
Usnesení z XXXV. mimořádné schůze rady města konané dne 13.9.2006 ve 14,00 hodin v 
kanceláři starosty města ve Slavkově u Brna  

   

2.1.   Dar ––Lohmann&Rauscher, s.r.o.  

Usnesení:  
Rada města souhlasí s přijetím daru ve výši 40.000,-Kč od obchodní společnosti 
Lohmann&Rauscher, s.r.o., se sídlem Slavkov u Brna, Bučovická 256, PSČ 684 01, IČ: 188 
25 869, na částečnou úhradu nákladů spojených se zabezpečením a realizací stavby dešťové 
kanalizace, veřejného osvětlení a chodníku v ulici Bučovická.  

 
2.2. Návrh RO č. 39-40/2006  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna po projednání této zprávy, bere tuto na vědomí a doporučuje 
ZM ke schválení: 
1) následující rozpočtová opatření : 
RO č.39 – prodloužení chodníku v průmyslové zóně Bučovická: 
Příjmy: 
- zvýšení položky – pokuty v částce 40.000,- Kč 
- zařazení nové položky- dar od firmy Auto Bayer, s.r.o. na prodloužení chodníku v 
průmyslové zóně ve výši 13.000,- Kč 
Rauscher, s.r.o. na&- zařazení nové položky - dar od firmy Lohmann prodloužení chodníku v 
průmyslové zóně Bučovická ve výši 40.000,- Kč 
Výdaje : 
- zvýšení položky č.65 – prodloužení chodníku v průmyslové zóně Bučovická  v částce 
93.000,- Kč 
RO č.40 – limitní dotace – pokračování rekonstrukce střech zámku – jižní křídlo: 
Příjmy: 
- zařazení nové položky - limitní dotace ze SR – pokračování rekonstrukce střech zámku – 
jižní křídlo  ve výši 5.000.000,- Kč 
Výdaje : 
- zařazení nové položky - pokračování rekonstrukce střech zámku – jižní křídlo ve výši 
5.000.000,- Kč 
2) přijetí limitní dotace ze SR na pokračování rekonstrukce střech zámku – jižní křídlo ve výši 
5.000.000,- Kč 
Rauscher, s.r.o. ve výši 40.000,- Kč na prodloužení chodníku v průmyslové zóně 
Bučovická&3) přijetí daru od firmy Lohmann  

 
2.3. Zapojení do projektu “Komunikační, monitorovací a varovný SMS systém”  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna po projednání výše uvedené zprávy v současné době a za 
současných podmínek nesouhlasí se zapojením města do projektu  “Komunikační, 
monitorovací a varovný SMS systém”.  
  



  
2.4. Smlouva o upsání akcií mezi městem Slavkovem u Brna a společností Vodovody a 
kanalizace Vyškov, a.s.  

Usnesení: 
Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o upsání akcií mezi městem Slavkovem u Brna a 
společností Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.  

 


