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Důvod vysoké ceny vodného a stočného na Zlínsku !

Celkem Veolia na Zlínsku

773 795 000,- Kč

Nemravné zisky VEOLII zajišťují
nemravní politici pomocí lží a
podvodů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a jeho koaličním partnerem panem Kamasem – ANO) a v ní
množství ekonomických údajů, dat a tvrzeních, které potvrzují
výše napsané.
Ke zvýšení nájemného, které odráží jmenovanou investici,
došlo, ale až v roce 2012 (nikoliv v roce 2010) a jeho vliv na
cenu byl pouze 4,50 Kč a ne 18 Kč, jak pan Březík uvádí.
Ovšem zisk VEOLIE měl vliv na cenu vody celkem 13,51 Kč
!!! To jsme zaplatili navíc !!!.
Zcela účelově zde také vynechává fakta o tom, že z okolních
vodáren (Vsetín, Přerov, Kroměříž, UH a UB, Hodonín), které
si provozují infrastrukturu sami bez zahraničního koncernu,
máme vodu suverénně nejdražší! Na celé Moravě jsme v
žebříčku osmí od konce! Viz. obrázek na protější straně.
2. Je VaK „vybydlená“ společnost? Opět pan Březík: „1,4
miliardy korun bylo celkově investováno do infrastruktury
a majetek byl obnoven z 1/3. Za poslední tři roky se objem
investic téměř zdvojnásobil“.
Pan Březík totiž stále operuje pořizovacími cenami majetku v
historických cenách. Ale pokud by měly být všechny „trubky“
vyměněny, tak v cenách současných. Majetek VaKu tak má
dnes hodnotu 14,3 miliardy korun a jelikož některé z investic
nebyly použity na rekonstrukci stávajícího majetku, obnova
majetku je sotva z jedné desetiny !!! V budoucnu tak bude
potřeba investovat mnohem více peněz a bude se muset
podstatným způsobem zvýšit vodné a stočné. Ta více než
jedna miliarda korun, kterou jsme zaplatili díky provoznímu
modelu s VEOLIÍ nám prostě bude scházet.

Díky tomu a díky zavedení provozního modelu s VEOLIÍ,
který byl opět prosazen nezákonně právě pomocí lží a
podvodů politiků, jsme za vodu zaplatili od roku 2004
navíc více než jednu miliardu korun (1.000.000.000,- Kč).
Politici a jimi dosazené vedení VaK Zlín proto tak mohutně
inzeruje v médiích, aby pomocí těchto lží a podvodů vytvářeli
naprosto falešný obraz provozního modelu s VEOLIÍ a
jeho dopad nejenom na náš každodenní život, ale i na naši
budoucnost. Paradoxem je, že pan Březík začíná INFOKAPKU
textem: „Dobrý den všem, v poslední době se stále častěji
setkáváme s celou řadou polopravd, mylných informací a
dokonce také účelových lží. Rád bych proto některé tyto
informace uvedl na pravou míru.“
A následně uvádí jednu polopravdu a účelovou lež za druhou!!!
1. Je cena vody vysoká? Pan Březík svaluje vysokou cenu
vody a její nárůst na: „nejvyšší nárůst ceny byl v letech 2010
a 2012 o 18 korun, protože bylo nutno zohlednit obří 600
milionovou investici do infrastruktury“. Pravda je ale taková,
že za vysokou cenou vody je především nemravný zisk VEOLIE
a jeho nárůst v letech 2004 až 2013 (kdy činil 91.724.000Kč
tj. 20,66% !!! z nákladů na výrobu vody) viz.Graf. Za tuto dobu
se zisk VEOLIE ztrojnásobil !!! A toto navýšení přeneseně
schválili politici města Zlína. Město Zlín je ovládající osobou
VaK Zlín. My ve Zlíně to vnímáme na jednáních zastupitelstva,
ale obyvatelé Zlínska jsou takto manipulováni pomocí inzercí
a článků v obecním tisku. V červnových (ve Zlíně jsou to ale
i čísla 4 a 5 magazínu zlín) vydáních na zadních stranách
je to inzerce VaK Zlín tzv. INFOKAPKA (pan Březík-předseda
představenstva VaK Zlín, který byl dosazen jako „nezávislý
odborník“ panem primátorem města Zlína Adámkem – STAN
www.vodazlinsku.cz
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“Strategické suroviny by mělo vlastnit město a voda strategickou surovinou je.”

