzavřením Dodatku ke smlouvě č. 953217 na svoz odpadů mezi
Městem Solnice, Masarykovo náměstí 1, 517 01 Solnice a společností Marius Pedersen a.s.,
Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové. Obsahem tohoto dodatku je zvýšení ceny za svoz,
sběr a odstranění komunálního odpadu o 455,- Kč bez DPH. Rada města zároveň pověřuje
starostu podpisem tohoto dodatku. Dodatek viz příloha

3/23

Rada města nesouhlasí s nabídkou a uzavřením rámcové kupní smlouvy na rozmístění
nádob na sběr upotřebeného oleje od společnosti Marek Křesťan-MAKROILS CZ,
Čajkovského 910/5, Nový Hradec Králové. Nabídka vč. smlouvy viz příloha

4/23

Rada města schvaluje příspěvek Okresnímu sdružení ČUS Rychnov nad Kněžnou, z.s.,
U Stadionu 1498, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, na pořádání slavnostního vyhlášení
Nejúspěšnějšího sportovce Rychnovska za rok 2019, ve výši 6.000,- Kč. Žádost viz příloha

5/23

Rada města byla informována o nabídce na pronájem hospody Hanička v Ještěticích od
01.02.2020 zaslanou p. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, XXX XXXX, XXX XX Xxxxxxx xxx
Xxxxxxx. Rada města pověřuje starostu města dalším jednáním se zájemcem. Nabídka viz
příloha

6/23

Rada města souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 51701 mezi Městem Solnice,
Masarykovo náměstí 1, 517 01 Solnice a společností DIMATEX CS, spol. s r.o., Stará 24,
Svárov, 460 01 Stráž nad Nisou. Obsahem tohoto dodatku je snížení platby za kontejner na
textil na částku 500,- Kč bez DPH. Rada města zároveň pověřuje starostu podpisem tohoto
dodatku. Dodatek viz příloha

7/23

Rada města souhlasí se slevou na pronájem sokolovny pro SK Solnice – stolní tenis, za rok
2019, ve výši 1 985,- Kč. Sleva je obdobná jako v předchozích letech. Kalkulace viz příloha.

8/23

Rada města souhlasí s nabídkou na vypracování studie zasíťování pozemků pro cca 11
rodinných domků předloženou Ing. Arch. Robertem Chládkem, Příčná 74/14, 500 11
Hradec Králové a pověřuje starostu podpisem příslušné smlouvy. Nabídka viz příloha

9/23

Rada města bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 11/2019 a doporučuje ho zastupitelstvu
ke schválení. RO viz příloha

