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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 1/2018 konané dne 8. 1. 2018 
 
Přítomni:  
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 
PaedDr. David Holman - místostarosta, Mgr. Ladislav Ambrož – členové rady města. 
 
Ing. Karel Torn, CSc. - tajemník úřadu. 
 
 
Omluven: Ing. Petr Ondrášek, Ing. Jan Vlček, MSc. 
 
 
Ověřovatel zápisu: Mgr. Ladislav Ambrož. 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 13:15 hodin, úvodem byli přítomni 3 členové RM, tedy nadpoloviční 
většina. RM je usnášeníschopné. 
 
 
Program: 
 

1 Odměna jednateli společnosti Wellness Kuřim s.r.o. 

1/1 Změna ve smlouvě s jednatelem společnosti Wellness Kuřim s.r.o. 

2 Městská sportovní hala – smlouva o nájmu plynárenského zařízení 

3 Úprava platu jednatele CTSK, s.r.o. 

4 Různé 

 
 
 

1. Odměna jednateli společnosti Wellness Kuřim s.r.o. 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: PaedDr. David Holman) 
 
Dle smlouvy o výkonu funkce může být Ing. Janu Sojkovi přiznána max. 4x ročně výkonnostní 
odměna. Tato výkonnostní odměna je nenárokovatelná. O přiznání této odměny rozhoduje valná 
hromada společnosti s ohledem na ekonomické výsledky uplynulého kalendářního čtvrtletí. 
Vzhledem k tomu, že jednatel provedl významná opatření ke zvýšení efektivity provozu WK a jím 
řízená společnost má dobré ekonomické výsledky navrhuji odměnu ve výši xxxxxx Kč. 
 
Diskuse: 
D. Holman – navrhuje hlasovat o odměně ve výši xxxxxx Kč. 
 
Přijaté usnesení: 1/2018 - RM v působnosti valné hromady společnosti Wellness Kuřim, s. r. o., 

schvaluje jednateli společnosti Wellness Kuřim s.r.o., Ing. Janu Sojkovi za dobré 
ekonomické výsledky společnosti odměnu ve výši dle zápisu. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
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1/1. Změna ve smlouvě s jednatelem společnosti Wellness Kuřim 
s.r.o. 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: PaedDr. David Holman) 
 
Dle platné smlouvy o výkonu funkce může být Ing. Janu Sojkovi přiznána max. 4x ročně výkonnostní 
odměna. Nejvýše však 60 tis./rok. Tato výkonnostní odměna je nenárokovatelná. O přiznání této 
odměny rozhoduje valná hromada společnosti s ohledem na ekonomické výsledky uplynulého 
kalendářního čtvrtletí a celkové hodnocení aktivity jednatele společnosti směřující k zajištění kvality 
a efektivity provozu Wellness Kuřim. 
Smlouva o výkonu funkce jednatele ve článku VI, odst. 3, stanovuje limit výkonnostních odměn takto: 
„Součet výkonnostních odměn nesmí v kalendářním roce přesáhnout částku 60.000 Kč.“ Navrhuji 
navýšení tohoto limitu na částku odpovídající odměně 10 tis. měsičně, tj. max. 120.000 Kč za jeden 
kalendářní rok. 
Nové znění dle návrhu: 
„Součet výkonnostních odměn nesmí v kalendářním roce přesáhnout částku 120 000 Kč.“ 
Důvodem je zejména změna rozsahu činnosti Wellness Kuřim s.r.o. Tato společnost bude zajišťovat 
i provoz městské sportovní haly. 
 
Diskuse: 
D. Holman – smlouva o výkonu jednatele se bude muset upravit ještě v oblasti věcných plnění. 
 
Přijaté usnesení: 2/2018 - RM v působnosti valné hromady společnosti Wellness Kuřim, s. r. o., 

schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o výkonu funkce jednatele společnosti 
Wellness Kuřim, s. r. o., kterým se mění ve čl. VI/odst. 3 limit výkonnostních odměn 
dle zápisu. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

2. Městská sportovní hala – smlouva o nájmu plynárenského 
zařízení 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Na investiční akci bylo vydáno územní rozhodnutí, změna územního rozhodnutí, stavební povolení 
a změna stavby před dokončením. V současné době je stavba realizována. 
Pro vydání souhlasného stanoviska k připojení plynu, byla Radou města dne 10. 5. 2017 usnesením 
č. 245/2017 schváleno uzavření Smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při 
realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní. 
Prodloužení plynovodního řadu bylo zrealizováno a následně dne 8. 12. 2017 zkolaudováno - 
kolaudační souhlas č. j. MK/19720/17/OSŽP. Aby společnost GatNet spustila provoz tohoto řadu, je 
třeba podepsat smlouvu o nájmu plynárenského zařízení č. 9417003106/4000213414. 
Na základě této smlouvy nám společnost GasNet, s.r.o., bude platit roční nájemné, které činní 23.784 
Kč. 
Tato smlouva bude nyní uzavřena s Městem Kuřim. Po uzavření smlouvy mezi městem Kuřim 
a Wellness Kuřim, s.r.o., o provozování Městské sportovní haly bude tato smlouva postoupena 
Wellness Kuřim s.r.o. 
 
OI doporučuje radě města schválit záměr na pronájem plynárenského zařízení. 
 
Přijaté usnesení: 3/2018 - RM schvaluje záměr na pronájem plynárenského zařízení pro akci 

„Městská sportovní hala v Kuřimi“ se společností GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 
Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 27295567. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
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3. Úprava platu jednatele CTSK, s.r.o. 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Předkládáme Radě města Kuřimi návrh na zvýšení platu jednatele společnosti Centrum technických 
služeb Kuřim, s.r.o., Ing. Ladislava Tomšů na .......... Kč. 
 
Diskuse: 
D. Holman – navrhuje tento materiál předložit na řádném jednání rady města a to komplexně 
s návrhem všech změn smlouvy o výkonu funkce. 
D. Sukalovský – stahuje materiál z jednání. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje výši platu jednatele společnosti Centrum technických služeb Kuřim, 

s.r.o., dle zápisu s účinností od 1. 2. 2018. 
O tomto návrhu nebylo hlasováno. 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 13:23 hod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PaedDr. David Holman 
starosta města místostarosta města 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Mgr. Ladislav Ambrož 
 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 8. 1. 2018 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
 
 
 
 
Materiály: 
1 Odměna jednateli společnosti Wellness Kuřim s.r.o. 
2 Změna ve smlouvě s jednatelem společnosti Wellness Kuřim s.r.o. 
3 Městská sportovní hala – smlouva o nájmu plynárenského zařízení 
 3A - smlouva 
4 Úprava platu jednatele CTSK, s.r.o. 