To jsou podstatné lži a podvody, ale mohl
bych uvádět další, od zmanipulovaných
grafů, o tom, že opravy nejsou investice,
že navýšení ceny vody „pouze“ o
spotřebitelskou inflaci nemá mezi
průmyslovými podniky logiku, že
navýšení nájemného o 20 miliónů je
jenom to, o kolik se zvýšila cena vodného
za poslední roky, že 650 miliónu do oprav
nevložila VEOLIE ze svého, ne ze svého
zisku, ale z našeho, jelikož opravy jsou
kalkulační nákladovou položkou, atd.
Proč vlastně všechny ty lži a podvody?
Cíle jsou jasné:
Zachování provozního modelu s
VEOLIÍ, který nás stál v ceně vody již
více než 1.000.000.000,- Kč navíc
(jedna miliarda z našich kapes navíc),
zajištění dalších nemravných zisků
VEOLII, které opět zaplatíme ze svého
navíc a hlavně opětovné zvolení
stejných nemravných politiků, kteří
pomocí podvodů a lží utvářejí dojem,
že naše „okrádání“ je v naprostém
pořádku a nejspíš i v našem zájmu.

Cena služeb za vodné a stočné je součástí spotřebitelského koše, ze kterého se pak
inflace počítá! Město Zlín je ovládající osobou VaK Zlín. Pane Adámku, zrušte provozní
smlouvy s VEOLIÍ a okamžitě budete mít dostatečný prostor na snížení ceny vody
na Zlínsku. A přispějete ke snížení inflace. Jen pro připomenutí slova pana Adámka
(STAN) ze dne 25.9.2014 v deníku MF DNES (předvolební rozhovor). Cituji:
“Strategické suroviny by mělo vlastnit město a voda strategickou surovinou je.”
Jinými slovy, provozovat vodohospodářskou infrastrukturu bez Veolie.
Tak proč pane Adámku nevyměníte předsedu představenstva pana Březíka,
kterého kryjete v jeho lžích, manipulacích a podvodech? Proč společně s
panem Kamasem (ANO) nezajistíte, aby VaK Zlín, jako oprávněná osoba s
aktivní legitimaci, podal žalobu na neplatnost smluv provozního modelu? Proč
nejednáte ve prospěch občanů a nezajistíte obdobné ceny vody jako v okolí?
Nejsme 26., ani 50., ale jsme úplně poslední ze všech okresních vodáren v
našem okolí. Ze srovnatelných vodáren. Z vodáren bez VEOLIE !
Cena 86,71 Kč za kubík vody nepředstavuje ani republikový průměr, jak tvrdí pan
primátor Adámek (STAN). Ve skutečnosti je republikový průměr 84,47 Kč za
kubík. Pan primátor lže. Jak si tedy stojíme ve srovnání s okolními vodárnami?

Pavel Sekula
Zakládající člen Aliance Voda Zlínsku
Více na našem webu:
www.vodazlinsku.cz

Magazín zlín č.4/2017
Str.4. Článek:
Voda. Jak je to s
nepřiměřenými zisky?...
Pan primátor Adámek (STAN) a pan
Kamas (ANO) nám neustále tvrdí, jak
jsou skvělí, že se díky nim propadáme
v žebříčku srovnání cen vody na
nižší a nižší místa. Všimněte si, jak
manipulativně v článku pan Adámek
uvádí, jak vlastně málo platíme za svoji
denní spotřebu vody. Pokud je totiž
něco problém, je třeba to bagatelizovat.
„90 litrů na den, to je jenom 7 Kč“.
„A cena roste jenom o desetihaléře“.
Jinými slovy: Plaťte, na nic se neptejte,
o nic se nezajímejte, vše je v pořádku,
vždyť to co platíte za vodu je tak málo!
Nestojí to za to, se tím vůbec zabývat!
Jenomže za všechny odběratele
služeb VEOLIE to jsou pak pro VEOLII
stamilióny Kč navíc!!! Ne haléře, ani
koruny…. Dlouhodobá lež je také, že
„městu se už několik let daří cenu
vody mrazit, což znamená, že
prakticky neroste, jen o desetihaléře
kvůli inflaci, kterou radnice nemůže
ovlivnit“ Pane Adámku, vždyť právě
tím, že vůbec udržujete provozní model
s VEOLIÍ a umožňujete zvýšit cenu
vody a udržovat vysoké zisky VEOLIE,
přímo inflaci udržujete a zvyšujete!
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Cena vodného stočného		

