Statutární město Zlín
Zastupitelé

náměstí Míru 12, 761 40 Zlín
Ve Frýdku-Místku

dne 23.listopadu 2010

Vážení zástupci politických stran a zastupitelé statutárního města Zlína,
obracíme se na Vás s informacemi o vývoji kauzy společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. (VAK), kde má
město Zlín cca 50% podíl a současně předkládáme náš názor na vzniklý stav, důvody jeho vzniku a negativní
důsledky, které každoročně přináší nejen VAKu, ale i městům, obcím a spotřebitelům.
Jsme přesvědčeni, že VAK byl precizně a protiprávně „vytunelován“. Náš názor potvrzují čísla z výročních zpráv
a následný vývoj (růst cen, nemožnost VAKU získat dotace z EU, minimální zisky za nájem pro VAK, ale desítky
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miliónů zisků z prodeje vody pro Veolii). Jedinou možností, jak zabránit protiprávnímu stavu, je podání žalob
a to jsme učinili. Posíláme Vám proto rozhodnutí soudu a KCP, která popisují mnohé z toho co se dělo a co
určitě nikdy nebylo zastupitelům, ani občanům Zlína sděleno. Soudy již pochopily, že žaloby jsou oprávněné.
Věříme, že to pochopili i státní zástupci, které jsme ke sporům přizvali, mimo jiné proto, aby jakékoliv formy
nátlaku na nás byly předem odsouzeny k nezdaru. Soudy, ani policii neřídíme, dělají si na věc vlastní názor.
Zasíláme Vám pozvání na jednání Vrchního soudu v Olomouci dne 20.1.2011, kde bude projednáváno odvolání
VAKU (?) proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 10.2.2010, jenž prohlásil, že usnesení valné hromady
schvalující „provozní model“ jsou neplatná. Zasíláme rovněž naše shrnutí kauzy a důkazy, které jsme předali
soudu. Jak Vrchní soud v Olomouci rozhodne nevíme. Možné je všechno. Usnesení potvrdí, zruší, vydá jiné
nebo ho vrátí k projednání. Přesto Vás na jednání soudu zveme, protože především zastupitelé města Zlína
nedostávali několik let při rozhodování o dispozici s majetkem města úplné a pravdivé informace. Určitě
nevěděli, jaká bude cena vody, že VAK nebude díky „provoznímu modelu“ schopen čerpat dotace z EU a stejně
jako my jste nedostali od vedení VAKu doložení ekonomické výhodnosti modelu pro VAK!
Přijďte na jednání soudu a uděláte si vlastní názor. Budete se moci rozhodnout, zda k řešení kauzy VAK a tím k
zamezení pokračování protiprávního stavu přispějete anebo dojdete k názoru, že jsme se zbláznili, protože cena
vody, zisky tekoucí mimo VAK a konec s dotacemi z EU pro VAK je to co chcete, stejně jako to, že VAK chce, aby
investice do infrastruktury financovaly ze svých rozpočtů města a obce.
Pokud byl stav ve VAKu nastaven protiprávně, pak lze tento stav ukončit. Lidé ve vedení VAKu mají zákonem
danou povinnost jednat v zájmu VAKu. Zda jednali rozhodne soud. Město Zlín má ve VAKu 50% podíl,
rozhoduje o složení vedení VAKu. Může žádat doložení ekonomické výhodnosti a vysvětlení. Pokud bude
protiprávní stav ukončen, existuje reálná šance na získání dotací z EU pro VAK, dalších 24 let nebude
docházet k nehoráznému zdražování vody a zisky z vody budou jako dříve končit ve VAKu.
Rozhodnout musí soudy a policie, ale pomoci můžete i vy.
Compas Capital Consult, s.r.o.
jednatel, Ing.Radek Novotný
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Porovnejte realitu a zprávu představenstva k prodeji části podniku.

Statutární město Zlín
Ing.Dagmar Butnikošarovská,
náměstí Míru 12, 761 40 Zlín

Ve Frýdku-Místku

dne 23.listopadu 2010

Vážená paní inženýrko,
reaguji tímto na Váš e-mail ze dne 22.9.2010 a současně na fakt, že jste projevila zájem o dění ve
vodárenství, resp., že Vám pan Filip předal můj podnět týkající se VAKu Zlín. Jelikož z minulosti vím, že naše
upozornění a vyjádření k problematice VAKU, dotací, neekonomického a rozhodování nebyly všem a včas
zastupitelům města Zlína předávány, posílám Vám na vědomí dopis a s ním související dokumenty, který je uren
všem zastupitelům města Zlína.
Vítáme změnu na radnici Zlína, protože dokládá, že nejen my, ale i lidé Vašeho města poznali, že něco
není v pořádku a je třeba něco dělat. Jelikož z minulosti vím, že naše upozornění a vyjádření k problematice
společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, dotací, neekonomického rozhodování nebyly všem zastupitelům města
Zlína předávány, posílám Vám na vědomí dopis a s ním související dokumenty, který je určen všem zastupitelům
města Zlína. Chci Vás požádat, aby byl náš dopis i s přílohami zastupitelům města předán. Pokud budete chtít k
věci kolem VAKU konzultovat je to možné.
Rozhodnout ve VAKU musí soudy a policie, ale pomoci můžete i vy.

Compas Capital Consult, s.r.o.
jednatel, Ing.Radek Novotný

Statutární město Zlín

Primátor MUDr. Miroslav Adámek
náměstí Míru 12, 761 40 Zlín

Ve Frýdku-Místku

dne 23.listopadu 2010

Vážený pane primátore,
vítáme změnu na radnici Zlína, protože dokládá, že nejen my, ale i lidé Vašeho města poznali, že něco
není v pořádku a je třeba něco dělat. Jelikož z minulosti vím, že naše upozornění a vyjádření k problematice
společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, dotací, neekonomického rozhodování nebyly všem zastupitelům města
Zlína předávány, posílám Vám na vědomí dopis a s ním související dokumenty, který je určen všem zastupitelům
města Zlína. Chci Vás požádat, aby byl náš dopis i s přílohami zastupitelům města předán. Pokud budete chtít k
věci kolem VAKU konzultovat je to možné.
Rozhodnout ve VAKU musí soudy a policie, ale pomoci můžete i vy.

Compas Capital Consult, s.r.o.
jednatel, Ing.Radek Novotný

Statutární město Zlín

Mgr. Eva ŠTAUDEROVÁ
1.náměstkyně primátora
náměstí Míru 12, 761 40 Zlín

Ve Frýdku-Místku

dne 23.listopadu 2010

Vážená paní Štauderová,
vítáme změnu na radnici Zlína, protože dokládá, že nejen my, ale i lidé Vašeho města poznali, že něco
není v pořádku a je třeba něco dělat. Jelikož z minulosti vím, že naše upozornění a vyjádření k problematice
společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, dotací, neekonomického rozhodování nebyly všem zastupitelům města
Zlína předávány, posílám Vám na vědomí dopis a s ním související dokumenty, který je určen všem zastupitelům
města Zlína. Chci Vás požádat, aby byl náš dopis i s přílohami zastupitelům města předán. Pokud budete chtít k
věci kolem VAKU konzultovat je to možné.

Rozhodnout ve VAKU musí soudy a policie, ale pomoci můžete i vy.

Compas Capital Consult, s.r.o.
jednatel, Ing.Radek Novotný

