Voda jako základ života nepatří přímo mezi živiny, ale je pro lidský organizmus nezbytná.
Většina z nás si zvykla, že dokážeme vodu dostat pohodlně až do našich domovů ve formě
pitné vody, a také ji ve formě odpadní vody pohodlně dostat z našich domovů. Ale cesta vody
od zdrojů, až do kohoutků v našich domácnostech je dlouhá. K tomu všemu slouží
vodohospodářská infrastruktura, jako jsou vodovody, kanalizace, zdroje pitné vody, úpravny
vody, čerpací stanice a čistírny odpadních vod. Málokdo ale ví, že tato infrastruktura je
majetkem jednotlivých obcí a měst, a že jsou to právě oni a jejich zastupitelé, kteří mají
povinnost tuto infrastrukturu chránit, provozovat a postupně ji obnovovat. Každá obec k tomu
využívá jiný způsob. Někteří si svou infrastrukturu provozují sami s pomocí svých
zaměstnanců, některé obce se složitější infrastrukturou si pro provoz založily obecní firmu.
Jednou z možností je ale i založení svazků měst a obcí, které slučují majetek vodohospodářské
soustavy z více obcí, a dále tento majetek pronajímají odborným firmám. Tyto odborné firmy
pak vybírají vodné a stočné a z těchto finančních zdrojů pak financují svou veškerou činnost.
Část těchto peněz pak vracejí jednotlivým obcím, nebo svazkům ve formě nájemného, a oni
pak dále zajišťují z těchto zdrojů pravidelnou obnovu a popřípadě i rozvoj infrastruktury.
Tišnov a okolní obce v roce 1993 založili pro provozování vodohospodářské infrastruktury
Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko, za účelem provozování a údržby vodovodů
a kanalizací. Svazek je tedy vlastníkem vodohospodářské infrastruktury a jeho činností je
především zajištění koncepce rozvoje a obnovy vodovodů a kanalizací, rozšiřování a
zdokonalování infrastruktury, hospodaření s majetkem Svazku, investorská a inženýrská
činnost a zajišťování zdrojů pro výstavbu, rekonstrukci a obnovu vodovodů a kanalizací a
samozřejmě také zajišťování informovanosti veřejnosti o činnosti Svazku.
Svazek Tišnovsko pomocí provozní smlouvy pronajímá veškerý majetek jednotlivých obcí
odborné firmě Vodárenská akciová společnost, a.s. se sídlem v Brně, která celou
vodohospodářskou infrastrukturu pro Svazek provozuje. Tato společnost vznikla 1. 12. 1993
ze státního podniku Jihomoravské vodovody a kanalizace. Dodává pitnou vodu a odvádí a čistí
odpadní vody pro více než půl milionu obyvatel v Jihomoravském kraji a v kraji Vysočina. Její
služby využívají občané i podnikatelé v 740 obcích v okresech Blansko, Brno-venkov, Jihlava,
Třebíč, Znojmo a Žďár nad Sázavou.
Jediným akcionářem společnosti je Svaz vodovodů a kanalizací měst a obcí s.r.o. V něm jsou
sdruženy svazky měst a obcí, nebo samostatné obce. Vodárenská akciová společnost, a.s., je
tedy ryze českou firmou. Tento v tuzemsku ojedinělý vlastnický model zaručuje systematickou
údržbu a obnovu vodárenské infrastruktury, do níž plyne většina peněz ze zisku společnosti,
ale také z nájemného, které společnost vyplácí vlastníkům infrastruktury, tedy i Svazku
Tišnovsko.