10/23 Rada města souhlasí s Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2019, o místním poplatku ze psů a
doporučuje ji zastupitelstvu ke schválení. Vyhláška viz příloha
11/23 Rada města souhlasí s Dodatkem č.2 Smlouvy o budoucím uzavření kupní smlouvy
o odkupu pozemků p.č. 5753 a p.č. 5761/1 v k.ú. Solnice pro přípravu industriálního
projektu „Výrobně skladovacího areál Solnice“ do 31.12.2021 pro společnost sedláčekstudio s.r.o., Ak. Heyrovského 1171/2, 500 03 Hradec Králové. Rada doporučuje
zastupitelstvu schválit tento dodatek č.2. Dodatek viz příloha.
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12/23 Rada města souhlasí s vyplacením odměny pro xxxxxxx XX Xxxxxxx Xxx xxxxxx
xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx. Odměna mu bude vyplacena za odpovědné plnění xxxxxx
xxxxx.
13/23 Rada města souhlasí s vyplacením odměny pro xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx
xxxx xxxxxxxxx. Odměna jí bude vyplacena za celoroční odpovědnou práci xxxxxxxx.
14/23 Rada města schvaluje rozpočet na rok 2020 pro Základní školu Solnice – hlavní činnost
v předloženém znění. Návrh rozpočtu viz příloha
15/23 Rada města schvaluje rozpočet na rok 2020 pro Základní školu Solnice – doplňková činnost
v předloženém znění. Návrh rozpočtu viz příloha
16/23 Rada města schvaluje střednědobý výhled rozpočtu pro Základní školu Solnice – hlavní
činnost na roky 2021 a 2022 v předloženém znění. Návrh střednědobého výhledu viz příloha
17/23 Rada města schvaluje střednědobý výhled rozpočtu pro Základní školu Solnice – doplňková
činnost na roky 2021 a 2022 v předloženém znění. Návrh střednědobého výhledu viz příloha
18/23 Rada města schvaluje rozpočet na rok 2020 pro Mateřskou školu Solnice v předloženém
znění. Návrh rozpočtu viz příloha
19/23 Rada města schvaluje střednědobý výhled rozpočtu pro Mateřskou školu Solnice na roky
2021 a 2022 v předloženém znění. Návrh střednědobého výhledu viz příloha
20/23 Rada města souhlasí s žádostí o poskytnutí finanční dotace pro společnost Kultura Solnice
s.r.o., Masarykovo náměstí 1, 517 01 Solnice na rok 2020 ve výši 2.000.000,- Kč a
doporučuje Zastupitelstvu ke schválení. Rada města zároveň doporučuje Zastupitelstvu
schválení a uzavření veřejnoprávní smlouvy. Žádost viz příloha
21/23 Rada města souhlasí s uzavřením Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. MUSO-10/2019-SoD na
realizaci parkovišť a chodníků v katastru města mezi Městem Solnice, Masarykovo náměstí
1, 517 01 Solnice a Pavlem Nejmanem, Ještětice 10, 516 01 Rychnov nad Kněžnou.
Obsahem tohoto dodatku je prodloužení termínu dokončení SO 01 propojení pro pěší ul.
Slepá - Litohradská. Rada města zároveň pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
Dodatek viz příloha
22/23 Rada města souhlasí s převodem kanalizace u Společenského domu Solnice v délce 66 m za
cenu 257.748,- Kč vč. DPH do správy Vodovodního svazu Císařská studánka a doporučuje
zastupitelstvu ke schválení. Rada města zároveň doporučuje zastupitelstvu schválení a
uzavření Smlouvy o správě infrastrukturního majetku, mezi Městem Solnice, Masarykovo
náměstí 1, 517 01 Solnice a Vodovodním svazem Císařská studánka, Masarykovo náměstí
1, 517 01 Solnice. Smlouva viz příloha
23/23 Rada města souhlasí s uzavřením Dohody o bezúplatném vypořádání majetkoprávních
vztahů v rámci realizace staveb podporujících ochranu životního prostředí a bezpečnost
dopravy ve formě zkapacitnění příjezdové komunikace III/32118h vedoucí do výrobního
závodu ŠKODA AUTO a.s. v Kvasinách – „Veřejné osvětlení cyklostezky Solnice – k
závodu ŠKODA AUTO a.s.“, v celkové výši 864.439,- Kč. Rada města doporučuje
zastupitelstvu schválení této dohody. Dohoda viz příloha
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24/23 Rada města souhlasí s uzavřením Dohody o bezúplatném vypořádání majetkoprávních
vztahů v rámci realizace staveb podporujících ochranu životního prostředí a bezpečnost
dopravy ve formě zkapacitnění příjezdové komunikace III/32118h vedoucí do výrobního
závodu ŠKODA AUTO a.s. v Kvasinách – obnova živičného krytu, úprava krajnice – I. a II.
etapa“, v celkové výši 10,974.135,- Kč. Z této částky připadá na část stavby ve vlastnictví
Královéhradeckého kraje 9,050.430,- Kč. Město Solnice je vedlejším účastníkem. Rada
města doporučuje zastupitelstvu schválení této dohody. Dohoda viz příloha
25/23 Rada města souhlasí s uzavření Dohody o bezúplatném vypořádání majetkoprávních vztahů
v rámci realizace staveb podporujících ochranu životního prostředí a bezpečnost dopravy ve
formě zkapacitnění příjezdové komunikace III/32118h vedoucí do výrobního závodu
ŠKODA AUTO a.s. v Kvasinách – „Obnova živičného krytu, úprava krajnice – I. a II.
etapa“, v celkové výši 10,974.135,- s obcí Kvasiny. Z této částky připadá na část stavby ve
vlastnictví obce Kvasiny 1,741.733 Kč. Město Solnice je vedlejším účastníkem této
Dohody. Rada města doporučuje zastupitelstvu schválení této dohody. Dohoda viz příloha
26/23 Rada města souhlasí s uzavřením Dohody o bezúplatném vypořádání majetkoprávních
vztahů v rámci realizace staveb podporujících ochranu životního prostředí a bezpečnost
dopravy ve formě zkapacitnění příjezdové komunikace III/32118h vedoucí do výrobního
závodu ŠKODA AUTO a.s. v Kvasinách „Obnova živičného krytu, úprava krajnice – I. a II.
etapa“, v celkové výši 10,974.135,- Kč. Z této částky připadá na část stavby ve vlastnictví
města Solnice 181.972,- Kč. Rada města doporučuje zastupitelstvu schválení této dohody.
Dohoda viz příloha
27/23 Rada města souhlasí s uzavřením Dohody o bezúplatném vypořádání majetkoprávních
vztahů v rámci realizace staveb podporujících ochranu životního prostředí a bezpečnost
dopravy ve formě zkapacitnění příjezdové komunikace III/32118h vedoucí do výrobního
závodu ŠKODA AUTO a.s. v Kvasinách – „Bypass pro napojení komunikace III/32118h na
komunikaci I/14“, v celkové výši 9,705.464,- Kč se Správou silnic Královéhradeckého
kraje. Město Solnice je vedlejším účastníkem této Dohody. Rada města doporučuje
zastupitelstvu schválení této dohody. Dohoda viz příloha
28/23 Rada města souhlasí s nabídkou na zpracování žádosti o dotaci na projekt Rekonstrukce a
modernizace veřejného osvětlení a kamerového systému předloženou společností DABONA
s.r.o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou a zároveň pověřuje starostu podpisem
příslušné objednávky. Nabídka viz příloha.
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