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Rada obce:  
- Opět jsme dostali usnesení, která se měla projednávat už na minulém zastupitelstvu. Starosta 

neustále slibuje nápravu, ale za dva roky se nic nezměnilo. Jedno usnesení dokonce chybí i na 
webu obce. 

- Demolice domu vedle Formanky prý stála 1,7 milionu korun! 
 

Další body: 
- Byla schválena dotace 50 tis. na opravu kostela. 
- Bude proplacena výměna střechy u šaten pro fotbalisty ve výši 400 tis. Já a p. Filipčík jsme 

upozornili na netransparentnost. Opět chyběl jakýkoliv podklad na základě, kterého byla 
stanovena právě tato výše a podle kterého by se zastupitelé mohli usnést. Po výstupu  
p. Weisse byla původní částka snížena o 70tis., která by měla být využita pro učitelský sbor 
jako odměna za rizikovou práci v době Covidu.  

- Byly schváleny plánovací smlouvy, výkup a prodej pozemků, záměr nákupu nádražní budovy. 
 
Strategický rozvojový dokument obce Vejprnice pro období 2020 – 2030 

- Tento dokument by mohl být přínosný, kdyby se jím vedení obce řídilo. Bohužel se jedná jen o 
cár papírů, za který dostáváme plusové body při žádosti o dotace.  

- Přitom potenciál je obrovský. Pokud by se ankety zúčastnilo více lidí, mohli jsme dostat reálný 
pohled na problémy obce (špatná informovanost o anketě znamenala účast pouhých 5% 
obyvatelstva). 

- Dále Karpíškovci jednají často i proti tomuto dokumentu - odsouhlasení výstavby hal, 
developerských projektů neobsahující zeleň ani odpočinkové zóny, sliby namísto činů – např. 
koupaliště, sportoviště u cementárny. 

- Obec nepodporuje sportovní a kulturní akce běžných občanů - viz minulý ročník Vánoční sbírky 
pro dětské domovy, či Vejprnickou desítku, které jsem dával dohromady. 

 
 
 

Různé:  
- Novým členem ZO se stala paní Hofmeistrová, která vystřídala pana Filipa, který odstoupil ze 

zdravotních důvodů. 
- P. Vostrý udělal bez nároku na odměnu detailní audit veřejného osvětlení obce a přišel 

s informací, že z doby, kdy měl osvětlení na starosti p. Valenčat, je špatně přepsáno na obec cca 
50 světel v hodnotě kolem 2,5 milionů v oblasti Jižních svahů.  

- Pí. Sihleskou jsem poprosil, aby cyklostezku občas projel zametací vůz, tak aby ji mohli využívat 
i bruslaři, pro které byla také postavena (viz zvací leták na otevření cyklostezky). 

- Na žádost především starších občanů jsem se zeptal, jak bude obec postupovat v případě nové 
legislativy, která zakazuje starší typy kotlů. Obec bude postupovat k problematickým občanům 
s přihlédnutím na jejich možnosti. Je přislíbena i informace o kotlíkových dotacích v příští Návsi.  

- Zopakoval jsem, že nám stále chybí lepší technické vybavení pro jednání zastupitelstva. 
Například v Touškově mají videoprojekci k jednotlivým bodům, každý vlastní mikrofon, jinde i 
jmenné hlasování. I z tohoto důvodu jim chodí na zastupitelstva kolem 50ti občanů.  

- Stará vrba v parku u mostku přes potok bude pokácena z důvodu špatného stavu. 
- Po dotazu p. Filipčíka, jak si běžní občané mohou objednat obecní dřevo – tak u stav. techničky 

pí. Kubešové. Dosud bylo obecní dřevo jen pro vyvolené, kteří o této možnosti věděli. Kolik a zdali 
vůbec museli platit nevíme, jelikož ceník není veřejně dostupný a možná ani neexistuje. 

- Závěrem bych dodal jeden osobní postřeh. Po předčasném odchodu starosty se nálada 
v tělocvičně značně změnila v příjemné prostředí s normální a konstruktivní diskusí bez osobních 
útoků, zvýšeného hlasu a zbytečných sarkastických poznámek vůči opozičním zastupitelům a 
přítomným 
spoluobčanům.  

 

http://www.pirativejprnice.cz/
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