
Zápis č.2015/2
z jednání výboru pro vodovody a kanalizace Napajedla

Termín jednání : 28.ledna 2015
Přítomni : T.Čabla, P.Stoklásková, P.Ratiborský 

Projednáno : 

Výbor se na svém druhém jednání v záležitosti VaK Zlín dohodl, že : 

 pro jednání zastupitelstva bude pro členy zastupitelstva připraven stručný přehled vývoje 
případu Vak Zlín ve městě Napajedla. 

 vytvoří složku, která bude obsahovat zápisy, usnesení  a materiály projednávané na radě a 
zastupitelstvu města, dále smlouvy, dopisy, právní rozbory, soudní rozsudky, výroční zprávy 
VaK Zlín, hlasování na valné hromadě. Tedy vše co je spojené s vodovody a kanalizací 
města.  

Členové výboru - pan Čabla a paní Stoklásková se zúčastnili dvou schůzek na radnici za účelem 
prostudování a získání materiálů. Při této práci jsme zjistili, že není vytvořena složka, která by se 
zabývala touto kauzou a že materiály zastupitelů, smlouvy, dopisy, právní věci, jsou roztroušeny po 
odborech a archivech. Proto si myslíme, že by se měli zpracovat dokumenty, materiály a kdokoliv 
ze zastupitelů a občanů, měl možnost tyto informace prostudovat podrobněji.  

Při první návštěvě byly k dispozici některé z materiálů, které byly podkladem pro jednání  
zastupitelstva, byl k dispozici pasport kanalizace a bylo dohodnuto další jednání  s JUDr.Fusem ve 
věci právních úkonů v kauze VaK Zlín. 

Na dalším jednání byly projednány podkladové materiály k problematice právního zastupování 
města předložené JUDr.Fusem, tj.od roku 2006. Materiály do roku 2006 nebyly na tomto jednání k 
dispozici. 

Ke zpracování dokumentace a pro práci výboru požadujeme tyto materiály : 

Akcie 
 předložení smluv,  mezi Českou spořitelnou a městem. Smlouvy nebyli součástí materiálu 

pro zastupitele, zde byl jenom dopis od České spořitelny (usnesení č.82/9/2002 z 9.9.2002)

Majetek
 privatizační projekt

Valná hromada + VaK Zlín
 historie hlasování na Valných hromadách VaK Zlín a % účast na hlasování 
 Výroční zprávy 
 dokument „Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné“, které schvaluje představenstvo 

VaK Zlín

Zastupitelstvo a Rada města : 
 zápisy, usnesení projednávané materiály

Zapsal : 
1.února  T.Čabla


