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Co nám slibují nyní? Přistoupili k Alianci Voda Zlínsku.Jak o vodě hlasovali zastupitelé města Zlína

Má-li zlo triumfovat, stačí, aby dobří lidé nedělali nic.
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ROK 2002 ROK 2004

1 0 Berka Marcel Ing. NEPŘÍTOMEN

2 2 Blažek Zdeněk Ing. ODS PRO

3 0 Bubeníkové Jana SPHaNK NEPŘÍTOMEN

4 3 Cekota Vojtěch Bc. ZDRŽEL SE

5 11 Chvatík František KDU-ČSL PRO

6 0 Chwaszcz Pavel Mgr. US NEPŘÍTOMEN

7 4 Daťka Vladimír Ing. PROTI

8 5 Dostál Zdeněk PhDr. ZHN ZDRŽEL SE

9 6 Dvorský Karel ČSSD PRO

10 8 Herink Roman Mgr. KSČM PRO

11 9 Hladík Miroslav Ing. ODS PRO

12 38 Hrobařík Jaroslav Ing. ČSSD PRO

13 13 Janečka Martin ČSSD PRO

14 14 Kanta Otakar RNDr. US PRO

15 15 Karola Jindřich Ing. OpZ-... PRO

16 17 Králíček Jiří Ing. ČSSD PRO

17 18 Melčák, CSc. Miloš Ing. ČSSD PRO

18 39 Němeček Josef Ing. KDU-ČSL PRO

19 19 Nováčková Svatava ZHN ZDRŽEL SE

20 21 Páník Ivan Ing. ODS PRO

21 0 Petr František Ing.arch. ZHN NEPŘÍTOMEN

22 23 Petřík Josef ČSSD PRO

23 0 Pospíšil Jiří Mgr. ČSSD NEPŘÍTOMEN

24 26 Rábek František KSČM ZDRŽEL SE

25 27 Rybařík Oldřich Ing. ODS PRO

26 28 Řihák Vladimír MUDr. ČSSD PRO

27 40 Severin Jiří Mgr. ZHN ZDRŽEL SE

28 29 Soldán Milan Ing. KDU-ČSL PRO

29 30 Steska Hynek Mgr. ODS PRO

30 31 Surovič Juraj Ing. US PRO

31 32 Sýkora Jiří MUDr. ODS PRO

32 33 Šebík Jaromír ZHN PRO

33 45 Šlahař Josef KSČM ZDRŽEL SE

34 34 Šrom Adolf Ing.arch. ODS PROTI

35 35 Ulehla Tomáš Mgr. ODS PRO

36 0 Venený Petr Ing. KDU-ČSL NEPŘÍTOMEN

37 37 Vlček Stanislav KSČM PRO

Pro potřeby města Zlín
VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ č. 17 - BOD č. 6 - Prodej akcií obchodní společnosti 
Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. ( Poznámka: Usnesení)

Zasedání č. 200203 - 27. zasedání ZMZ          Dne: 04.04.2002 15:57

Pro potřeby města Zlín
VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ č. 3 - BOD č. 2 - Schválení materiálů pro jednání 
mimořádné valné hromady společnosti VaK Zlín, a.s., IČO 49454561, 
svolané na den 30. 4. 2004 ( Poznámka: Usnesení)

Zasedání č. 200404 - 2. mimořádné zasedání ZMZ   Dne: 28.04.2004 16:05

PŘÍTOMNÝCH: 31                  PRO: 23          ZDRŽELO SE: 6
NEPŘÍTOMNÝCH: 6               PROTI: 2          NEHLASOVALO: 0
ČLENŮ ZASTUPITELSTVA: 37

Hlavní osoby:  
Matin Janečka – ČSSD  Náměstek primátora - EKONOMIKA 
Tomáš Úlehla – ODS  PRIMÁTOR
Zdeněk Blažek- ODS 
Milan Soldán – KDU-ČSL MÍSTOSTAROSTA – předkladatel návrhu

 Řádka     Karta     Zastupitel    Strana         Hlasoval(a)

Jak se zachovaly politické strany při prosazení provozního 
modelu s VEOLIÍ (Moravská vodárenská) v letech 2002 a 2004.

Jak hlasovali zastupitelé Zlína o prodeji a akcií 
Vodovody a kanalizace Zlín a.s. v roce 2002.

Jak hlasovali zastupitelé Zlína o “prodeji části 
podniku Vodovody a kanalizace Zlín” a “zavedemí 
provozního modelu s VEOLIÍ” v roce 2004.

