Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.

bod jednání číslo

16

Příspěvek do 20. schůze Rady města Kuřimi konané dne 04.08.2021
Odměna jednateli společnosti Wellness Kuřim s. r. o.
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva

Materiál předkládá:

Ing. Petr Ondrášek - 1. místostarosta

Materiál zpracoval:

Ing. Petr Ondrášek - 1. místostarosta

Vedoucí odboru:
Důvodová zpráva:
Dle smlouvy o výkonu funkce může být jednateli přiznána max. 4x ročně výkonnostní odměna. Tato
výkonnostní odměna je nenárokovatelná a její výše je omezena uvedenou smlouvou. O přiznání této
odměny rozhoduje valná hromada společnosti.
Na minulém zasedání projednala Rada města Kuřimi zprávu o činnosti Wellness Kuřim, s. r. o. Rok
2020 byl postižen koronavirovou krizí a návštěvnost areálu byla pouze 118 tisíc, což je pokles o 41 %.
Jde o nejslabší návštěvnost od obnovení provozu v roce 2010. Pozitivní je rozšíření počtu abonentů
(předplatitelů na zákaznické karty nebo abonentní čipy). Další pozitivní trend je patrný v prodeji
masáží a osobních tréninků ve středisku fitness. Negativním trendem nadále prochází výsledky letního
koupaliště, které navíc čelilo také dopravním komplikacím a dalším faktorům (zastaralé zázemí,
porucha brouzdaliště). Pozitivní je hospodářský výsledek střediska sportovní haly. V roce 2020 bylo
nasmlouváno 36 organizací a podařilo se zrealizovat Mistrovství Evropy U20 mužů ve volejbale (první
živý TV přenos na ČT4 Sport).
Ekonomické výsledky jsou v těchto podmínkách velmi uspokojivé, zejména s ohledem na to, že v roce
2020 byly kvůli vládním opatřením bazény 152 dnů zcela uzavřeny, po zbytek roku byl provoz omezen
dalšími restrikcemi. V roce 2020 dosáhnul hrubý obrat areálu 17,7 mil. korun, což představuje pokles
pouze 37 %, přičemž s udržením nákladů na zaměstnance v době výluky provozu významně pomohly
státní kompenzace (programy ANTIVIRUS). Podařilo se tak minimalizovat ztrátu a udržet plynulé
financování všech závazků.
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Návrh na usnesení:
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 [osobní údaj odstraněn] Kč.
Termín plnění: 04.08.2021
Zodpovídá: Ing. Jan Sojka - jednatel
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