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Report ze zastupitelstva obce Vejprnice 15. 12. 2020  

 
Rada obce:  

- Do školské rady byl navržen p. Váchal  
- Funkční období členů školské rady bylo prodlouženo na dobu neurčitou. 

 
Kontrolní výbor 

- Z mého podnětu probíral „vrakoviště“ nad sběrným dvorem 
- Funkci pana Filipa, který rezignoval ze zastupitelstva ze zdravotních důvodů 
- Developerský projekt zamýšlený směrem na Křimice - „bytové domy“ 

 
Rozpočet obce 2021 

- Rozpočet je navržený jako vyrovnaný 84,7 mil.  
- Zadluženost obce je díky čerpaným úvěrům na hodnotě 50 mil. a průběžný výsledek 

hospodaření obce za rok 2020 je dalších 17 mil. v mínusu.   
- Letos je z rozpočtu vyčleněno na splátku největšího úvěru 20 mil., což je 27% z celého 

rozpočtu! Další dva úvěry budou stát 3,5 mil. 
- Rozpočet společné čističky v Tlučné je ve výši 

2,5 mil. 
- Předpokládané příjmy na roky 2022 a 2023 

jsou ve výši 65 mil. 
- Plán investic počítá se čtyřmi projekty: 

rekonstrukce místních komunikací; 
kamerový systém; klidová zóna u 
Formanky; Cyklostezka Vejprnice - Tlučná 

 
 

Různé:  
- 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. 26 světel není 
uvedeno nikde.  

- U bytovky č.p. 570 se bude stavět nové parkoviště – byl schválen prodej pozemků. 
- Starosta a Senátor Karpíšek byl zvolen i jako náměstek hejtmanky v Plzeňském kraji. Piráti 

prosadili do koaliční smlouvy nekumulaci funkcí, a tak starosta navrhl, že se stane 
neuvolněným starostou. Nicméně v minulosti koalice prohlasovala odměny neuvolněných 
zastupitelů tak, že si starosta finančně polepší na 39771 Kč za měsíc.  

- Jednohlasně byly přijaty dotace na výsadbu stromů (Jižní Svahy) a  na podporu sociálních 
služeb v pečovatelském domě.  

- Byly schváleny všechny plánovací smlouvy. 
- Bylo revokováno usnesení o záměru odkoupení výpravní budovy na nádraží ČD, které bude 

nejspíš zbouráno v rámci rekonstrukce trati. 
- Obec posvětila směnu pozemků se státním pozemkovým úřadem.  
- 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.   

- Starosta Karpíšek na mě podal žalobu o ochranu osobnosti a odčinění nemajetkové 
újmy v částce 70.000 Kč především za memečka v dřívějších reportech a za označení 
„Karpíškovci“. 

 

 

 

 

 

 

VÍTE, ŽE OBEC BUDE V NÁSLEDUJÍCÍM ROCE SPLÁCET DLUH VE VÝŠI 23,5 MILIONU, COŽ 

JE VÍC NEŽ ČTVRTINA ROZPOČTU.  

 

Ve Vánočním čase Vám chci popřát spousty 
klidu a sil do nového roku, který bude snad 

lepší než ten současný. 
 

PS: Doufám, že pod stromečkem najdete, co 
jste si skutečně přáli :-) 

S nadhledem Jiří Pek 