1 43 Jaroslav Blanař ČSSD PRO

2 41 Jana Bubeníkové NEZ PROTI

3 3 Antonín Cekota ODS PRO

4 34 MUDr. Josef Devát KDU-ČSL PRO

5 5 PhDr. Zdeněk Dostál ZHN PRO

6 6 Karel Dvorský ČSSD PRO

7 9 Ing. Miroslav Hladík ODS PRO

8 38 Ing. Jaroslav Hrobařík ČSSD PRO

9 13 Martin Janečka ČSSD PRO

10 40 Mgr. Karel Jankovič ZHN PRO

11 4 Mgr. Miroslav Kašný KDU-ČSL PRO

12 39 Ing. Jiří Kašpárek ODS PRO

13 8 Ing. Josef Kochán ODS PRO

14 44 Ing. Alena Kotíková KDU-ČSL ZDRŽEL SE

15 11 RSDr. Roman Kříž KSČM PROTI

16 12 MUDr. Zdeněk Lacina NEZ ZDRŽEL SE

17 19 Svatava Nováčkové ZHN PRO

18 0 Irena Ondrová ODS NEPŘÍTOMEN

19 15 Ludvík Pavlištík ZHN PRO

20 21 Ing. Ivan Páník ODS PRO

21 22 Ing. arch. František Petr ZHN PRO

22 23 Josef Petřík ČSSD PRO

23 26 František Rábek KSČM PROTI

24 28 MUDr. Vladimír Řihák ČSSD PRO

25 42 PaedDr. Zdeněk Sasín ČSSD PRO

26 29 Ing. Milan Soldán KDU-ČSL PRO

27 30 Mgr. Hynek Steska ODS PRO

28 32 MUDr. Jiří Sýkora ODS PRO

29 18 PhDr. Zdeněk Szpak ČSSD PRO

30 0 Jaromír Šebík ZHN NEPŘÍTOMEN

31 46 Ing. Ilona Šebíková ODS PRO

32 24 MUDr. Miroslav Šindlář ODS PRO

33 45 Josef Šlahař KSČM NEHLASOVAL

34 2 Ing. Václav Tomášek NEZ PROTI

35 35 Mgr. Tomáš Úlehla ODS PRO

36 36 Ing. Petr Venený KDU-ČSL PRO

37 0 Stanislav Vlček KSČM NEPŘÍTOMEN

38 27 Ludmila Vývodová KSČM PROTI

39 31 JUDr. Jan Zlínský ČSSD PRO

PŘÍTOMNÝCH: 35                  PRO: 28          ZDRŽELO SE: 2
NEPŘÍTOMNÝCH: 4               PROTI: 5          NEHLASOVALO: 1
ČLENŮ ZASTUPITELSTVA: 39

Hlavní osoby:  
Matin Janečka – ČSSD  
Tomáš Úlehla – ODS 
Irena Ondrová–  ODS 
Milan Soldán – KDU-ČSL
Mgr. Miroslav Kašný –KDU-ČSL

 Řádka     Karta     Zastupitel   Strana         Hlasoval(a)
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Co slibovali před komunálními volbami v roce 2014?

NIC

Co slibovali před komunálními volbami v roce 2010?

„Není možné si toho nevšimnout. Cena vodného a 
stočného ve Zlíně a v celém jeho bývalém okrese je bez 
nadsázky nehorázná. Cenu vodného a stočného však 
Veolia nestanovuje. Předkládá pouze návrhy a cenu 
stanovuje, na základě dohody, společnost vlastnící 
vodárenskou infrastrukturu, tedy VAK Zlín, a. s.“

Jak tedy zastavíte nehorázné zvyšování ceny?

„Úkolem sociální demokracie bude dosadit do 
představenstva akciové společnosti VAK Zlín nejméně 
čtyři členy navržené městem Zlínem. Poté je na jednu 
stranu zavázat tím, že budou důkladně a bez vytáček 
dodržovat nájemní smlouvu. Na druhou stranu pak 
tím, že odsouhlasí zvýšení ceny v letech 2011-13 jen o 
zhruba 2 procenta na kubík vody.“

Směšná slova od člověka, který stojí za provozním 
modelem s VEOLIÍ. A ještě více, když si uvědomíme, že to 
byla právě ČSSD, spolu s ODS a KDU-ČSL, která zlínskou 
radnici v předcházejících letech vedla.

Proč tedy nezabránili zdražování vody v předešlých 
letech?
Proč to neudělal za dobu svého primátorování a za dobu 
vlády STAN s jeho koaličními partnery pana Adámek? Za 
roky 2011 až 2013 tito dopustili zražení vody o 15% !!!

