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Report ze zastupitelstva obce Vejprnice 11.5.2021  

 

Toto zastupitelstvo bylo zvláštní a nesmyslně vyhrocené ze strany starosty. Občas mi připadalo, 

že se nedíváme na Karpíška, ale na Babiše. Místo jasných odpovědí jsme získali spousty  

invektiv a odboček od témat s cílem odvést pozornost od problémů vedení obce 

 

Karpíškovci (Pravé Vejprnice a Vejprnice 2018) 

- odmítli poskytnout opozičním zastupitelům 10 min. přestávku na prostudování zásadních 

materiálů, které dostali na „stůl“ před začátkem zastupitelstva, obdobně tomu bylo v případě 

smlouvy na opravní obslužnost ve výši 100 milionů 

- odmítli projednat dopis jedné z občanek určený zastupitelům 

- starosta jako hlavní představitel obce řekl, že neví, kolik již proběhlo rad obce 

- starosta odmítl půjčit mikrofon Waissovi, prý k němu může hovořit i zády. Linhartové sdělil, ať 

si opakuje u zrcadla 

- schválili prodej pozemku (určený jako zeleň) BIS, která používá vedlejší pozemek jako skladiště 

 

Kontrolní a Finanční výbor, Rada obce 

- Kontrolnímu výboru jsem vytkl, že neplní zákonem předepsané náležitosti (zákon o obcích § 

119 – kontrolu usnesení, na úkor neúčelných diskusí, čímž finančně zatěžují obecní úřad)  

- Finanční výbor – Kozová nedokázala odpovědět, proč členům FV nepředložila dotaz jednoho 

zastupitele určeného k projednání a proč se nezabývá rozpočtovými opatřeními. 

- Rada obce – měří dvojím metrem. Brůnovi, který postavil stavbu na černo, povolili připojení 

na elektřinu, ale Badinkovi, ačkoliv nic neporušil, připojení svým hlasováním nepovolili 

- Rada obce – prodala VW Transporter za 25 tis. Kč za ne úplně transparentních podmínek 

- Ptal jsem se na slibované koupání. Zda to souvisí s projektem slalomového vodního kanálu 

na Sulkově. Dozvěděli jsme se, že koupání v nejbližší době nebude  

 

Ministerstvo vnitra rozcupovalo vedení obce za neposkytování informací, a tím tak usvědčilo 

starostu ze lži v reportáži ve veřejnoprávní televizi ČT1 (modře podtržené vždy rozklikni) 

- MVČR našlo rovnou několik porušení zákona ze strany obce – Protokol o kontrole 

- Vejprnice jsou nejhorší v poskytování informací na západ od Prahy -  Zavřeno 

- na obec byl vydán exekuční titul -  informační příkazu s donucovací pokutou do 200 tis. Kč 

- Kdo jiný než Karpíšek jako ústavní činitel – senátor by měl hájit právo na informace v čl. 

17 základní listiny práv a svobod 

- Kdo jiný než Karpíšek jako starosta a náměstek hejtmanky za ekonomiku by měl poskytovat 

informace bez zbytečného odkladu, bezplatně a rychle, tak aby nezatěžoval pracovníky obce, 

krajského úřadu a ministerstva vnitra 

 

Různé  

- Napojení cyklostezky na Plzeň má již prý vypořádané majetkoprávní vztahy a mohlo by se 

začít stavět. Proč máme dražší cyklostezku na metr cca o 2000 Kč než Tlučná? Údajně proto, že 

v Tlučné soutěžili a začali stavět dříve a firmy si uvědomily, že kvůli podloží musí cenu zvednout.  

- Navrhl jsem v podpoře sportovních a 

kulturních činností hlasování o Kulíčku 

zvlášť. Vzhledem k historii a předraženým 

kroužkům (oproti Nýřanům až čtyřnásobně) 

Dále jsem navrhl, že pokud musí podpořené 

instituce předkládat výkazy do koruny, tak 

ať je to zveřejněné elektronicky, čímž si 

ušetří práci s tiskem a navíc to napomůže 

transparentnosti. Výběrová komise ve 

složení: Černá, Karel, Kacerle J., Sihelská, Mouleová  

- Upozornil jsem, že v hornických domcích už 2 měsíce nesvítí světla 

- Rekonstrukce vodovodní a kanalizační sítě nejdříve proběhne 

v ulicích Havlíčkova a Okružní, s čímž bude souviset i nový povrch 

komunikace. Poté se budou řešit další problémové části obce. 

- Kdo si hraje, nezlobí. Zkuste najít na webu obce povinně 

zveřejňované informace dle 106. Skutečně tam jsou, ale jsou docela 

ukryté. Já to za 10 min. nedal a fulltextová vyhledávání nepomohlo. 

 

Touto cestou bych chtěl poděkovat všem aktivním občanům, kteří se 

ve svém volném čase věnují agendě, kterou má zastávat obec. Je jich 

více, ale namátkou: 

o Linhartová – nahrazuje činnost Kontrolního výboru 

o Vostrý – nahrazuje informační činnost obce k občanům 

o Binko – zastává se občanů ve sporu s developery, ačkoliv to vše má řešit obec 

 

VÍTE, ŽE NA ČERVNOVÉM ZASTUPITELSTVU SE BUDE ŘEŠIT ÚZEMNÍ PLÁN? PŘIJĎTE SE 

PODÍVAT, AŤ SE PAK NEDIVÍTE, ŽE VÁM ZA PLOTEM ROSTOU NOVÉ SKLADOVACÍ HALY

http://www.pirativejprnice.cz/
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10118379000-udalosti-v-regionech-praha/219411000140613-udalosti-v-regionech/obsah/702467-vejprnice-maji-vlastniho-ombudsmana
https://www.pirativejprnice.cz/wp-content/uploads/2021/03/priloha_881452522_1_Priloha-178341-6.2020-protokol-o-kontrole.pdf
https://oz.otevrenaspolecnost.cz/

