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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 42/2017 konané dne 13. 12. 2017 
 
Přítomni: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 

PaedDr. David Holman - místostarosta, Mgr. Ladislav Ambrož, Ing. Petr Ondrášek, Ing. Jan Vlček, 

MSc. – členové rady města. 
 
 
Ing. Karel Torn, CSc. – tajemník úřadu. 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Jan Vlček, MSc. 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 8:10 hodin, úvodem bylo přítomno 5 členů RM. 
RM je usnášeníschopná. 
 
 
Na jednání přítomen Ing. J. Sojka – jednatel Wellness Kuřim. 
 
 
Z jednání odešel v 8:15 hod. D. Sukalovský – počet členů rady 4. 
 
 
 
Program: 
 

1 Drobné investice - zpomalovací polštáře před křižovatkou ulic U Stadionu 
a Jungmannova 

2 Stanovisko RM Kuřimi k výběru provozovatele restaurace Wellness Kuřim 

3 Různé 

 
 
 

2. Stanovisko RM Kuřimi k výběru provozovatele restaurace 
Wellness Kuřim 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: PaedDr. David Holman) 
 
RM schválila pachtovní smlouvu s Wellness Kuřim, s.r.o., na pacht areálu Wellness Kuřim. Tato 
smlouva umožňuje, aby Wellness Kuřim, s.r.o., vybrala provozovatele restaurace, ale podmínkou je 
odsouhlasení vybraného uchazeče Radou města Kuřimi. Wellness Kuřim, s.r.o., zorganizovalo 
výběrové řízení, do kterého se přihlásili 2 zájemci. Zpráva hodnoticí komise je přílohou materiálu. 
 
Přílohy: A - zpráva o hodnocení nabídek 
 
Diskuse: 
J. Sojka – jakékoliv odkládání řešení je špatné. Zaměstnanci mají smlouvy na dobu určitou do 31. 1. 
2018, potřebují vědět, co se bude dít. 
J. Vlček – je současný stav takový proto, že se rozhodnutí oddálilo? 
J. Sojka – myslí si, že ano. Pokud by se nyní neschválilo, potom se může stát, že už to nestihne 
rozjet, protože zastavil investice. 
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D. Holman – kvalita provozu restaurace klesá a souvisí to primárně se současným obsazením. 
Ekonomicky ale ta restaurace nevynikala ani předtím. 
J. Sojka – mzdové náklady v restauraci byly vysoké. 
D. Holman – denní ztráta je cca 1.500 Kč. 
 
 
Na jednání se vrátil v 8:30 hod. D. Sukalovský – počet členů rady 5. 
 
 
D. Sukalovský – toto rozhodnutí považuje za špatné a stejně tak je špatný výběr provozovatele. 
P. Ondrášek – restaurace je dlouhodobě ve ztrátě, pokud ji pronajmeme, máme příjem z pronájmu. 
Nyní to můžeme pronajmout a je to logický krok. Město by nemělo podnikat a konkurovat ostatním 
restauračním zařízením ve městě. 
D. Holman – v jiných městech podobná zařízení města pronajímají. Pokud by tento návrh nebyl 
podpořen, potom o tomto může rozhodovat zastupitelstvo. Pan Šrámek je nachystán přijít na jednání, 
může Vám odpovědět na Vaše dotazy. 
D. Sukalovský – to není potřeba. 
J. Vlček – kvalita provozu je opravdu nízká. Měli bychom rozhodnout a nyní by hlasoval pro schválení 
restauraci pronajmout. 
D. Sukalovský – v minulosti byl vždy s nájemci restaurace problém. Mělo by to pro nás být 
ponaučením. 
J. Sojka – kvalita jídel je proměnlivá a to z důvodu nestability teamu v restauraci. 
 
Přijaté usnesení: 636/2017 - RM souhlasí s výsledkem výběrového řízení na nájem restaurace 

Wellness Kuřim dle zápisu. 
Hlasováno: 
Pro: 3 (D. Holman, P. Ondrášek, J. Vlček)  Proti: 2 (D. Sukalovský, L. Ambrož). 
 
 
D. Sukalovský – vše si znovu zkonzultuje s Ing. Sojkou. Nechává si týden na rozmyšlenou, pokud 
shledá důvody, že je rozhodnutí rady nesprávné, pozastaví výkon usnesení rady obce a celou věc 
předloží k rozhodnutí nejbližšímu zasedání zastupitelstva obce. 
 
 
 

1. Drobné investice - zpomalovací polštáře před křižovatkou ulic 
U Stadionu a Jungmannova 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: PaedDr. David Holman) 
 
V zájmu zvýšení bezpečnosti chodců, zejména dětí, navštěvujících sportovní areál navrhuji instalaci 
zpomalovacích polštářů v ul. U Stadionu. 
Pro zklidnění dopravy v místě, kde denně proudí desítky dětí přicházejících do sportovního areálu 
středem křižovatky, bez přechodu, bez chodníku doporučuji toto jednoduché a ekonomicky nenáročné 
opatření - zpomalovací polštáře. 
Připomínám, že brána sportovního areálu ústí přímo do (čím dál rušnější) křižovatky ulic U Stadionu 
a Jungmannova. 
Navrhované opatření reaguje i na stavbu parkoviště (pro časové omezené stání), kterým se ještě 
mírně zvýší provoz ve zmíněné křižovatce. Zpomalovací polštáře mohou tak přispět ke zklidnění 
provozu a zvýšení bezpečnosti. Na rozdíl od zpomalovacích prahů jsou tišší a na rozdíl od stavebních 
prahů výrazně levnější. 
 
Přílohy: A - drobné investice 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – chce toto vyřešit stavebním prahem. 
D. Holman – s tím souhlasí. 
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Přijaté usnesení: 637/2017 - RM schvaluje řešení v ulici U Stadionu před křižovatkou ulic 
U Stadionu a Jungmannova pomocí stavebního prahu, souhlasí s vyčleněním 
80 tis. Kč na projekt a souhlasí se zařazením akce do plánu investic. 

Hlasováno: 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 9:10 hod. 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PaedDr. David Holman 
starosta města místostarosta města 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Jan Vlček, MSc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 13. 12. 2017 
 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
 
Materiály: 
1 Drobné investice - zpomalovací polštáře před křižovatkou ulic U Stadionu 

a Jungmannova 
 1A - drobné investice- práh U Stadionu 
2 Stanovisko RM Kuřimi k výběru provozovatele restaurace Wellness Kuřim 
 2A - zpráva o hodnocení nabídek 