„Představenstvo VAK Zlín tvoří sedm členů, 
zvoleni jsou na valné hromadě. Tři členové jsou 

navrženi statutárním městem Zlín, zbývající čtyři 
jsou zástupci malých okolních obcí. Při tvorbě 
ceny je také nezbytně nutné vědět, že se stanovuje 
takzvaná solidární cena vodného a stočného, takže 
všechny obce platí stejně, a to bez ohledu na to, jaké 
jsou skutečné náklady na provozování vodárenské 
infrastruktury v jedné či druhé obci. Dá se proto s 

absolutní jistotou říct, že při tvorbě 
ceny, doplácejí občané města Zlína 
na okolní obce? ANO, doplácejí!!!“

„Končí čas, aby občané Zlína solidárně 
dotovali cenu okolním městům a 
obcím, zvláště když některé z nich se 
snaží vyšachovat město Zlín z dění 
okolo VaK Zlín“

Pozor, toto již je citace z volebního programu pana 
Adámka a STAN 2014 !!! 

Znamená to, že jenom používají stejné zákeřné metody 
jako Martin Janečka. Solidární vodné a stočné jsme měli 
dávno před zavedením provozního modelu s VEOLIÍ a 
ceny vody jsme měli nižší než v okolních vodárnách. 
Dnes platíme za vodu o 7 až 15 Kč více než v okolních 
vodárnách, které mají také solidární vodné a stočné. Jde 
jen o výhrůžky nepohodlným obcím-akcionářům.

Jak ve skutečnosti jednají?

Ve svém programu slibují „přebírání vodárenských 
podniků do rukou obcí, krajů a státu.“

Ve skutečnosti ČSSD ve Zlíně nedělá nic pro splnění 
svých slibů. V zastupitelstvu jsou ve věci vody téměř 
neviditelní. Odborný zájem o pochopení věci neprojevují. 
Nepřihlásili se k chybě svých předchůdců, za kterou by 
se měli veřejně omluvit. Nepřistoupili k Alianci Voda 
Zlínsku.

Volby 2017 do parlamentu ČR

Ve Zlíně stojí za předáním VaKu VEOLII. Martin Janečka a spol. 
v letech 2002 až 2004, společně s ODS a KDU-ČSL. I díky ČSSD 
platíme nejdražší vodné a stočné ze všech okolních vodáren.

Co nám slibují ve svém volebním programu  nyní?

„Podpoříme zpětné přebírání vodárenských podniků do rukou obcí, krajů a státu. Všechna síťová odvětví 
podrobíme dohledu jednotného regulátora, aby velcí hráči nemohli bez omezení navyšovat ceny podle svých 
vlastních zájmů.“

