Výpis z USNESENÍ PŘIJATÝCH NA 15. SCHŮZI RADY MĚSTA SOLNICE
KONANÉ DNE 31. 08. 2020
Čj.: MUSO-1216/2020
Počet listů: 2
Počet příloh: 0 /listů: 0
Spisový znak/skartační znak a lhůta: 101.2.2. / A/10

1/15

Rada města souhlasí s administrací výběrového řízení na zpracování projektové
dokumentace akce „Vestavba do podkroví ZŠ Solnice“ společností RTS a.s., Lazaretní 13,
615 00 Brno a zároveň pověřuje starostu města podpisem Příkazní smlouvy. Návrh
smlouvy viz příloha.

2/15

Rada města souhlasí s podáním žádosti o příspěvek ve výši 500.000,- Kč z grantového
programu Škoda Auto na akci „Solnice – Rekonstrukce a rozšíření veřejného osvětlení – I.
etapa“

3/15

Rada města souhlasí s podáním žádosti o příspěvek ve výši 500.000,- Kč z grantového
programu Škoda Auto na akci „Solnice – Kamerový systém

4/15

Rada města souhlasí s vypsáním výběrového řízení formou ZMR a oslovením firem Auto
Trutnov s.r.o., Krkonošská 566, 541 01 Trutnov; MotoTrade VM s.r.o., Lipová 151/3,
566 01 Vysoké Mýto a CARent a.s., Bělohorská 4317/46, 636 00 Brno k podání nabídek
na dodávku DA pro SDH Solnice. Zároveň jmenuje komisi pro otevírání obálek a
hodnocení nabídek ve složení Ing. Jan Hostinský, František Hovorka a Lukáš Kouřím.

5/15

Rada města pověřuje k provedení procesních úkonů posouzení a hodnocení nabídek na
akci „Solnice – Rekonstrukce a rozšíření veřejného osvětlení“ komisi ve složení Ing. Jan
Hostinský – starosta města, František Hovorka – místostarosta města a Pavel Mitáš –
ředitel divize Veřejné zakázky RTS a.s.

6/15

Rada města pověřuje starostu jednáním ve věci ukončení nájemní smlouvy s nájemcem
budovy č.p. 60 – hospoda Ještětice panem Vlastimilem Plíhalem, SNP 1350, 516 01
Rychnov nad Kněžnou, a to vzhledem k soustavnému neplacení nájmu.

7/15

Rada města se záměrem pronajmout nebytové prostory v Domě služeb čp. 46 v Solnici, ve
IV. nadzemním podlaží o velikosti 111,30 m2

8/15

Rada města souhlasí s příspěvkem ve výši 15.000,- Kč na část nákladů benefiční akce Pátá
dohoda v SD Solnice pro Centrum Orion, z.s., Dlouhá Ves 116, 516 01 Rychnov nad
Kněžnou. Žádost viz příloha.

9/15

Rada města souhlasí s uzavřením Dodatku č.1 ke Smlouvě o nájmu prostor sloužících
k podnikání na objekt lékárny v ul. Kvasinská čp. 129 mezi Městem Solnice, Masarykovo
náměstí 1, 517 01 Solnice a společností Rp. GALENICA, a.s., Smetanova 1390, 562 01
Ústí nad Orlicí. Rada města zároveň pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku. Dodatek
viz příloha

10/15

Rada města souhlasí s žádostí pana Jaroslava Pohla, Ještětice 103, 516 01 Rychnov nad
Kněžnou na konání rodinné oslavy dne 12.09.2020 na hřišti v Ještěticích s plánovaným
ukončením 03:00 hodin následujícího dne. Žádost viz příloha
1

11/15

Rada města byla informována o e-mailu Spolku F.L. Věka ohledně dlouhodobější
spolupráce se SD Solnice. E-mail byl předán k vyřízení na Kulturu Solnice s.r.o.

12/15

Rada města souhlasí s vyplacením mimořádné odměny panu Františku Hovorkovi –
jednateli Kultury Solnice s.r.o. za práce konané mimo hlavní pracovní poměr v roce 2019
ve výši 30.000,- Kč a doporučuje Zastupitelstvu ke schválení. Žádost viz příloha

13/15

Rada města byla informována o nabídce provozovatele restaurace SD ohledně snížení ceny
plynu od dodavatele Slovenské elektrárně. Rada města nesouhlasí se změnou dodavatele a
pověřuje starostu jednáním s dosavadním dodavatelem plynu o snížení ceny. Nabídka viz
příloha

14/15

Rada města byla informována o nabídce společnosti KULTPRO, z.s., Nerudova 3, 301 00
Plzeň na prezentaci města Solnice do knihy o Královehradeckém kraji. Rada města
nesouhlasí s prezentací města v této knize. Nabídka viz příloha

15/15

Rada města schvaluje Prohlášení k vlastnictví staveb, že je město Solnice výlučným
vlastníkem stavby chodníku v ul. Kvasinská a stavby veřejného osvětlení vč. stožárů.
Prohlášení viz příloha

16/15

Rada města souhlasí s nabídkou p. Luboše Brože na opravu střech autobusových zastávek
v Ještěticích a pověřuje starostu podpisem příslušné objednávky. Nabídka viz příloha

17/15

Rada města byla informována o jednání starosty města s Klubem důchodců ohledně
nových nájemních prostorách.

18/15

Rada města souhlasí s proplacením faktury ve výši 58.500,- Kč bez DPH společnosti
Kultura Solnice s.r.o. za akci Loučení s létem. Přehled skutečných nákladů viz příloha
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