Jsem rád, že na zastupitelstvu vystoupili i nespokojení občané,
kteří potvrdili, že články jsou vysoce tendenční a prokarpíškovské.
Starosta tvrdil, že on není tím, kdo schvaluje články a kdo má vliv
na to, co se otiskne a co nikoliv (viz audiozáznam). Pak je
schizofrenní nebo lže na zastupitelstvu či občanům na jejich
dotazy (odpověď obce):
Přejezd bude! Nakonec s podporou občanů zvítězila varianta, že se přejezd zachová – osadí se
závorami, zrekonstruuje se podjezd u zdravotního střediska. Hlavní argumenty občanů a opozice pro
tento návrh: přejezd neovlivní počet nákladních automobilů, čekací lhůta na závory je minimální,
budou dvě spojnice mezi severem a jihem obce, tranzit by byl přes obydlenou zónu. (hlas. bod 7)
Další body ze zastupitelstva
Pravé Vejprnice, Vejprnice 2018 a Komunisti (dále

- Zastupitelé schválili kontokorent ve výši 10 mil. Byl jsem proti. Pokud si vzpomínáte, nedávno

Karpíškovci) schválili plánovací smlouvu na výstavbu 12

nás pí. Sihelská v Návsi obhajovala, jak je na tom obec po finanční stránce dobře. (bod 12)

bytových domů se 76 byty v lokalitě U Křimic developera

- Rozpočtová odpovědnost dle zákona - dluh obce je 41% k průměru příjmu za poslední 4 roky.

CORTUSA GROUP, a to i přes odpor občanů. Dokonce

- Smlouva veřejného osvětlení – p. Vostrý nabídl obci bezplatnou pomoc s evidencí veřejného

byla přednesena petice. Obec jde na ruku developerům.

osvětlení nad rámec svého zastupitelského mandátu (x pí. Sihelská dostala odměnu za běžnou

Veškerou intenzifikaci kanalizace, dopravní obslužnosti

činnost místostarosty 106 tis.) (bod 14)

či školy a zdravotního střediska budou hradit občané

- Zastupitelé schválili zapojení obce do MAS Radbuza, s.z. na

nikoliv developer. (body 8)

programové období 2021-2027. Odsud lze čerpat několik typů dotací.
(bod 13)

Karpíškovci prosadili i plánovací smlouvu se společností Ptáček. Zde vidím zásadní problém, že se
obec zříká následujícího „nebude činit námitky a připomínky v průběhu územního a stavebního
řízení“. Obec se dobrovolně vzdává svých zákonných práv. Všichni víme, jak dopadly „HALY“. (bod22)

- Dále jsme schválili vratnou půjčku (100 tis.) Kulíčku pro možnost
získání dotace. (bod 15)
- Schváleny byli i plánovací smlouvy s občany a výkupy či odprodeje
pozemků.

Navrhl jsem nezávislý audit periodika Náves (bod 23). Audit měl být hrazen z úspory, kterou jsem

- Zopakoval jsem, že nám stále chybí slibované lepší ozvučení

nalezl v neprofitabilní službě Cashback (výdaje 8000Kč, výnos 800Kč). Opozice dlouhodobě

zastupitelstva, projekce probíraného materiálu pro přítomné občany.

poukazuje na neobjektivnost a nevyváženost obsahu. Opoziční příspěvky nejsou vytisknuty.
Nezisková organizace Hlásná trouba tvrdí o Návsi:

„přináší jen oficiální názor politického vedení, diskuse téměř zcela chybí. Přináší relativně hodně
informací o činnosti radnice a propaguje vedení radnice abnormálně často.“
Karpíškovci si samozřejmě audit Návse nepřejí. Zpravodaj zneužívají k politické propagaci
z veřejných peněz jako z předlistopadových dob. Viz Náves, která přišla pár dní před volbami do EU,
s články o pí. Radce Trylčové (partnerce p. Karpíška kandidující právě do Evropského parlamentu).
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