1 43 Jaroslav Blanař ČSSD PRO

2 41 Jana Bubeníkové NEZ PROTI

3 3 Antonín Cekota ODS PRO

4 34 MUDr. Josef Devát KDU-ČSL PRO

5 5 PhDr. Zdeněk Dostál ZHN PRO

6 6 Karel Dvorský ČSSD PRO

7 9 Ing. Miroslav Hladík ODS PRO

8 38 Ing. Jaroslav Hrobařík ČSSD PRO

9 13 Martin Janečka ČSSD PRO

10 40 Mgr. Karel Jankovič ZHN PRO

11 4 Mgr. Miroslav Kašný KDU-ČSL PRO

12 39 Ing. Jiří Kašpárek ODS PRO

13 8 Ing. Josef Kochán ODS PRO

14 44 Ing. Alena Kotíková KDU-ČSL ZDRŽEL SE

15 11 RSDr. Roman Kříž KSČM PROTI

16 12 MUDr. Zdeněk Lacina NEZ ZDRŽEL SE

17 19 Svatava Nováčkové ZHN PRO

18 0 Irena Ondrová ODS NEPŘÍTOMEN

19 15 Ludvík Pavlištík ZHN PRO

20 21 Ing. Ivan Páník ODS PRO

21 22 Ing. arch. František Petr ZHN PRO

22 23 Josef Petřík ČSSD PRO

23 26 František Rábek KSČM PROTI

24 28 MUDr. Vladimír Řihák ČSSD PRO

25 42 PaedDr. Zdeněk Sasín ČSSD PRO

26 29 Ing. Milan Soldán KDU-ČSL PRO

27 30 Mgr. Hynek Steska ODS PRO

28 32 MUDr. Jiří Sýkora ODS PRO

29 18 PhDr. Zdeněk Szpak ČSSD PRO

30 0 Jaromír Šebík ZHN NEPŘÍTOMEN

31 46 Ing. Ilona Šebíková ODS PRO

32 24 MUDr. Miroslav Šindlář ODS PRO

33 45 Josef Šlahař KSČM NEHLASOVAL

34 2 Ing. Václav Tomášek NEZ PROTI

35 35 Mgr. Tomáš Úlehla ODS PRO

36 36 Ing. Petr Venený KDU-ČSL PRO

37 0 Stanislav Vlček KSČM NEPŘÍTOMEN

38 27 Ludmila Vývodová KSČM PROTI

39 31 JUDr. Jan Zlínský ČSSD PRO
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Volby 2017 do parlamentu ČR
Ve Zlíně stojí za předáním VaKu VEOLII. Tomáš Úlehla, 
Zdeněk Blažek, Irena Ondrová a spol. v letech 2002 až 2004, 
společně s ČSSD a KDU-ČSL. I díky ODS platíme nejdražší 
vodné a stočné ze všech okolních vodáren.

“Nepřihlásili se k chybě svých předchůdců, za kterou by se měli veřejně omluvit.”

Co slibovali před komunálními volbami v roce 2014?

Pan Miroslav Chalánek v rozhovoru pro MF Dnes na 
otázku redaktora: „Jak chcete dosáhnout toho, aby lidé 
ve městě platili méně za vodu?“ odpověděl:

„Není pravda, že za vodu platíme ve Zlíně nejvíc v 
Česku. Zlínsko je na dvacátém místě v republice. Teď se 
musí počkat na rozhodnutí soudu, jestli valná hromada 
VaK Zlín byla platná, a pak se rozhodnout, jakou cestou 
se VaK vydá. Buď vybuduje svoji obslužnou firmu, nebo 
bude zkvalitňovat provozní model.“
Do zastupitelstva SMZ se nedostali. I pro svoje postoje k 
otázce VaK Zlín.

Jak ve skutečnosti jednají?

Ve svém programu se k tomuto 
tématu konkrétně nevyjadřují.

Dá se to chápat i tak, že miliardy 
Kč z vodného a stočného, které 
odtékají díky koncernům do 
zahraničí, jsou v pořádku. 

Nepřihlásili se k chybě svých 
předchůdců, za kterou by se měli 
veřejně omluvit. Nepřistoupili k 
Alianci Voda Zlínsku.

Volby 2017 do parlamentu ČR
Ve Zlíně stojí za předáním VaKu VEOLII. Milan Soldán, Miroslav 
Kašný a spol. v letech 2002 až 2004, společně s ČSSD a ODS. 

I díky KDU-ČSL platíme nejdražší vodné a stočné ze všech okolních vodáren.

Co nám slibují ve svém volebním programu  nyní?

„Důležité je správné hospodaření s vodou, které brání 
jak suchu, tak záplavám“.

„Zajistíme dobudování kanalizací 
a  čistíren odpadních vod (ČOV) 
v malých obcích a modernizaci 
všech zastaralých ČOV.“

Co slibovali před komunálními 
volbami v roce 2014?

Pan Miroslav Kašný v rozhovoru pro 
MF Dnes na otázku redaktora: „Jak 
chcete dosáhnout toho, aby lidé ve 

městě platili méně za vodu?“ odpověděl: „Jediná reálná 

varianta je vytáhnout z VaK Zlín vodovody a kanalizace 
a provozovat si je na území Zlína sami. Jediná možnost 
je udržení ceny vody na stejné úrovni, vše ostatní je 
předvolební populismus.“

Tak proč jste pane Kašný hlasoval v roce 2004 pro prodej 
VaK a provozní model???  A proč jste v zastupitelstvu města 
Zlína toto neprosazoval, když jste měl tu možnost???

Jak ve skutečnosti jednají?

Ve svém programu se k tomuto tématu konkrétně 
nevyjadřují. Dá se to chápat i tak, že miliardy Kč z 
vodného a stočného, které odtékají díky koncernům 
do zahraničí, jsou v pořádku. Nepřihlásili se k chybě 
svých předchůdců za kterou by se měli veřejně 
omluvit. Nepřistoupili k Alianci Voda Zlínsku.

Co nám slibují ve svém volebním programu  nyní?
„Ochranu zdrojů a zásob kvalitní vody pro současné i budoucí generace“.
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Volby 2017 do parlamentu ČR
Co nám slibují ve svém volebním programu  nyní?

„V oblasti výroby, distribuce vody preferuje 
současný stav akciových VaK, kde jsou akcionáři 
města a obce. Provozování VaKů by mělo být v rámci 
občanských aktivit monitorováno a komunálními 
volbami korigováno tak, aby nedocházelo ke 
znehodnocování těchto podniků (případ VaK Zlín).“

Co slibovali před komunálními volbami v roce 2014?

