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Vejprnice s halami cool nebudou. Vedení obce obrací, poté co v minulosti přijalo územní plán, který 
výstavbu hal umožňoval. Nyní chce změnit územní plán s cílem znemožnění výstavbě dalších hal. 
Děkuji všem aktivním lidem, kteří se podepsali pod petice, hlídali dodržování smluv a informovali  
o černé stavbě retenční nádrže. Mělo to smysl. 
 
Mimořádná odměna pí. Síhelské 106 tis. Hlasoval jsem proti z následujících důvodů: Mimořádná 
odměna má náležet pouze za zvládnutí mimořádných situací (povodně, velké požáry, chemické 
úniky) nikoliv za práci v běžné činnosti úřadu, tak jako tomu je na jiných obecních úřadech.  
V současné době, kdy lidé přicházejí o práci a nemohou podnikat, mi přijde odměna neetická. 
 
Modernizace trati: Zástupci správy železnic (SŽ) potvrdili, že s obcí řeší projekt modernizace již přes 
rok, proto působili dost zaskočeně, že zastupitelé nedostali elektronické dokumenty, které obci 
zaslali, a že občané nebyli informováni obecními médii. Podle nevyplněného usnesení jsme měli 
rozhodnout v řádu minut o zásadním vývoji dopravy v obci na další dekády let. Usnesení se nakonec 
podařilo odsunout na další zastupitelstvo, abychom zjistili více. V úvahu jsou dvě hlavní úpravy: 
osazení přejezdu závorami a zachování podjezdu u zdravotního střediska; nebo zrušení přejezdu a 
přesměrování veškeré dopravy do podjezdu (návrh usnesení).  

 
Vládnoucí koalice odklepla 100 tis. p. Kacerlemu (člen kontrolního výboru za vládnoucí koalici) 
jako příspěvek na sochy, ty mají být umístěny na hradbu pod kostelní zdí. Památkáři vydali k 
umístění nových soch zamítavé doporučení. Při tom barokní sochy z kostela s historickou 
hodnotou na popravu stále čekají.  
 
Moje návrhy na zajištění bezproblémového přístupu ke 
tříděnému odpadu (louže) a umístění zrcadla do nebezpečné 
křižovat u hřiště byly odmítnuty. Částečný úspěch vidím v 
mém protinávrhu, který znamenal stažení usnesení o 

navýšení odměn zastupitelům (nepodařilo se mi prosadit zákaz kumulací funkcí, které využívá 
především ODS, tedy Pravé Vejprnice). 
 
Pozitivně vnímám jednohlasné odpuštění nájemného podnikatelům v obecních prostorách. Žádost 
o prominutí nájmu jsem zaslal obci 2. dubna 2020. 
 

Zastupitelé shodně přijali: vyhlášky o odpadech, poplatcích za psy a za pronájmy obecních 
pozemků, plánovací smlouvy, nákupy a směny pozemků, dotace na zajištění dopravní obslužnosti. 
 
Výroční zpráva o poskytování informací tvrdí, že vše probíhalo ok. Realita je opačná. Na obec byl 
uvalený informační příkaz, který znamená, že exekutor může ukládat opakované pokuty, dokud 
nebude informace poskytnutá až do výše 200 tis. Většina z žádostí o informaci končí jako stížnost 
o neposkytnutí informace na Krajském úřadu.  
 
Dále byla schválena desetiletá smlouva s ČSAD na provozování autobusových linek (zastupitelé ji 
konečně také viděli) a příspěvky na zájmové činnosti pro rok 2020 (u Chronosu a Kulíčku jsem se 
hlasování zdržel, jelikož obdobná činnost je například v Nýřanech až 4 levnější – kroužky tu stojí 
průměrně na 5 měsíců 500Kč) 
 
V médiích (i ČT) jsme upozornili na ilegální navážení stavebního odpadu přes nepovolenou trasu na 
pozemky p. Michálka (přítele P. Karpíška). Nadále se tak ničí lokalita „Na Mokřinách“. Aneb když 
ekosystém musí ustoupit penězům. Všude se mokřady budují, ve Vejprnicích se zaváží. 
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