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Dobrý den všem,
na úvod první letošní Infokapky bych Vám rád poděkoval za podporu i vstřícnost v minulém roce a zároveň
také popřál vše dobré do roku 2016. Uplynulý rok považuji z pohledu VaK Zlín za úspěšný. O všech klíčových
událostech jsme Vás průběžně informovali v rámci Infokapek i prostřednictvím našich internetových stránek.
Ani rok 2016 nebude v tomto ohledu výjimkou. I nadále zůstává naší prioritou informovat Vás, občany
našeho regionu o fungování VaK Zlín a všech důležitých rozhodnutích.
Dnes bych Vás rád informoval o tom, že jsme již v závěru minulého roku zahájili spolupráci se Sdružením oboru vodovodů a kanalizací České republiky (SOVAK) na bázi mimořádného členství v tomto sdružení. Od této
spolupráce očekáváme především získání nových informací a výměnu zkušeností s ostatními vodárenskými
společnostmi. Jako první zástupce VaK Zlín jsem byl ve sdružení zvolen do odborné komise pro vlastníky infrastrukturního majetku, což řadím mezi další významné ocenění naší usilovné práce v roce 2015.
V návaznosti na výše uvedené nám byla rovněž nabídnuta možnost publikovat v odborném časopisu
SOVAK a této nabídky jsme využili. V jeho prosincovém vydání byl publikován článek, který se zabývá situací
kolem VaK Zlín a rozhovor, který jsem tomuto periodiku poskytnul. Na titulní stránce časopisu byla dokonce
otištěna fotografie úpravny vody v Klečůvce. Celý článek přikládám v příloze.
Touto cestou bych Vás také rád opět „pozval“ na naše internetové stránky www.vakzlin.cz, kde již
dnes naleznete rekapitulaci roku 2015 a cíle, které jsme si stanovili pro rok 2016.
Jak již jsem zmínil v úvodu, i nadále zůstává naší prioritou jasná a otevřená komunikace. Kromě toho se
v roce 2016 chceme věnovat především investicím do infrastruktury. V průběhu února proto spustíme druhé
kolo komunikace s obcemi o stavu jejich infrastruktury, o specifikaci jejich reálných potřeb a následně budeme hledat společnou cestu, jak tyto potřeby uspokojit.
V dalších letech (do konce roku 2034) hodláme postupně investovat kolem 2 miliard korun. A na to je třeba
se dobře připravit.
10. 2. 2016
Pěkný den,

Svatopluk Březík