„Ve sporu s Veolií buďme důsledně na straně občanů“
Vrátit provozování vodovodů a kanalizací zpět do 
Vaku Zlín, který kontrolují města a obce. Zajistit 
postavení Vaku Zlín, jako subjektu oprávněného 
žádat o dotace z EU a zajistit čerpání dotací z EU. 
Uplatnit náhradu škod a vymáhat neoprávněné 

obohacení vzniklé protiprávním 
postupem od roku 2002 až dosud, 
a tyto zdroje použít na financování 
obnovy infrastruktury, případně k 
spolufinancování dotačních projektů.

Zajistit cenu vody v obdobné výši 
jako mají sousední okresní vodárny 
ve Zlínském kraji. Vyvodit obchodní 
i trestní odpovědnost vůči osobám 
odpovědným za tunelování Vaku 
Zlín.“

Jak ve skutečnosti jednají?
Do zastupitelstva SMZ se nedostali. Zakládající člen 
Aliance Voda Zlínsku. Jsou její aktivní součástí. 

Co nám slibují ve svém volebním programu  nyní?

„ D e p r i v a t i z u j e m e 
vodu. Dřívější korupční 
vlády ČSSD a ODS 
prodaly většinu vodáren 
zahraničnímu kapitálu a 
de facto tak odevzdaly 
to nejcennější, co máme, 
cizincům. Ti vodu ihned 

zdražili. To napravíme. Vodárny vrátíme státu a vodu 
zlevníme.“

„Konec rozkrádání země. Naše přírodní bohatství zpět 

do rukou státu.“
„Zahraniční korporace vyvádí z naší 
země zároveň stamiliardové zisky 
získané na úkor nízkých mezd lidí. Toto 
musí skončit. Budeme prosazovat, aby byla zavedena 
povinnost korporací nadpoloviční většinu zisku zpětně 
investovat v ČR.“

Co slibovali před komunálními volbami v roce 2014?
VNIKLI AŽ V ČERVNU 2015.

Jak ve skutečnosti jednají?
Přistoupili k Alianci Voda Zlínsku. Jsou její aktivní 
součástí. 

Co nám slibují ve svém volebním programu  nyní?

„V oblasti rezortu 
životního prostředí 
budeme prosazovat návrat 
vlastnictví odovodních 
a kanalizačních řadů a 
příslušných zařízení, 
včetně řízení a správy 
dodávek pitné vody 
obyvatelstvu do veřejných 

rukou. Zasadíme se rovněž o vznik nezávislého 
regulátora vodárenství a podpoříme státem zaručený 
přístup k pitné vodě za sociálně únosné ceny.“

Co slibovali před komunálními volbami v roce 2014?

 „Vrátit provozování vodovodů a kanalizací zpět do Vaku 
Zlín, který kontrolují města a obce. Zajistit postavení 

Vaku Zlín, jako subjektu oprávněného 
žádat o dotace z EU a zajistit čerpání 
dotací z EU. 
Uplatnit náhradu škod a vymáhat neoprávněné 
obohacení vzniklé protiprávním postupem od roku 
2002 až dosud, a tyto zdroje použít na financování 
obnovy infrastruktury, případně k spolufinancování 
dotačních projektů. 
Zajistit cenu vody v obdobné výši jako mají sousední 
okresní vodárny ve Zlínském kraji.

Vyvodit obchodní i trestní odpovědnost vůči osobám 
odpovědným za tunelování Vaku Zlín.“

Jak ve skutečnosti jednají?

Do zastupitelstva SMZ se nedostali.
Zakládající člen Aliance Voda Zlínsku. Jsou její aktivní 
součástí. 

Volby 2017 do parlamentu ČR

Volby 2017 do parlamentu ČR
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“ANO ve Zlíně dělá vše pro zachování provozního modelu s VEOLIÍ...”

Volby 2017 do parlamentu ČR

Co nám slibují ve svém volebním programu  nyní?

„Zajistíme, aby občan platil v rámci vodného a stočného 
férovou cenu a aby věděl, komu a za co platí. Zavedeme 
jediného regulátora v oblasti vody.

„Chceme napravit obrovskou chybu, ke které došlo v 
90. letech rozprodejem vodohospodářské infrastruktury 
a naprostým roztříštěním jejího vlastnictví. Podpoříme 
postupný návrat vodohospodářského majetku do rukou 
krajů, obcí a měst.“

Co slibovali před komunálními volbami v roce 2014?

„ANO konci machinace s vodou. Budeme důsledně hájit 
zájmy města ve VaK Zlín s cílem vrátit vodu občanům.“

„Často jste nám říkali, že ANO je pro vás symbolem změny a 
pan Babiš garantem této změny. My pro vás chceme být těmi, 
kteří změnu a nový vítr do Zlína přinesou. A to nejen slovy, 
ale především činy a konkrétní realizací našeho programu.“

Jaké argumenty používali?

