
Výpis usnesení  
ze zasedání rady města č. 51/2013 

ze dne 21. 1.  2013 
 
 
 
533/2013 Výroční zpráva o poskytování informací 

Rada města schválila výroční zprávu o poskytování informací za rok 2012. 
 

534/2013 Žádost Rally sprint klubu Kopná o využití dostihové dráhy 
Rada města souhlasí s využitím prostor dostihové dráhy pro účely Rally sprintu 
Kopná v době od 10. 5. 2013 od 16 hodin do 11. 5. 2013 do 18 hodin a dále 
s využitím prostor náměstí dne 11. 5. od 8,30 do 10 hodin - start závodu  a 
odpoledne od 16 do 17 hodin – cíl závodů. 
 

535/2013 Žádost občanského sdružení Babybox 
Rada města schválila finanční příspěvek  ve výši 3 000 Kč občanskému sdružení 
Babybox pro odložené děti. 
 

536/2013 Žádost občanského sdružení ONYX 
Rada města schválila finanční příspěvek občanskému sdružení ONYX ve výši 
3 000 Kč na zajištění terénních služeb protidrogové činnosti formou 
streetworku. 
 

537/2013 Žádost  Okresního sdružení hasičů o poskytnutí prostor sokolovny 
Rada města souhlasí s převzetím záštity starosty města nad akcí Okresního 
sdružení hasičů Zlín formou bezplatného pronájmu sokolovny pro tuto akci.  
 

538/2013 Schválení bezplatných pronájmů akcí organizovaných městem a jeho 
zřízenými složkami v nové sokolovně 
Rada města souhlasí s poskytováním bezplatného pronájmu v nové sokolovně 
na akce pořádané městem či jeho zřízenými složkami s podmínkou, že každá 
jednotlivá akce bude projednána předem v radě. 
 

539/2013 Záměr pronájmu bytu 
Rada města schválila záměr pronájmu uvolněného bytu 3+1 v domě 197 na ul. 
Dlouhé. 
 

540/2013 Stanovení výše vstupného na akce města 
Rada města schválila výši vstupného na akce města následovně: 
Tandemy – Jana Paulová, Pavel Zedníček - vstupné 100 Kč 
Ochotníci ze Hvozdné – Když se zhasne - vstupné   50 Kč 
Docela velké divadlo – Ubohý Cyrano - vstupné 130 Kč 
Frankei a Johnny – Tereza Kostková, Aleš Háma – vstupné  130 Kč 
Koncert Javory    - vstupné 160 Kč 
Hodně smíchu a pár slz   - vstupné   80 Kč 
 

541/2013 Žádost o schválení termínu jarmarku a jahodových hodů 
Rada města souhlasí s žádostí Nadačního fondu pro rozvoj a podporu Slušovic o 
schválení termínů pro konání jarmarku 23. 3. 2013 od 9 do 14 hodin a 



jahodových hodů 8. 6. 2013 od 9 do 14 hodin na náměstí s podmínkou úklidu a 
uvedení prostor do původního stavu.  
 

542/2013 Záměr prodloužení pronájmu parkovacích míst 
Rada města schválila záměr prodloužení pronájmu parkovacích míst  
č. 1, 7, 12, 16, 17, 23 a 24 na sídlišti Padělky. 
 

543/2013 Prodej staré hasičské AVIE 
Rada města schválila prodej starého hasičského motorového vozidla AVIA 30-
K, výrobní číslo 177502401, evidenční značka ZL 44 – 98 případnému zájemci 
za částku od 10 tisíc Kč do 15 tisíc Kč. 
  

  

  

  

  

  

 


