
Výpis usnesení  
ze zasedání rady města č. 8/2011 

ze dne 21. 2. 2011 
 
 
 
 
46/2011 Výstava drobných hospodářských zvířat  

Rada města schválila konání výstavy drobných hospodářských zvířat ve dnech  
10. – 11. září 2011 pořádanou ZO Českého svazu chovatelů Slušovice a převzetí 
záštity  nad touto akcí. 
 

47/2011 Poplatky za inzerci ve Slušovických novinách 
Rada města schválila poplatky za inzerci ve Slušovických novinách: 
formát A4  -  2 000 Kč 
formát A5  -  1 000 Kč 
formát A6  -     500 Kč 
formát A7  -     250 Kč 
inzeráty menšího formátu (1-2 řádkové)  -  100 Kč 
 

48/2011 Změna termínu konání Jarního trhu 
Rada města schválila žádost Nadačního fondu pro rozvoj a podporu Slušovic o 
změnu termínu konání Jarního trhu. Původní termín 9. 4. 2011 je změněn na 
2. 4. 2011. 
 

49/2011 Žádost o bezplatnou reklamu – Poradna pro ženy 
Rada města schválila bezplatnou reklamu informující o činnosti Občanského 
sdružení ONŽ – pomoc a poradenství pro ženy a dívky formou zveřejnění ve 
Slušovických novinách. 
 

50/2011 Spolek přátel hradu Lukova – finanční příspěvek 
Rada města schválila Spolku přátel hradu Lukova finanční příspěvek na opravu 
hradu ve výši 4 000 Kč. 
 

51/2011 Centrum pro zdravotně postižené 
Rada města neschválila finanční příspěvek Centru pro zdravotně postižené Zlín. 
Důvodem zamítnutí je skutečnost, že město poskytuje finanční příspěvky pouze 
organizacím, ve kterých jsou zapojení občané Slušovic. 
 

52/2011 Prodloužení splatnosti půjčky MAS VAS 
Rada města schválila prodloužení splatnosti půjčky ve výši 82 500,75 
poskytnuté městem Slušovice Místní akční skupině Vizovicko a Slušovicko do 
31. 12. 2013. 
 

53/2011 Pronájem bytu v domě č.p. 621 
Rada města schválila pronájem uvolněné garsoniéry v domě č.p. 621 paní Janků 
od 1. 3. 2011. 
  



54/2011 Projekt obnovy hřiště u MŠ Sluníčko 
Rada města schválila nabídku paní Kropáčové, projektové manažerky, na 
uskutečnění projektu Valašský kůtek pro cérky a ogary v Mateřské škole 
Sluníčko. 
 

55/2011 Prodloužení nájmů bytů  
Rada města schválila prodloužení  nájmů u nájemníků obecních bytů, jejichž 
nájem končil k 31. 3. 2011. 
 

56/2011 Prodloužení nájmů  garáží 
Rada města schválila prodloužení nájmů u garáží v ulici Dostihové č.p. 621. 
 

57/2011 Ukončení nájmu garáže 
Rada města schválila ukončení pronájmu garáže nájemníkovi, se kterým byl 
ukončen pronájem v městském bytě. 
 

58/2011 Stanovení ceny pronájmu v městském kulturním středisku 
Rada města schválila cenu pronájmu v městském kulturním středisku ve výši 
150 Kč/hodina. 
 

59/2011 Odměny členkám sociální komise 
Rada města schválila odměnu pro členky sociální komise ve výši 100 Kč/akce. 
 

60/2011 Užívání bytu v domě č.p. 313  
Rada města na žádost nájemníků  bytu č. 9  v domě č.p. 313 schválila povolení 
užívání bytu jejich rodiči. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


