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Zastupitelstvo se usneslo, že chce využít 
dotace na úpravu prostoru u Formanky. 
V budoucnu zde vznikne odpočinková zóna, 
možná zahrádka pro hospodu vyloučena 
nebyla. Prostor vznikne i v případě, že dotaci 
nezískáme 🤠 
 

Zveřejnil jsem záznam ze zastupitelstva a to 
(FB a YouTube): 
 

🏴☠  Nesestříhané, bez vypípání a bez technických mazání, transparentní, s vedením obce, zadarmo 
a dříve než obecní verze.🏴☠  
 
Ze záznamu - vedení obce zdůvodňuje: 
🔘 proč nejedná v případě devastace cyklotrasy, 
🔘 proč nechce nabídnout spoluobčanům transparentně stavební techniku, 
🔘 p. Valenčat nechce zařadit veřejnou diskusi jako bod různé, 
🔘 cyklostezku do Plzně bude stavět Roadfin, 
🔘 další zastupko bude v polovině března 
 

Zápůjčka stavební techniky pro občany za zvýhodněných podmínek? Kdepak… 
 
Podal jsem návrh, aby byla technika stav. dvora poskytnuta občanům za zvýhodněných podmínek: 
 
 „Obec disponuje stavební technikou, která by měla být nabídnuta občanům obce Vejprnice k užitku. 
Stavební technika je hrazená z veřejného rozpočtu tedy i jejich peněz. Občané mohou využít 
výhodnější nabídky než je tomu na běžném trhu. Z příjmu se může hradit nákup nové nebo údržba 
stávající techniky.“ 

 
Vedení obce můj návrh odmítlo. Techniku si můžete půjčit prý již nyní s odkazem na sazebník, který 
nejde najít bez přesného názvu, ale můžete to zkusit. Sazebník je z roku 2010 a jeho ceny jsou dražší 
než současné privátní (soukromé bagrování s JCB 750 Kč vs. obec 958 Kč). Vedení obce netrápí ani 
neplatná sazba DPH ve výši 20%! To mě svádí k opodstatněné domněnce, že stavební techniku 
využívají především vyvolení, kteří o této nabídce ví, a placení se zas až tak neřeší. Pro zápůjčku 
hlasovali Pek, Vostrý Binko; zdrželi se: Doležal, Skopeček, Weiss; ostatní z přítomných proti. 
 
Někteří jsou si ve Vejprnicích rovnější, běžný občan utře nos.  
 

Úvaha: Proč nemají Vejprnice Aquapark? 
 

Vejprnice od přelomu milénia zdvojnásobily počet svých obyvatelů a zastavěnou plochu. 
Kam zmizely finanční prostředky a proč obec/občané ostrouhali? Úzká skupina 
restituentů a spekulantů napojená na vedení obce za dekády převedla zemědělské 
pozemky na stavební parcely a zbohatla na tom. Obec nikoliv. Přitom obec mohla využít 
stejné metodiky a například pomocí PPP projektů získat do své pokladny nemalé 
finanční prostředky. Obecní pokladna by nemusela být v dluhu, na hraně nezodpovědné 
obce. Naopak tu mohl být nějaký větší projekt, který by mohl sloužit všem občanům 
(např. aquapark). Místo této příležitosti si neseme na bedrech především nevýhody  
z toho plynoucí. Developeři nedali obci prakticky nic. Obec musela rozšířit školu na své 
náklady tedy na náklady nás všech. Obdobně jsou tu problémy s komunikacemi, 
připojováním se do kanalizací, zvýšenou dopravou, nedostatečným sportovním vyžitím. 
Dle mého názoru je obec pasivní i ve vyjednávání s developery. Proč se důsledněji 
nevyužijí podmínky typu: musíte postavit park, odpočinkovou zónu, vysázet stromy, 
udělat hřiště pro děti, přispět určitou částkou, ze které se může dofinancovat nástavba 
školy, bazénu, intenzifikace čističky odpadních vod atd.  
Jaký je Váš názor? Napište na FB nebo na naše: 
 

 

Materiál poskytnutý obcí  

http://www.pirativejprnice.cz/
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