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Dobrý den všem,

měsíc listopad je ve VaK Zlín každoročně spojen se dvěma důlěžitými rozhodnutími.

 Prvním rozhodnutím je schválení ceny vodného a stočného na následující rok. V souladu s provozní smlouvou 
bude cena vodného a stočného pro rok 2017 navýšena pouze o inflaci, která v rozhodném období (srpen 2016) činila 
0,3 %. Výsledná cena vody pro rok 2017 tedy bude 86,71 Kč včetně DPH za jeden kubický metr.

Pro lepší představu se jedná o navýšení o 0,25 haléřů za kubík, což při průměrné roční spotřebě znamená navýšení 
o 9 Kč ročně na osobu. Pro informaci dodávám, že průměrná  cena vody v ČR v roce 2016 je 83 Kč (zdroj: SOVAK).
Prognózy pro rok 2017 odhadují, že cena vodného a stočného v rámci celé ČR poroste o 1 - 3 %. Očekávám tedy
potvrzení našeho předpokladu, že VaK Zlín se posune ze současného 28. místa v ČR podle ceny vody zase o několik
příček níže, a brzy se přiblíží hranici 50. místa.

 Druhým důležitým bodem je předběžné vyhodnocení plnění investičního plánu roku 2016 a schválení nového 
plánu investic pro rok 2017. S potěšením konstatuji, že během roku 2016 se nám podařilo realizovat všechny zásadní 
a plánované investiční akce. Další pozitivní informací je navýšení investičního plánu pro rok 2017 o dalších 10 milionů 
Kč. Celkově tak v příštím roce plánujeme do naší infrastruktury investovat 60 milionů Kč. Největší investiční akce, 
které nás čekají, jsou oprava vodovodu Bří Sousedíků ve Zlíně, oprava vodovodu Kramolišova ve Valašských 
Kloboukách a rekonstrukce kanalizace v Tlumačově.

 Velmi pozitivně hodnotím také diskuzi s obcemi, kterou jsme zahájili na počátku letošního roku. Na základě 
požadavků obcí byla do investičního plánu vybrána a naplánovaná celá řada projektů v celkové hodnotě asi 
23 milionů Kč.

Celkově se nám od roku 2014 podařilo zvýšit roční objem investic do infrastruktury o 25 milionů Kč. V roce 2019 pak 
očekáváme další skokové navýšení o 40 milionů Kč.

10. 11. 2016

S pozdravem,

Svatopluk Březík