„Komu plynou do kapsy stovky milionů korun?“

Nic se nezměnilo. Zisky dále plynou VEOLIE (Moravská 
vodárenská a.s.). Od roku 2014 je to  dalších více než 100 
miliónů Kč a do konce trvání nájemní smlouvy to může být 
miliarda!

„O ceně vody ve Zlíně toho už bylo napsáno mnoho. Proč se 
však současní před-stavitelé města nevyjadřují k ziskům z 
vody, které odplouvají ze Zlína?“

Představitelé města se k ziskům i ceně vody vyjadřují, 
ale lžou a manipulují s veřejností. Pan Kamas (ANO-
náměstek primátora) v Magazínu zlín 12/2015 říká, že 
cenou vody klesáme v pořadí měst, ale již nedodá, že lidé 
v okolních okresech platí za vodu i o 15 Kč/m3 méně.

„Zisk společnosti Veolia za období 2008 až 2014 
je 577 milionů Kč. Tento zisk schvaluje Veolii 
představenstvo VaKu Zlín, v němž sedí lidé zvolení 
městem Zlínem. Naléhavost otázky se zvyšuje: Pro 
koho tedy pracuje současná sestava na zlínské radnici?“

Pan Kamas a ANO je součástí vládnoucí koalice na zlínské 

radnici. Jsou to oni, kteří dosadili do vedení 
VaK Zlín pana Svatopluka Březíka za plat 
cca 108.000,-Kč měsíčně jako předsedu 
představenstva. Pan Březík lže, manipuluje a podvádí 
akcionáře, zastupitele SMZ a širokou veřejnost. Pan Kamas a 
členové ANO jsou informováni o těchto lžích, ale dělají, že jsou 
slepí a hluší. 

Pro koho tedy pracuje současná sestava ANO na zlínské 
radnici?

Odpověď je jednoduchá. 

Pro sebe (aby byli opět zvoleni i když nesplnili, co slibovali) 
Pro členy představenstva a dozorčí rady VaK Zlín (kteří si 
za rok 2016 přišli na více než 6.000.000,-Kč) a Pro VEOLII 
(hlavně) a zachování provozního modelu.

„Září 2014: Do voleb 
zbývá pár týdnů. Z radnice 
zaznívá předvolební 
pokřik o„propadu cen 
vody”. A prý současný 
model prodeje vody přes 
prostředníka Veolia Voda 
je třeba zachovat, jinak 
prý„hrozí katastrofa”. Ani slovo o možnosti zrušit nevýhodný 
a proto nesmyslný způsob prodeje vody přes Veolii, ani slovo 
o stamilionech, které tečou z našich peněz do zahraničí a na 
investice si tak musíme půjčovat (dokonce od samotné Veolie).“

A dnes je to to samé! 

Ani slovo o možnosti zrušit nevýhodný a proto nesmyslný 
způsob prodeje vody přes VEOLII ! Ani slovo o stamilionech, 
které tečou z našich peněz do zahraničí ! Ani slovo o tom, že 
do rekonstrukce úpravny vody v Tlumačově investuje VEOLIE 
(jako by půjčka), protože VaK na to nemá ! 

Jak ve skutečnosti jednají?
Ve svém programu naoko slibují „napravit obrovskou chybu 
s rozprodejem vodohospodářské infrastruktury“. 

Ve skutečnosti ANO ve Zlíně dělá vše pro zachování 
provozního modelu s VEOLIÍ a to za pomocí lží, manipulací 
a podvodů. Nepřistoupili k Alianci Voda Zlínsku.

Co nám slibují ve svém volebním programu  nyní?

„Budeme bojovat proti nedostatku 
vody: Podpoříme vytváření a 
revitalizaci rybníků, malých nádrží, 
pramenišť, mokřadů, čímž zlepšíme 
schopnosti krajiny zadržet vodu.“

„Zastavíme neúměrné zdražování 
pitné vody. Prosadíme ochranu 
vodních zdrojů a dodavatelských 
služeb před privatizací.“

Co slibovali před komunálními volbami 
v roce 2014?

Náprava informování a otevřenosti v městském 
magazínu. „Cenzura v Magazínu zlín. Je to 
příklad o neobjektivním informování o vodě, 
oponentní názory jsou potlačovány.“

Jak ve skutečnosti jednají?

Do zastupitelstva SMZ se nedostali.

Přistoupili k Alianci Voda Zlínsku. 

