OBEC RACKOVÁ, Racková 45, 760 01 Zlín

Ing. Radek Novotný
Na Drahách 247
Sviadnov
Naše číslo jednací:
Vaše číslo jednací:
Datum:
Vyřizuje:
Telefon:

8. 4. 2016
Ing. Jaroslav Kaňa
+420 606 540 288

Poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
1) Informace :
a) jaký počet akcií Vak Zlín vlastnilo město/obec k datu 1.1.2002, k
1.1.2003, 30.4.2004 a k 31.12.2015?
b) je počet akcií ve vlastnictví města/obce v rozmezí od 1.1.2002 do 31.12.2015
shodný s údajem o počtu akcií evidovaných v majetku města/obce (tj. s údajem
např. inventur majetku)?
c) převedlo město/obec některé své akcie Vak Zlín ze svého majetku mezi 1.1.2002 a
31.12.2015? Pokud ano, kolika počtu akcií se převod týkal a kdo je nabyvatelem
akcií.
d) uzavřelo město/obec smlouvy týkající se akcií Vak Zlín, v důsledku kterého byly
přenechány hlasovací i akcionářská práva k akciím Vak Zlín v rozmezí od 1.1.2002
do 31.12.2015? Pokud ano, kolika počtu akcií se toto týkalo a poskytněte kopii
takové smluvní dokumentace.
Odpověď:
a) Obec Racková vlastnila k výše uvedeným datům 4 151 akcií VaK Zlín.
b) Ano je shodný.
c) Obec Racková žádné akcie nepřevedlo.
d) Obec Racková nepřenechala žádné hlasovací práva na jinou osobu.

2) Informace
Kdo byl ovládající osobou společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. (dále jen Vak Zlín),
tj. společnosti, ve které má vaše město/obce majetkový podíl v podobě akcií:
a)
b)
c)
d)
e)

od 1. 1. 2001 do 26.4.2002
od 26.4.2002 do 14.3.2003
od 14.3.2003
v roce 2004
ovládal společnost Vak Zlín někdo jiný než Statutární město Zlín1
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Žádám o zaslání kopie dokumentů nebo odkazy na ně, z kterých vyplývá tato
informace, kterou mi sdělujete.
Odpověď:
a) Statutární město Zlín.
b) Nebyla ovládající osoba.
c) Jižní vodárenská a.s..
d) Statutární město Zlín.
e) https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=62895
3) Informace
Kdy město/obce obdrželo od společnosti Vak Zlín, program valné hromady konající se dne:
a)

17.4.2002 a 28.8.2002 a 3.12.2002

b)

4.11.2003 a 12.11.2003, včetně protinávrhu FNM a Jižní vodárenské a.s.

c)

30.4.2004 a protinávrh k bodu č. 4 akcionáře Vratislava Šebesty

d)

8.6.2005

e)

28.3.2006

Odpověď:
a) Není nám známo.
b) Není nám známo.
c) Není nám známo.
d) Není nám známo.
e) Není nám známo.
4) Informace
a) Který orgán města/obce pověřil v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. f) či g) z.č. 128/2000 Sb.
v tehdy platném znění, svého zástupce k účasti na každé z výše uvedených valný hromad
Vaku Zlín a kdo byl pověřen za město na valné hromadě pověřen hlasovat? Je o tom pořízen
zápis? Žádám o zaslání kopie takového dokumentu.
b) Jak byl zástupce města/obce pověřen k jednotlivým bodům výše uvedeným valným
hromadám hlasovat? Je o tom pořízen zápis? Poskytněte jeho kopii.
c) Hlasoval zástupce obce/města na valné hromadě Vak Zlín v souladu s pověřením orgánu
obce? Pokud ne, ve kterých bodech?
d) Na kterém jednání orgánu města/obce, byli jeho členové informováni o proběhu výše
uvedených valných hromad. Poskytněte prosím kopii zápisu, z kterého to vyplývá.