Kč/m3

Hodinín
Přerov
Kroměříž
Uh.Hradiště
Vsetín
Zlín

71,90
74,50
74,91
75,90
79,47
86,71

9,48 Kč nad průměrem!!!
Průměrná cena vody		

77,23

Jak lžou zlínští politici? Podvod s grafy. . .
Město Zlín, jehož je pan Adámek (STAN) primátorem a společně se svým
koaličním partnerem a náměstkem panem Kamasem (ANO), kteří jsou
spoluautoři výše uvedeného článku a zároveň také dosadili v roce 2015 pana
Březíka do funkce předsedy představenstva VaKu Zlín s platem cca 108.000
Kč měsíčně, manipulují se čtenáři magazínu, když jim předkládají upravená
data, která nejsou pravdivá.Jedná se o graf vývoje zisků VEOLIE a VaK Zlín.
Tento upravený graf, který je podvodem, má za cíl ukázat, že výše zisků obou
korporací nejsou zase až tak rozdílné a dokonce v roce 2016 je zisk VaK Zlín
vyšší než VEOLIE.

Graf 1 - púvodní

www.vodazlinsku.cz

A doplácíme na to my, občané a firmy Zlínska.
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Skutečná výše zisků VaK Zlín je ovšem brutálně nadhodnocená. Reálné zisky si můžete zkontrolovat v listinách na obchodním
rejstříku, kde VaK Zlín poskytuje účetní uzávěrky a z výsledovek je patrné to, co koneckonců pan Březík (předseda představenstva
VaK) prezentuje i na webu VaKu Zlín. Z účetních uzávěrek i z reálného grafu uváděného samotným VaK Zlín na jeho webu je
evidentní, že rozdíl v ziscích i vývoj zisků VaKu je naprosto jiný, než v publikovaném grafu na straně 4 magazínu zlín č.4/2017.
Stačí se podívat na skutečný „zisk“ VaK
Zlín v roce 2011, který byl ve skutečnosti
ztrátou cca 13.000.000,- Kč nebo zisk v
roce 2016, který byl o cca 26.000.000,- Kč
nižší, než uváděný.
Reálné porovnání a vývoj zisků VEOLIE a
VaK Zlín je vizuálně ale i ve skutečnosti
alarmující a ukazuje, kdo z pokračování
oddílného provozního modelu profituje.
A doplácíme na to my, občané a firmy
Zlínska.Tady je tabulka podle ověřených
dat z obchodního rejstříku a účetních
Graf 2 - skutečnost
závěrek. Graf 2 - skutečnost.
Otázkou tedy je:		
			
			

• Proč nám pan Adámek, pan Kamas, pan Březík, politici STAN a ANO, lžou a podvádějí nás?
• Pro koho pracuje současná koalice na zlínské radnici?
• Komu tyto lži a podvody pomáhají zachovat si svůj vliv a svoje příjmy?

Prohlášení Aliance Voda Zlínsku
My, níže podepsaní představitelé občanů
a politických stran a hnutí ve Zlíně, tímto
deklarujeme, že stávající a nově přistoupivší
členové do Aliance Voda Zlínsku budou
spolupracovat na snížení ceny vodného a
stočného pro obyvatele a podniky Zlínska a
na dosažení trvalého a udržitelného rozvoje
vodohospodářské infrastruktury.
Náš společný cíl je tento:
1)
Vrátit provozování vodovodů a
kanalizací zpět do VaK Zlín, který kontrolují
města a obce.
2)
Zajistit postavení VaK Zlín jako
subjektu oprávněného žádat o dotace z EU
nebo ze státního rozpočtu.
3)
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.
4)
Zajistit cenu vody v obdobné výši,
jako mají sousední okresní vodárny ve
Zlínském kraji, při zachování solidární ceny
vodného a stočného a vrátit část vymoženého
neoprávněného obohacení spotřebitelům
Zlínska.
5)
Vyvodit
obchodní
i
trestní
odpovědnost vůči osobám odpovědným za
tunelování VaK Zlín.
6)
Zabránit tomu, aby v budoucnosti
v jakékoliv formě vstupoval mezi VaK
Zlín a konečné spotřebitele nebo do jeho
struktur jakýkoliv překupník. Současné
vedení města Zlína, hlavního akcionáře Vak
Zlín, dlouhodobě nepracuje v této věci ve
prospěch občanů Zlína a Zlínska a vzhledem
k dotazům diskutující veřejnosti evidentně
neví, jak postupovat pro převzetí provozování
vodohospodářské infrastruktury zpět do
rukou měst a obcí sdružených ve VaK Zlín.
Tato situace je trestuhodná a dokládá se tím,
že nejméně posledních šest let vedení města
Zlína nedělalo nic pro to, aby se na alternativu
ukončení provozního modelu připravilo.
Signatáři Aliance Voda Zlínsku z tohoto