Jsou její aktivní součástí. Vydávají magazín Napajedla bez 
cenzury, ve kterém otevřeně informují o stavu vodárenství 
na Zlínsku. Poukazují na podvody, manipulace a lži ze strany 
přestavitelů VaK Zlín a politiků Zlína.

Volby 2017 do parlamentu ČR



Magazín Aliance Voda Zlínsku 2/2017 Magazín Aliance Voda Zlínsku 2/2017“STAN ve Zlíně dělá vše pro zachování provozního modelu s VEOLIÍ...”

Volby 2017 do parlamentu ČR

Co nám slibují ve svém volebním programu  nyní?

„Voda jako strategická surovina. Okamžité zahájení kroků k 
udržení vody v krajině se ukazuje jako nezbytné. Zaměříme 
se na opatření k udržení zásob podzemních vod a naopak k 
zamezení plýtvání vodou. Podpoříme obnovu přirozených 
vodních toků.“

„Návrat vodárenství do rukou měst a obcí.“

Co slibovali před komunálními volbami v roce 2014?

„Podařilo se zastavit prudký růst cen vody, to byl první krok.“

„Strategické suroviny by mělo vlastnit město a voda 
strategická surovinou je.“

Jaké argumenty používali?

„Cena vody zůstane „zamrzlá“ i v roce 2015. Tedy, že pokud 
se zvýší, tak jen nepatrně o inflaci“

Za dobu primátorování pana Adámka a vlády STAN s 
jeho koaličními partnery se voda zdražila ze 73,15 Kč na 
současných 86,71 Kč. Tedy o 13,56 Kč. Poprvé jsme se o 
„zmrazení cen“ dočetli v Magazínu zlín 8/2012 „Zmrazení 
cen na současné úrovni“, ale od té doby se cena zvýšila o 
3,43 Kč tj. 22.000.000,- Kč navíc pro VEOLII.

„Díky tomu se Zlín propadl v žebříčku měst s nejdražší vodou 
z 2. Místa do třetí desítky pořadí 52 nejsledovanějších měst?“

Představitelé města se k ziskům i ceně vody vyjadřují, 
ale lžou a manipulují s veřejností. Pan Adámek (primátor) 
v Magazínu zlín 4/2017 říká, že cena vody 86,71 Kč 
nepředstavuje ani republikový průměr. To je lež. Průměr 
je o 2,24 Kč nižší. Ve srovnání s okolními vodárnami 
bez VEOLIE platíme však za vodu o 7 až 15 Kč více !!!

„Vodárenství chceme řešit dále“

Pan Adámek a STAN je součástí vládnoucí koalice na zlínské 
radnici. Jsou to oni, kteří dosadili do vedení VaK Zlín pana 
Svatopluka Březíka za plat cca 108.000,-Kč měsíčně jako 
předsedu představenstva. Pan Březík lže, manipuluje a 
podvádí akcionáře, zastupitele SMZ a širokou veřejnost. Pan 

Adámek a členové STAN jsou informováni o 
těchto lžích, ale dělají, že jsou slepí a hluší. Za 
6 let primátorování pana 
Adámka a vlády STAN s 
jeho koaličními partnery 
dosáhla VEOLIA vyšších 
zisků než za 7 let 
vedení města Úlehlou, 
Janečkou a spol.

Pro koho tedy pracuje 
současná sestava STAN na zlínské radnici?

Odpověď je jednoduchá. 

Pro sebe (aby byli opět zvoleni i když nesplnili, co slibovali) 
Pro členy představenstva a dozorčí rady VaK Zlín (kteří si za 
rok 2016 přišli na více než 6.000.000,-Kč) 
Pro VEOLII (hlavně) a zachování provozního modelu.

„Končí čas, aby občané Zlína solidárně dotovali cenu 
okolním městům a obcím, zvláště když některé z nich se 
snaží vyšachovat město Zlín z dění okolo VaK Zlín“

Jasná výhrůžka Otrokovicím, Fryštáku, Želechovicím, tedy 
těm, kteří se snaží o to, aby se provoz vrátil do rukou VaK Zlín. 
Jen díky těmto obcím máme rozhodnutí VS v Olomouci, které 
zneplatnilo usnesení valné hromady VaK Zlín z roku 2004, díky 
kterému se zavedl nevýhodný provozní model s VEOLIÍ. Toto 
rozhodnutí soudu již mohlo být v platnosti 6 let, ale právě pan 
Adámek, STAN a jeho koaliční partneři se proti předchozím 
rozhodnutím soudu neustále odvolávali. Odvolávali se proti 
možnosti návratu vody do rukou měst a obcí.

Jak ve skutečnosti jednají?

