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MUDr. Adámek Ing. et Ing. Korec

STAN ANO

MUDr. Miroslav ADÁMEK         STAN   		 Ondřej	BĚTÁK	         STAN   

Mgr. Patrik KAMAS       ANO     		 Ing.	et	Ing.	Jiří	KOREC							ANO				

RNDr.	Bedřich	LANDSFELD			STAN						 	 Bc.	Kateřina	FRANCOVÁ	STAN				

Jana	BAZELOVÁ	 	 							ANO				 	 Ing.	Lenka	HORÁKOVÁ					ANO					

Josef	Novák	 	 	 							STAN		 	 František	Pilka	 								STAN				

Mgr.	Pavel	Stojar	 	 							STAN		   

Rada statutárního města Zlína:  
Výsměch a hozená rukavice do tváří 

tisíců občanů města Zlína!  

“Má-li zlo triumfovat, stačí jediné,- 
aby dobří lidé nedělali nic.”
E. Burke
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Starostové a nezávislí Zlín (STAN). Jak voliče podvedli a vytunelovali 
ve volbách v roce 2014.

10 důležitých otázek z 
jejich volebního letáku, 
z nichž 5 se týkalo hnutí 
ANO a Andreje Babiše. 

Některé	z	otázek:	

“Má	 to	 Miroslav	 Adámek	
blíže	 z	 Kudlova	 do	 Zlína	
než	Andrej	Babiš	z	Prahy?” 

“Když	 říkáme,	 že	 by	 se	
město	 Zlín	 nemělo	 stát	
klenotem	 skupiny	 Agro-
fert,	souhlasíte	s	námi?”
 

“Když	 tvrdíme,	 že	 Miro-
slav	 Adámek	má	 Zlín	 blíž	
u	 srdce	než	Andrej	Babiš,	
máme	pravdu?”	
 

„Pokud	 jste	 odpovědě-
li	 alespoň	 8x	 Ano,	
nemusíte volit ANO 2011.“  
 
Takový epitaf a poučení 
se nám tenkrát dostalo.

Představitelé	 STANU	 se	
tvářili	jako	zachránci	měs-
ta	před	Andrejem	Babišem	
a	 hnutím	 ANO,	 ale	 ihned	
po	 volbách	 s	 ANO	 2011	
vytvořili	vládnoucí	koalici!

STAN	přivedl	ANO	2011	na	 radnici	ve	Zlíně,	 i	když	ve	svých	otázkách	sliboval	svým	voličům	přesný	
opak!	 Ve	 svých	 OTÁZKÁCH	 V	 PŘEDVOLEBNÍM	 LETÁKU	 se	 pasovali	 do	 role	 spasitele	 Zlína	 před	 
Andrejem	Babišem	a	hnutím	ANO.	Na to nalákali voliče, ale ihned po volbách se spojili s těmi, proti 
kterým brojili! 

Jestli toto není podvod, tak co je to? 

Samozřejmě je to ale tunelování důvěry voličů - občanů Zlína.
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MUDr. Miroslav Adámek          Ondřej Běták                     

Bc.	Kateřina	Francová							 								Svatava	Juráková													

Ing.	Zbyněk	Domanský						 								Pavel	Chwaszcz															

RNDr.	Bedřich	Landsfeld			 								MUDr.	Jiří	Latta																

PaeDr.	Roman	Macek									 							Mgr.	Müllerová		Ph.D.						   

Josef	Novák																									 								František	Pilka																	

Mgr.	Helena	Simerská									 							Mgr.	Pavel	Stojar													    

Ing.	Jan	Štětkář                    							Mgr.	Svetoslav	Točev						  

Ing.	Jaroslav	Vaněk													 							Jozef	Zmeškal																	
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Hnutí ANO Zlín (ANO). Jak voliče podvedli a vytunelovali ve  
volbách v roce 2014.

My se také ptáme:

Komu plynou stovky miliónu korun do kapsy? 

Proč schvaluje představenstvo VaK Zlín tak vysoký zisk pro VEOLII (představenstvo dosadili 
ANO a STAN)?
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Původní	částka	577	miliónů,	kterou	ve	Zlíně	Veolie	vydělala,	za	působení	pana	Adámka,	STANU	a	
ANO,	dnes	již	převyšuje	800 miliónů korun!

