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Vážení akcionáři, vážení občané,

prostřednictvím této InfoKapky (v pořadí již dvacáté) bych Vás rád informoval o tom, že dne 6. května 2016 proběhne
řádná valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., v rámci níž bude zhodnocena činnost společnosti
v uplynulém roce 2015.
O všech důležitých událostech roku 2015 jsme Vás průběžně informovali prostřednictvím jednotlivých vydání
tohoto občasníku, a proto mi dnes dovolte pouze zopakovat, že uplynulý rok považuji za rok mimořádně úspěšný.
Toto potvrzují i výsledky auditu, které ukazují, že i nadále splňujeme přísná kritéria pro udělení certifikátu Czech
Stability Award AAA Excellent, jenž je důkazem nadstandardní ekonomické situace a spolehlivosti naší společnosti.
Informovali jsme Vás také o úspěších na poli právním. Minulý týden k osmi rozhodnutím Nejvyššího soudu o platnosti
valných hromad ve prospěch VaK Zlín přibylo rozhodnutí deváté. Také v tomto rozhodnutí (stejně jako ve všech osmi
předchozích) Nejvyšší soud České republiky striktně zamítá dovolání žalujících stran a opět tak dává za pravdu VaK Zlín
a tím i drtivé většině naší akcionářské základny.
Valná hromada však nebude pouze o rekapitulaci a ohlížení se za úspěchy roku 2015, ale bude také o tom, co
nás čeká v následujících měsících.

Tři klíčové priority pro rok 2016, na kterých společně s kolegy intenzivně pracujeme:
1. Aktivní diskuse s obcemi na téma reálných investičních potřeb
V uplynulých měsících jsme oslovili zástupce většiny měst a obcí našeho regionu a požádali je o identifikaci jejich
reálných, ale i potenciálních investičních potřeb. Do dnešního dne jsme získali téměř dvě desítky odpovědí, které nás
utvrzují v tom, že tato aktivita je nejen důležitá, ale především správná. Těší nás také to, že v drtivé většině případů
jsme společně s městy a obcemi schopni nalézt konkrétní body, se kterými jim můžeme pomoci.

2. Investice do infrastruktury
Tato priorita jde ruku v ruce s výše uvedenou aktivní komunikací mezi VaK Zlín a obcemi, protože jedině tak bude
možné investovat vynaložené prostředky maximálně účelně a efektivně. V roce 2016 plánujeme utratit 50 milionů
korun do obnovy vodohospodářské infrastruktury.
Čas od času se setkávám s názorem, že naše infrastruktura je v kritickém stavu a navíc, že nemáme ani dostatečné
finanční prostředky na její obnovu. Toto tvrzení si proto dovolím vyvrátit na konkrétních číslech: od roku 2004 do roku
2015 bylo proinvestováno 998 milionů korun. A připravujeme investiční plán na dalších 10 let v objemu 1 miliardy
korun. Myslím, že tato čísla hovoří za vše. Do konce platnosti provozní smlouvy tak předpokládáme, že infrastruktura
bude obnovena v plném rozsahu.

3. Srozumitelná a otevřená komunikace
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Jak jsem již psal v předešlých vydáních tohoto občasníku, jsem velmi rád, že naše jasná a otevřená komunikace je
oceňována stále větší a větší skupinou zastupitelů i občanů našeho regionu. Setkáváme se s velkým množstvím
pozitivních reakcí a tyto si chceme i nadále udržet. Stejně jako v roce 2015 Vás proto i do budoucna budeme
podrobně informovat o všech důležitých rozhodnutích a aktivitách ve VaK Zlín.

Všechny tyto priority na valné hromadě určitě zazní. A ačkoli před námi stojí obrovské množství práce, jsem pevně
přesvědčen o tom, že rok 2016 bude pro Vodovody a kanalizace Zlín minimálně stejně tak úspěšný, jako byl ten
minulý.

3. 5. 2016

S pozdravem,

Svatopluk Březík

