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Zastupitelstvo města Luhačovice  
Z Á P I S 

24. zasedání Zastupitelstva města Luhačovice, 
které se konalo 31.03.2022 

od 16:00 h ve velké zasedací místnosti 
 
 
1. Zahájení a schválení programu 24. zasedání zastupitelstva města 
 
Zasedání Zastupitelstva města Luhačovice bylo řádně svoláno starostou města 
Ing. Marianem Ležákem. 
 
Zasedání zahájil starosta města Ing. Marian Ležák za přítomnosti 15 členů Zastupitelstva 
města Luhačovice ve velké zasedací místnosti radnice v 16:05 h. Omluveni byli Stanislav 
Duháň, Tomáš Holub, Mgr. Dalibor Liška, Mgr. Lenka Semelová, DiS, Monika Slováková a 
Mgr. Eva Tomalová. 
 
Pan starosta přivítal přítomné zastupitele, hosty i občany. Informoval o pořizování zvukového 
záznamu celého zasedání. Prezenční listina je přílohou tohoto zápisu, stejně jako jmenný 
seznam hlasování o jednotlivých usneseních.  
 
Vyhotovením zápisu pověřil Bc. Veroniku Vavrysovou a sčítáním hlasů Kateřinu Ozank. 
 
Ověřovateli zápisu určil R. Kolaříka a Mgr. Kamila Malotu. 
 
Proběhlo hlasování o programu jednání: Pro: 15 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0, 
program zasedání byl schválen.  
 
2. Projednání transformace provozování vodárenské infrastruktury ve Zlínském kraji 
 
Ing. Ležák 
Projednání transformace provozování vodárenské infrastruktury ve Zlínském kraji. 
 
Pan XXXXX představil vývoj a základní informace o provozování vodárenství a připravované 
změny v provozování infrastruktury – vznik společnosti Vodárna Zlín, která postupně 
převezme provozování infrastruktury od Moravské vodárenské a od 1.1.2030 ji bude 
provozovat samostatně. Od 1.7.2022 bude mít ve Vodárně Zlín 75 % VaK Zlín a 25 % 
Veolia. 
 
Mgr. Pazderová 
Jaké jsou naplánované investice do roku 2030 a proč je „VEOLIA“ tak vstřícná vůči „VaKu“ 
Zlín?  
 
Pan XXXXX 
Dobudování přivaděčů, čistírna odpadních vod – Brumov – Bylnice, dále existuje dlouhodobý 
plán financování na 10 let, nyní se připravuje aktualizace. Sháníme peníze na to, aby se 
průběžně infrastruktura obnovovala.  
Pan XXXXX popsal vývoj vztahů se společností Moravská vodárenská (VEOLIA ČESKÁ 
REPUBLIKA, a. s.). 
 
R. Kop zrekapituloval změny ve fungování společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.  
 
Mgr. Janík vyjádřil pochybnost týkající se ufinancovatelnosti změn ve společnosti a 
stanovách.  
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Proběhla diskuze. 
 
Usnesení 419/Z24/2018-2022 

I. Zastupitelstvo města Luhačovice 

bere na vědomí 
pozvánku na Valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a. s., IČ: 49454561, 
konanou dne 25.04.2022 od 10:00 h, dle přílohy a zdůvodnění. 
II. Zastupitelstvo města Luhačovice 

schvaluje 
návrh změny stanov společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a. s., jak je navržen 
v pozvánce na uvedenou Valnou hromadu. 
III. Zastupitelstvo města Luhačovice 

deleguje 
ve smyslu § 84 odst. 2 písm. f) Ing. Mariana Ležáka jako zástupce města na Valnou 
hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a. s., IČ: 49454561 se sídlem Zlín, třída 
Tomáše Bati 383, 76049 konanou dne 25.04.2022 od 10:00 h, popřípadě na jakoukoli její 
náhradní Valnou hromadu. 
IV. Zastupitelstvo města Luhačovice 

pověřuje 
výše řečeného zástupce Ing. Mariana Ležáka, aby na uvedené Valné hromadě či náhradní 
Valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a. s. hlasoval PRO přijetí všech 
návrhů usnesení obsažených v pozvánce na uvedenou Valnou hromadu s tím, že v případě 
hlasování o návrhu, který není t. č. uveden v pozvánce na danou Valnou hromadu a bude o 
něm v rámci jednání dané Valné hromady hlasováno, je zástupce Města Luhačovice povinen 
hlasovat dle svého nejlepšího vědomí a svědomí v zájmu Města Luhačovice.  
Hlasování Pro: 15 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato 
 
3. Závěr 
 
Na závěr starosta města Ing. Marian Ležák poděkoval všem přítomným za účast na dnešním 
jednání a 24. zasedání Zastupitelstva města Luhačovice ukončil v 16:44 h. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Marian Ležák     Ing. Jiří Šůstek 
starosta města     místostarosta města 
 
 
 
 
Ověřovatelé: R. Kolařík ………………………………………. 
    
datum podpisu: …………………………….    
 
 
 
           Mgr. Kamil Malota ...………………………………………. 
    
datum podpisu: ………………………. 
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Zapsala: Bc. Veronika Vavrysová ………………………………. 
datum vyhotovení zápisu: 06.04.2022 