Hnutí	ANO	ve	Zlíně	společně	s jeho	koaličním	partnerem	(STAN)	dosadili	do	funkce	předsedy	před-
stavenstva	VaK	Zlín	pana	Svatopluka	Březíka,	který	 lže	o	ekonomice	VaK	Zlín,	ale	 také	společně	
s představiteli	ANO	a	STAN	na	radnici	i	o	kvalitě vody pro desetitisíce nejen zlínských občanů !

NEUVĚŘITELNÉ: 

Vedení	VaK	Zlín	v čele	s panem	Březíkem	(s posvěcením	rady	města	Zlína	-	ANO	a	STAN)	podává	
sice	v roce	2017	žalobu	na	VEOLII,	avšak	s tím,	že	se	u	OS	v Olomouci	domáhá	toho,	aby	VaK	Zlín	
nemohl	hospodařit	se	svoji	vlastní	vodohospodářskou	 infrastrukturou, a	toho,	aby	soud	prohlásil	
všechny	smlouvy	s VEOLIÍ	za	platné!!!!!

Mgr. Patrik Kamas                         Ing. et Ing. Jiří Korec      

Jana Bazelová                                   Mgr. Pavel Brada              

Ing. Lenka Horáková                        Dana Kovaříková              

  Ing. Martin Rakušan                       Ing. David Vychytil           

ANO	 a	 STAN	 jen	 dále	 pokračují	 v  machinacích	 s  vodou!	 Chtějí	 vrátit	 vodu	 občanům?	 
Naopak!!! Chtějí	 zachovat	 vodu	 pro	 VEOLII	 a	 zabezpečit	 VEOLII	 stamilióny	 zisků,	 které	 
odtečou	do	FRANCIE!

Pro koho tedy pracuje současná sestava na zlínské radnici?

! !
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Jak STAN a ANO tunelují rozpočet města Zlína
Vážení spoluobčané,

mimo VaK Zlín vlastní vodohospodářskou infra-
strukturu (vodovody a kanalizace) i některá města 
a obce. Statutární město Zlín (dále jen SMZ) má 
ve svém majetku potrubí vodovodů a kanalizací 
v přepočtené hodnotě asi za 1,5 miliardy korun.

Plán financování obnovy vodovodů a kanaliza-
cí v majetku SMZ a jeho 1. aktualizace, kterou 
schválilo zastupitelstvo SMZ na svém jednání dne 
17. 5. 2018,  je ukázkou toho, jak provozování vo-
dohospodářského majetku a péče města o tento 
majetek, vybudovaný z velké části předcházející-
mi generacemi, nemá vypadat.

V první řadě a především je třeba konstatovat, 
alespoň z mého pohledu, že se jedná o pokus o 
podvod a o tunel na občany města. 

Potřeba tvorby finančních zdrojů na budoucí 
obnovu majetku SMZ je ročně minimálně, a níže 
vysvětlím, že tato částka je neadekvátně podhod-
nocená, 20.232.000,- korun.

Nájem však za tento majetek od Veolie, jediné-
ho možného provozovatele v naší oblasti, jelikož 
má Veolie smlouvu v oddílném modelu na 30 
let, činí “pouhých“ 1.147.000,- korun. 

Každoroční schodek cca 19.000.000,- korun 
je odrazem hospodaření města a kolaborace 
STAN a ANO s Veolií.

To jsou totiž peníze, které budou každoroč-
ně scházet v rozpočtu města a doplácejí na to 
především občané města Zlína. Místo pouštění 
pstruhů s ředitelem Veolie by měl pan primátor 
konečně ve spolupráci s dalšími městy a ob-
cemi Zlínska tento provozní model zrušit. To je 
cesta k vyrovnanému hospodaření.

Je to obraz péče řádného hospodáře, jak ho STAN 
a ANO ve Zlíně vykonávají. To je, prosím, kata-
strofa. 

Tento schodek je důsledkem zmíněného provozní-
ho modelu, jehož zachování město, pod vedením 
STAN a ANO, podporuje, místo toho, aby jej zru-
šilo.

Proč podvod a tunel? Celý plán financování ob-
novy stojí na výpočtech stavu opotřebení evidova-
ného majetku, ale především na celkové hodnotě 
majetku dle účetní majetkové evidence.

Zatímco hodnota majetku VaK Zlín takto stanove-
ná je cca 3,2 mld. korun a bylo do obnovy inves-
továno 1,4 mld, (v této částce není všechno pouze 
obnova, jsou v ní započítané i nové investice), tak 
nám pan Březík tvrdí, že je majetek VaK Zlín ob-
noven z více než 1/3.

