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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 27/2022 konané dne 06.09.2022 
 
Přítomni:  
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 
Ing. Petr Ondrášek, Mgr. Ladislav Ambrož, Ing. Jan Vlček, MSc., Ing. Milan Vlk – členové rady 
 
 
Ing. Karel Torn, CSc. - tajemník úřadu. 
 
 
Ověřovatel zápisu: Mgr. Ladislav Ambrož 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 20:30 hodin, úvodem bylo přítomno 5 členů RM.  
RM je usnášeníschopná. 
 
Program: 

1 Uzavření smlouvy o dílo - The People music, s. r. o.  

2 Wellness Kuřim - FVE a výměna VZT jednotek 

3 Různé 

 
 
 

1. Uzavření smlouvy o dílo - the People music, s. r. o.  
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Pavla Halouzková) 
 
Kontrolou spisové dokumentace bylo zjištěno, že nedopatřením nebyla v registru smluv zveřejněna 
smlouva o vystoupení uzavřená v roce 2021 se skupinou The People na ples města, tudíž je ze 
zákona neplatná. Zároveň jsou neplatné všechny další uzavřené dodatky ke smlouvě, i poslední, 
kterým byl změněn termín a místo vystoupení na koncert na Dni národnostních menšin 18.09.2022, 
který je již zařazen do programu. Žádáme tedy radu města o zrušení usnesení o schválení původní 
smlouvy i jejích dodatků a o souhlas s uzavřením nové smlouvy za stejných podmínek na plánované 
vystoupení na Dni národnostních menšin. 
 
Přílohy: A - smlouva  
 
Diskuse:  
Sukalovský -  bude se hlasovat o obou usnesení současně.  
 
Přijaté usnesení: R/2022/0397 - RM ruší usnesení č. 346/2020 ze dne 19.08.2020, č. R/2021/031 

ze dne 03.02.2021 a č. R/2022/0333 ze dne 20.07.2022 ve věci uzavření 
smlouvy o vystoupení a jejich dodatků.. 

 
Přijaté usnesení: R/2022/0398 - RM schvaluje uzavření smlouvy se společností THE PEOPLE 

music, s. r. o., Příční 113/4C, 602 00 Brno, IČO 07430434 na hudební 
vystoupení na Dni mezinárodních menšin dne 18.09.2022. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
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2. Wellness Kuřim - FVE a výměna VZT jednotek 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
01.03.2021 byla podána žádost v Operačním programu Životního prostředí číslo výzvy 05_20_146 
zvlášť pro FVE a zvlášť pro VZT.  
Cílem obou projektů je úspora energie, snížení koncentrace Co2 a zkvalitnění prostředí pro 
návštěvníky i zaměstnance wellness. Tato efektivní opatření jsou navržena v energetickém posudku 
a projektové dokumentaci. Realizace tohoto projektu je tak nejenom efektivním a nutným prvkem 
z pohledu dosažení optimální snížení spotřeby energie, ale také přispívá k celkovému zhodnocení 
tohoto objektu. 
Bohužel naše žádost o dotaci nebyla vůbec hodnocena. Následně byla vydána pouze tisková zpráva, 
že z důvodu nedostatku alokovaných prostředků je dotace ukončena. 
 
Nyní je v rámci Národního programu Životní prostředí (NPŽP) vyhlášena výzva č. 12/2021 Energetické 
úspory veřejných budov. Výše příspěvku může činit podle dosažených technických parametrů v max. 
výši od 40 do 100 % z celkových způsobilých výdajů projektu.  
 
Přijaté usnesení: R/2022/0399 - RM schvaluje podání žádosti o dotaci, v rámci vyhlášené výzvy 

č. 12/2021 z Národního programu životního prostředí, v rámci Národního plánu 
obnovy. Žádost o dotaci bude podána na projekt „Wellness Kuřim – FVE 
a výměna VZT jednotek“. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 20:45 hodin. 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský Ing. Petr Ondrášek 
starosta města 1. místostarosta města 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Mgr. Ladislav Ambrož 
 
 
V Kuřimi dne 09.09.2022 
 
Zapsala: Ing. Pavla Halouzková  
 
Materiály: 
 

1 Uzavření smlouvy o dílo - the People music, s. r. o.  

 1A - SoD The People 

2 Wellness Kuřim - FVE a výměna VZT jednotek 

3 Různé 

  

 