OBEC RACKOVÁ, Racková 45, 760 01 Zlín

Odpověď:
a) Valná hromada konaná dne 17.4.2002 - nezjištěno
Valná hromada konaná dne 28.8.2002 - nezjištěno
Valná hromada konaná dne 3.12.2002 - nezjištěno
Valná hromada konaná dne 4.11.2003 – pověřen starosta zastupitelstvem obce. (viz příloha 1)
Valná hromada konaná dne 12.11.2003 - nezjištěno
Valná hromada konaná dne 30.4.2004 – pověřen starosta zastupitelstvem obce. (viz příloha 2)
Valná hromada konaná dne 8.6.2005 - nezjištěno
Valná hromada konaná dne 28.3.2006 - pověřen starosta zastupitelstvem obce. (viz příloha 3)
b) viz příloha 1, příloha 2, příloha 3
c) Není nám známo.
d) O informovanosti zastupitelů není nikde zápis. Není nám známo.
5) Informace
a) Veškeré korespondence adresované městu/obci, ať již k rukám starostovi/starostce/
města/obce, nebo členům rady, či členům zastupitelstva města/obce od společnosti
Jižní vodárenská, a. s., v té době se sídlem Václavské nám. 47, Praha 1, IČ
26211122, vedené u Krajského soudu v Praze, oddíl B a společnosti Česká spořitelna,
a.s., IČ: 45244782 Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 14000, za období od roku
2001 dosud.
b) veškeré korespondence adresované městu/obci, ať již k rukám starostovi/starostce/
města/obce, všem členům rady, či členům zastupitelstva města/obce od
Statutárního města Zlín a Zlínská vodárenská, a.s. v záležitostech týkajících se
Vaku Zlín, za období od roku 2001 dosud.
Žádám o zaslání kopie výše uvedené korespondence.
Odpověď:
a) Korenspondenci Obec Racková nemá k dispozici.
b) Korenspondenci Obec Racková nemá k dispozici
6) Informace
a) Jak a kdy byl zástupce města/obce pověřen hlasovat k bodu 4 valné hromady 30.4.2004, tj.
schválení návrhu smlouvy o prodeji části podniku se Zlínskou vodárenskou, a.s. ve znění
návrhu představenstva? Co vedlo k rozhodnutí zastupitelstva pověřit zástupce města/obce
hlasovat PRO nebo PROTI schválení Smlouvy o prodeji části podniku na valné hromadě
30.4.2004.?
b) Na základě jakých skutečností, analýz a rozborů, či jiných podkladů došla vaše
obce/město k závěru, že uzavřít Smlouvy o nájmu a provozování mezi Vak Zlín a Zlínskou
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vodárenskou, a.s. na 30 let je pro Vak Zlín, nebo pro obec/město/občany výhodné, a tudíž na
valné hromadě hlasovala PRO/PROTI?
Odpověď:
a) viz příloha 2.
b) Není nám známo na základě jakých skutečností, analýz rozborů či jiných podkladů se
zastupitelstvo tenkrát rozhodovalo.
7) Informace
Jak a kdy byl zástupce města/obce pověřen hlasovat k protinávrhu k bodu 4 valné hromady
30.4.2004, tj. k protinávrhu akcionáře Vratislava Šebesty? Na základě jakých rozborů,
analýzy a materiálů byl zástupce města pověřen hlasovat na této valné hromadě 30.4.2004.
Žádám o zaslání kopie dokumentů, ze kterých tyto informace plynou
Odpověď:
a) Není nám známo.
8) Informace
Zda jste obdrželi někdy v období duben 2002 až duben 2004 materiály, dokumenty či dopisy s
informacemi, že:
a)
Vak Zlín nemůže čerpat dotace z EU, proto je třeba zavést provozní model,
který čerpání dotací z EU do vaku Zlín zajistí?
b) Soukromý subjekt, který bude provozovat vodovody a kanalizace zajistí
v následujících letech pouze inflační růst ceny vody?
c)
Soukromý subjekt, který bude provozovat vodovody a kanalizace na místo
Vaku Zlín, bude investovat na místo měst a obcí, případně Vaku Zlín?
d) Provozní model je pro Vak Zlín a města a obce výhodný?
Žádám o zaslání kopie dokumentů, ze kterých tyto informace plynou
Odpověď:
a) Není nám známo.
b) Není nám známo.
c) Není nám známo.
d) Není nám známo.

9) Informace

OBEC RACKOVÁ, Racková 45, 760 01 Zlín
Uzavřelo vaše město/obce Smlouvu o společném postupu a Smlouvu o umístění účelového
finančního plnění se společností Zlínská vodárenská, a.s.? Pokud ano, žádám o informaci:
a) kopie usnesení orgánu obce/města o schválení smluv a pověření starosty k jejímu uzavření
b) části důvodové zprávy z jednání zastupitelstva, která byla zastupitelům k těmto smlouvám
předložena
c) Bylo umístění účelového finančního plnění slíbené společnosti Zlínská vodárenská, a.s.
obci/městu, podmíněno hlasováním zástupce města/obce PRO provozní model s Veolií na
valné hromadě Vaku Zlín?
d)
Bylo vám sděleno, že toto plnění bude zakalkulováno do ceny vodného a stočného
spotřebitelům na Zlínsku?
e)

Kdo toto finanční plnění nakonec platí? Veolia a nebo spotřebitelé?

Žádám o zaslání kopie dokumentů, ze kterých vaše informace plynou - části usnesení o
schválení a důvodové zprávy, které byly zastupitelům při schvalování těchto smluv
předloženy a na základě kterých rozhodovali.
Odpověď:
Ano Obec racková uzavřela Smlouvu o umístění účelového finančního plnění.
a) viz příloha 2.
b) viz příloha 2 .
c) Není nám známo.
d) Není nám známo.
e) Není nám známo.
10) Informace
Žádala vaše obec od roku 2004 o dotace pro investování do vodohospodářského majetku na
území Vaší obce/města? Obdržela obec dotaci? Pokud ano, kdy, do čeho a v jakém rozsahu.
Jaká byla finanční spoluúčast z rozpočtu obce na každou takovou investici?
Kolik finančních prostředků bylo kryto vlastními zdroji rozpočtu a kolik z úvěrových
prostředků? Pokud obec o dotaci nežádala, uveďte prosím informaci z jakého důvodu.
Odpověď:
Obec Racková nežádala o dotaci pro investování do vodohospodářského majetku na území Obce
Racková. Vodovod v obci je zcela vyřešen, dokumentaci na odkanalizování obce nemáme
vyřešenou, tudíž nemůžeme o dotaci žádat.
S pozdravem
Jaroslav Kaňa
starosta obce Racková