Ve skutečnosti podle dopisu z MZe ze 14. 5. 
2018 však je zřejmé, že přepočítaná hodnota 
majetku VaK Zlín v cenách roku 2016 je 12,9 
mld. korun. To je cena, za kterou by bylo možné 
obnovit celou infrastrukturu v dnešních cenách. 
Tudíž obnova majetku VaK Zlín není provedena 
ani z jedné desetiny.

A to je ten podvod, který implicitně vyplývá z této 
informace. Je nám všem asi jasné, že skutečná 
potřeba tvorby prostředků na obnovu majetku se 
nemůže odvíjet z historických cen, jelikož až se 
bude rekonstruovat kanalizace v bývalých Baťo-
vých závodech, nikdo nebude pracovat a dodávat 
materiál za historické ceny! Proto je také mimo 
jiné nutná ze zákona aktualizace plánu a je potře-
ba počítat prostředky z reálných, tedy přepočí-
taných majetkových hodnot a ne městem uve-
dených cca 400 mil. korun. Ve skutečnosti by 
se mělo počítat z přepočítané hodnoty cca 1,5 
miliardy korun.

Celkově pak obnova této infrastruktury bude 
město stát mnohem více peněz, než si město 
střádá!!! 

A za druhé. Společnost Vodohospodářský roz-
voj a výstavba a. s. (VRV a. s.), která je za zpra-
cování 1. aktualizace Plánu financování obnovy 
vodovodů a kanalizací v majetku statutárního 
města Zlína odpovědná, na závěrečné straně 
uvádí, že pokud by mělo být financování obnovy 
kanalizace v bývalém areálu Svit pokryto z vybra-
ného stočného, musela by se v této lokalitě cena 
stočného zvednout o 22,54 Kč/m3. Celkově by 
cena vodného a stočného v areálu „Svitu“ dosáhla 
výše 130,56 Kč/m3 a to prý je cena pro obyva-
tele v dané lokalitě výrazně nad hranici sociální 
únosnosti!

Jací občané žijí v bývalém areálu SVITU?

To nikomu nevadí, že z kapes občanů dotujeme 
např. sídlo Krajského úřadu v 21. budově, Českou 
poštu v budově 32 nebo např. společnost Cream 
a to částkou 19.000.000,- Kč ročně? Je to pro 
zde sídlící organizace a firmy nad hranici soci-
ální únosnosti?
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Nejedná se náhodou o nedovolenou podporu? 
 
A nedostávají tuto podporu právě i ty osoby, které 
celou situaci ve Zlíně způsobily? Jako spoluvlast-
níci firem, které v areálu Svit podnikají?

Všichni zastupitelé jsou povinni jednat s péčí řádného 
hospodáře a také v souladu se zákonem o obchodních 

korporacích s pečlivostí, s potřebnou znalostí a nezbyt-
nou loajalitou. 

Myslím, že schválením tohoto plánu došlo 
právě k porušení nejenom těchto základních  
pravidel.                                                  Pavel Sekula

Děkujeme Vám občanům města Zlína, kterým není 
lhostejné, kdo nám prodává vodu ve Zlíně a kam odté-
kají zisky z jejího prodeje, za podporu při sběru podpi-
sů pod petici za vypsání místního referenda o vodě ve 
Zlíně.	Díky	Vám	se	nám	již	podařilo	posbírat	potřebný	
počet	podpisů	pod	petici	za	vypsání	referenda	o	vodě	
ve	Zlíně.	Dne	28.8.2018,	jsme	jako	členové	Spolku	Ali-
ance	Voda	Zlínsku	a	zlínští	patrioti,	předali	na	město	
přes	7.000	podpisů	občanů	města	za	konání	místního	
referenda	 o	 vodě.	 HLAVNÍM SMYSLEM REFERENDA 
JE, ABY SE HOSPODAŘENÍ S VODOU VRÁTILO DO RU-
KOU MĚST A OBCÍ ZLÍNSKA. ABY NAŠI VODU NÁM 
DÁL NEPRODÁVALA FRANCOUZSKÁ FIRMA VEOLIA. 
Doufáme,	že	pan	primátor	Adámek,  STAN a ANO,	se	
budou	zabývat	naší	žádostí	na	nejbližším	 jednání	za-
stupitelstva,	které	bude	13.9.2018,	a	referendum v ter-
mínu 5. - 6.10.2018 skutečně vyhlásí.	Z	vyjádření	pana	
primátora	v	tisku,	MF	Dnes,	dne	16.8.2018,	vyplývá,	že	
by	vládnoucí	koalice	ve	Zlíně	„	také	chtěla	přebrat	vo-
dárny	zpátky“.	Vyzýváme tímto pana primátora Adám-
ka a jeho stranické a koaliční kolegy, aby toto přání 
podpořili činy, a ne jenom slovy. Přesto	budeme	dále	
ve	sběru	podpisů	pokračovat.	Dá	se	s	velikou	pravdě-