důvodu předkládají radnici ve Zlíně tento
návod.
1A)
Město Zlín, jako největší akcionář a v
podstatě ovládající osoba VaK Zlín, se připojí k
žalobě města Otrokovice na určení neplatnosti
smluv tzv. provozního modelu nebo takovou
žalobu město Zlín podá samostatně.
1B)
Město Zlín, jako největší akcionář
a v podstatě ovládající osoba VaK Zlín,
vymění své představitele v představenstvu
a dozorčí radě VaK Zlín a nominuje takové
členy, kteří budou jednat ve prospěch
společnosti VaK Zlín a jejich akcionářů.
Úkolem nového představenstva bude podat
žalobu na neplatnost smluv tzv. provozního
modelu. Dalším úkolem bude položit
základy fungujícího VaK Zlín schopného
samostatného provozování své vlastní a také
městské vodohospodářské infrastruktury.
1C)
Město Zlín, jako největší akcionář a
v podstatě ovládající osoba VaK Zlín, zajistí
snížení odměn členům orgánů VaK Zlín a
z takto uspořených finančních prostředků
může podnik zaměstnat několik odborníků
na provoz vodohospodářské infrastruktury.
Tito noví zaměstnanci VaK Zlín, jako základ
budoucího vedení podniku, zajistí krizové
řízení a realizaci převzetí provozování výše
uvedené infrastruktury.
2A)
Úspěšně provedená výše uvedená
opatření, tj. zrušení provozního modelu a
vybudování „nového“ VaKu Zlín schopného
provozování
vlastní
vodohospodářské
infrastruktury, zajistí možnosti postavení VaK
Zlín jako subjektu oprávněného žádat dotace.
3A)
Po zrušení smluv tzv. provozního
modelu nové představenstvo VaK Zlín podá
žalobu na Moravskou vodárenskou a. s. (ze
skupiny VEOLIA) a bude se domáhat vrácení
neoprávněného majetkového prospěchu,
který inkasovala Moravská vodárenská za
uplynulá léta ve formě zisku z provozování
vodohospodářské infrastruktury.
4A)
VaK Zlín sníží cenu solidárního
vodného a stočného na úroveň okolních
vodáren při zachování cenových a jiných
ekonomických pravidel. VaK Zlín neoprávněný
majetkový prospěch využije k obnově vlastní

vodárenské infrastruktury.
5A)
Město Zlín a VaK Zlín podají trestní
oznámení a žaloby na náhradu škody na
osoby, které umožnily nezákonné ovládnutí
VaK Zlín v roce 2004, a na osoby, které později
nejednaly v zájmu VaK Zlín ani v zájmu
města Zlína a ostatních měst a obcí Zlínska
sdružených ve VaK Zlín a nejednaly ani ve
veřejném zájmu, tj. v zájmu občanů a podniků
Zlínska. Vyvození odpovědnosti bude také
ve vztahu k osobám, které nechaly nároky
promlčet.
6A)
Navrhne zastupitelstvu města Zlína
přijetí usnesení, kterým do budoucna zamezí
jakékoliv formě vstupu „překupníka“ vody mezi
VaK Zlín a konečné spotřebitele. Uvedeným
usnesením zaváže i další zastupitelstva
Zlína k tomu, aby se neopakovala chybná
rozhodnutí ohledně vstupu tzv. „strategického
partnera“. Vodu si VaK Zlín umí upravovat,
distribuovat i prodávat sám, stejně jako
toho byl schopen do roku 2004. Tento stav
by měl být zachován. Bývalé a současné
vedení VaK Zlín, dosazené a kontrolované
především městem Zlín, utratilo z příjmů za
vodné a stočné nejméně 50.000.000,- Kč za
soudy a právníky, když se neúspěšně bránilo
žalobě měst Otrokovice, Fryšták a společnosti
Compas Capital Consult s. r. o. na neplatnosti
valných hromad VaK Zlín, které umožnily vnik
tzv. provozního modelu.
Jen díky vytrvalosti výše uvedených žalobců
máme dnes pravomocné soudní rozhodnutí,
které umožňuje dosáhnout výše uvedených
cílů.
Za zakládající členy Aliance Voda Zlínsku
Ing. Václav Tomášek CSc., Pavel Sekula
MUDr. Lubomír Nečas,Ing. Jiří Procházka
K Alianci Voda Zlínsku přistupují:
Ing. Jaroslav Holík – Poslanec PČR,
Mgr. Jindřich Žaludek, Ivana Bogarová,
Jana Bubeníková, Luděk Maděra,
Tomáš Čabla
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