Ve svém programu naoko slibují „návrat vodárenství 
do rukou měst a obcí“. 
Ve skutečnosti STAN ve Zlíně dělá vše pro zachování 
provozního modelu s VEOLIÍ a to za pomocí lží, 
manipulací a podvodů. Navíc vyhrožuje obcím, které 
slib STANu již dlouho naplňují. Ty, kteří se snaží o 
návrat do rukou měst a obcí nazývá pan Adámek hanlivě 
„lobbisty“. Nepřistoupili k Alianci Voda Zlínsku.



Magazín Aliance Voda Zlínsku 2/2017“Ve Zlíně byl založený Spolek Aliance Voda Zlínsku”

Volby 2017 do parlamentu ČR

Co nám slibují ve svém volebním programu  nyní?

„Vrácení zdrojů vody a nerostných surovin z rukou 
zahraničních vlastníků do rukou státu, z výnosů z nerostných 
zásob nesmí bohatnout jen hrstka.“

Razantní  regulaci  poplatků  za  distribuci  energií  a  
vody. Snižování marží v podnikání s energiemi a vodou.“

Co slibovali před komunálními volbami v roce 2014?
PROGRAM NENÍ ZNÁM

Jak ve skutečnosti jednají?

KSČM jako jediná parlamentní politická 
strana ve Zlíně při hlasování v zastupitelstvu 
SMZ (2004) o prodeji části podniku VaK Zlín 
a zavedení provozního modelu s VEOLIÍ 
hlasovali PROTI.

Nepřistoupili k Alianci Voda Zlínsku.

Cíle Spolku Aliance Voda Zlínsku

 
Cílem a posláním Spolku Aliance Voda Zlínsku (dále jen Spolek) je zajistit postavení společnosti Vodovody a kanalizace Zlín 
a.s. (dále jen VaK) bez francouzského koncernu VEOLIA a oddílného provozního modelu, jako oprávněný žadatel o dotace a 
provozuschopná, zisková firma, přinášejícím jejím akcionářům, městům a obcím Zlínska, dostatek finančních prostředků, mj. 
z fondů EU a dotačních programů ministerstev ČR, na rekonstrukce a výstavbu vodohospodářské infrastruktury, zajišťující jak 
stabilitu dodávek kvalitní pitné vody, ochranu vodních zdrojů, tak šetrný přístup k životnímu prostředí díky komplexní kanalizaci 
a čištění odpadních vod. 

Chceme samostatný a provozuschopný VaK přinášející firmám a hlavně občanům Zlínska vysoký komfort služeb za stabilní 
ceny, srovnatelné s okolními vodárnami.

Základním principem, na kterém je postaven Spolek je, že obyvatelé Zlínska jsou rovnocennými občany a zasluhují, aby 
kompetentní politici jednali v zájmu občanů Zlínska, jednali ve veřejném zájmu.

Nechceme, aby zisky z peněz za platby vodného a stočného odtékaly do zahraničí, ani nikomu jinému do jeho soukromých 
rukou a to ani teď, ani v budoucnosti. Nechceme, aby se s vodou kupčilo.

Prostředky z peněz za platby vodného a stočného musí sloužit pouze pro provoz vodohospodářské infrastruktury a její obnovu 
a rozvoj.

Vlastníky vodohospodářské infrastruktury na Zlínsku jsou města a obce, jakožto akcionáři ve společnosti Vodovody a kanalizace 
Zlín a.s. Jde tedy o veřejný majetek.

Voda je cenná surovina a nakládání s ní, výroba pitné vody, její distribuce a čištění odpadních vod, musí být ve veřejném zájmu 
ku prospěchu občanů. 

Cílem a posláním Spolku je také zajistit lepší fungování městské správy ve Zlíně, zlepšit stav životního prostředí, podpora 
sportovních a turistických aktivit, zlepšení společenského prostředí a snížení životních nákladů.

www.vodazlinsku.cz

Oznámení o vzniku Spolku Aliance Voda Zlínsku

Ve Zlíně byl založený Spolek Aliance Voda Zlínsku. Dne 31.7.2017 založili signatáři Aliance Voda Zlínsku spolek, jako instituci 
volného sdružení Aliance Voda Zlínsku. Spolek vychází z podepsané deklarace Aliance a má totožné cíle. Hlavním cílem je 
vrácení hospodaření s veřejnými prostředky Vodovodů a kanalizací Zlín, tedy vodohospodářskou infrastrukturou, do rukou měst 
a obcí Zlínska.

Pavel Sekula

Předseda Spolku Aliance Voda Zlínsku 

Zakládající člen Aliance Voda Zlínsku