podobností	 předpokládat,	 že	město,	 ovládané	 partou	
STAN a ANO, bude klást překážky a bude se všemožně 
snažit, aby se referendum v době konání komunálních 
voleb tj. 5. a 6. října 2018 neuskutečnilo.	S	ohledem	
na	 jejich	účast	 na	projektu	další	 podpory	Veolie	 jako	
smluvního	 partnera	 VaK	 Zlín	 v	 oddílném	 provozním	
modelu	hospodaření	s	vodou	na	Zlínsku,	je	tato	pravdě-
podobnost	rovna	jistotě.	Právě	při	konání	komunálních	
voleb	je	totiž	pravidelně	nejvyšší	volební	účast	voličů,	
občanů	Zlína,	a	to	se	STAN,	ANO	a	silám,	které	na	pro-
deji	„vody“	ve	Zlíně	nejvíce	vydělaly,	nehodí	do	krámu,	
jelikož	 by	 tak	 mohla	 být	 splněna	 základní	 podmínka	
úspěšného	 referenda.	Tou	 je	35%	účast	oprávněných	
osob	při	referendu.
Pan	primátor	Adámek	(STAN)	to	společně	s	dalšími	již	
jednou	předvedli	v	roce	2014,	kdy	se	lidé,	v	čele	s	pa-
nem	Pasterným,	pokusili	vyvolat	referendum	o	hazardu	
a	podpisové	archy	jim	byly	hromadně	neuznávány	kvůli	
malicherným	a	lehce	opravitelným	nedostatkům.
Jsem zvědavý, co si najdou tentokrát..                    
Pavel	Sekula,	Aliance	Voda	Zlínsku

REFERENDUM O VODĚ VE ZLÍNĚ BUDE ! Když ne letos, tak příští rok!
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STAN a ANO ve Zlíně neumožní 
uspořádat referendum o vodě!

Jejich činy a ne jejich prázdná 
(líbivá) slova jsou ukázkou toho, 
jak STAN a ANO ve Zlíně pohrdá 
názory a přáními občanů města. 
A jak si těchto občanů neváží! 
„Je mi líto vůči těm tisícům lidí, 
kteří v  dobré víře referendum o 
vodě podpořili. Bohužel, pode-
pisovali se pod něco, o čem se 
nedá hlasovat.“ Konstatoval pri-
mátor Miroslav Adámek (STAN). 
A další jeho citát: „Také bychom 
chtěli přebrat vodárny zpátky, 
kdyby to bylo možné.“

Jeho náměstek Patrik Kamas 
(ANO) uvedl v této věci toto: „Tře-
ba já osobně s  referendem jako 
takovým problém nemám, názo-
ry na správně položené otázky by 
mne zajímaly.“ Ještě vysvětlil, že 
se „volební aktivitou Pavla Seku-
ly“ a spol. budou zabývat „z úcty 
k lidem, které situace kolem vody 
na Zlínsku zajímá, a kteří se při-
tom stali součástí politické kam-
paně.“

A jak je to s  vyjádřením Minis-
terstva vnitra? Cituji: „ V  první 
řadě zdůrazňujeme, že Minister-
stvo vnitra ve vztahu k zákonu o 
místním referendu podává pouze 
právně nezávazný výklad záko-
na.“! A dále píše: „Rozhodnutí, 
zda lze o konkrétní otázce v kon-
krétním případě konat místní re-
ferendum, však náleží pouze za-
stupitelstvu obce.“ !

Ne MV ČR rozhoduje o správ-
nosti položených otázek, ale 
přímo primátor Adámek, náměs-
tek Běták (oba STAN), další ná-
městek Kamas a ještě další ná-
městek Korec (oba ANO) a další 
zastupitelé vládnoucí koalice 
STAN a ANO.

Směšné je to, jak se snaží pouka-
zovat na „volební aktivity“ Spolku 
Aliance Voda Zlínsku. Všichni 
lidé, kteří se pod referendum po-
depsali, můžou potvrdit, že ani 

u jednoho stánku, ani v jedné 
jediné tiskovině, není ani zmínka 
o politické straně, která by z toho 

u stánků, se nikdy nijak politicky 
neprezentovali. I když by samo-
zřejmě mohli. Vystupovali jsme 
vždy jako občané Zlína, bez po-
litické příslušnosti. A ani já, ani 
paní Bogárová také nejsme členy 
žádné politické strany.

Je to další ukázka „mistrovské“ 
manipulace s  veřejností z  úst 
STAN a ANO. Jde totiž o prosté 
občany města, ne o vrchnost, 
která si dělá, co se jí zamane 
pane primátore Adámku i pane 
Kamasi!

A když Vám, občanům, tito úřed-
níci píší, že : „Nikdo není opráv-
něn udělovat představenstvu 
VaK Zlín pokyny týkající se ob-
chodního vedení  tak jen 
tak asi pozapomněli uvést mož-
nost, podle paragrafu 51 odst. 
2 zákona o obchodních korpo-
racích č. 90/2012 Sb.,“ že člen 
statutárního orgánu obchodní 
korporace může požádat nejvyš-
ší orgán obchodní společnosti 
(valnou hromadu) o udělení po-
kynu týkajícího se obchodního 
vedení.“

A to se přesně stalo na valné 
hromadě VaK Zlín dne 28.června 
letošního roku, když na pořadu 
jednání byl bod 9) „Prezentace 
výsledků analýzy variant dalšího 
fungování společnosti (VaK Zlín) 
a udělení pokynu valné hromady 
adresovaného představenstvu 
na jeho žádost“ !!! Což si můžete 
ověřit na stránkách samotného 
VaK Zlín zde: http://www.vakz-
lin.cz/images/2018/pozvan-
ka-2018.pdf

Tento pokyn byl dokonce udě-
len, a to přesně v  té samé věci, 
o které jsou otázky v referendu. 
Tedy jestli s Veolií, nebo bez ní. 
Ale to nejdůležitější. Město má 
zprávu MV ČR již od 8.8.2018 a 

v této zprávě je další nezávazné 
stanovisko, které říká, že koná-
ní referenda o vodě není možné 
v termínu 5. – 6. 10. 2018 spolu 
s volbami do zastupitelstva obce 
konat, protože i když by zastu-
pitelstvo přání občanů vyslyše-
lo a referendum chtělo vypsat, 
nesplní primátor zákonnou pod-
mínku dle paragrafu 21 zákona 
o místním referendu, který praví, 
že: „Starosta obce (pozn. nebo 
primátor) stanoví 25 dnů pře-
de dnem hlasování …minimální 
počet členů komisí.“ Je tedy evi-
dentní, že pokud budou zastupi-
telé projednávat vyhlášení refe-
renda na jednání zastupitelstva 
až 13.9.2018, tak z  tohoto dů-
vodu nebudou moci referendum 
vyhlásit!

To by musel pan primátor Adá-
mek svolat mimořádné jednání 
zastupitelstva o této mimořád-
né otázce, což mu jednací řád 
umožňuje, tak, aby tuto pod-
mínku byl schopen splnit. Tedy 
v termínu do 10. 9. 2018.

Tyto řádky píši 31.8.2018 a pro-
tože magazín vyjde až 6.9.2018, 
tipnu si, jak to dopadlo. Vsadím 
se, že primátor Zlína, i když ví a 
zná své povinnosti, mimořádné 
jednání zastupitelstva neschválí, 
protože ani on, ani nikdo další 
z politiků STAN a ANO referend-
um prostě nechtějí!

Co by si měli dělat páni sta-
rosti s  názory prostých obča-
nů? Oni jsou přece něco víc! O 
„úctě“ sice můžou hovořit, ale 
jejich činy prokazují, že jednají 
bez úcty k  občanům ve shodě  
s Veolií!

STAN a ANO dnes, jakožto i ODS 
a KDU-ČSL v  minulosti (NEVO-
LIT!), jdou přímo proti zájmům 
občanů nejenom Zlína, ale ce-

     
  

 

Za kolik nás prodali?
Po uzávěrce. Výsměch a hozená rukavice do tváří tisíců občanů Zlína!

lého Zlínska. Ptám se,  spolu 
s  mnoha tisíci dalších občanů 
Zlína: Za kolik stříbrných jste nás 
Vy kolaboranti prodali?


