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Report ze zastupitelstva obce Vejprnice 15. 6. 2021  

 

Developerský bizár III. - Karpíškovci (vyjima Čihákové viz tabulka bod 14)  

odsouhlasili pro obec nevýhodnou směnu s místním developerem Mottlem (Karpíškův společník v 

REAL KLIMA s.r.o.) a jeho manželkou. Usnesení má vady. Není řečen důvod směny, nebyla řádně 

zdůvodněna cena obvyklá, okolní pozemky ztrácí přístup ke svým pozemkům. Směna neprošla přes 

finanční výbor, ačkoliv má vliv na příjmovou část obce. Podle opozice dochází k dalšímu převodu 

obecních pozemků přátelům vedení obce na úkor běžných občanů.  

 

Karpíškovci + KSČM 

- Odmítli informování občanů o postřicích pesticidů, které požadoval Pek (bod 5) 

- Odmítli zásady pro zadávání nového územního plánu od Weisse. Smutné, že vedení obce 

žádný zpracovaný dokument k územnímu plánu ještě neposkytl a tento odmítl (bod 4) 

- Schválili další zadlužení – možnou půjčku/kontokorent ve výši 10 milionů (bod 11) 

 

Rada 

- Zastupitelé nedostali k projednání body ze dvou rad, které se již uskutečnili 

- Upozornil jsem na to, že ve výběrových komisích jsou stále stejní lidé – Cvikl, Váchal, Karel 

- Skladová hala E se může začít stavět, nemá vliv na životní prostředí 

- Bude se přistavovat obecní úřad směrem za autobusovou zastávku 

 

Kontrolní a Finanční výbor 

- Předsedkyně finančního výboru Kozová nepřeposílá členům podněty od zastupitelů. Dotaz 

zaslán 21. ledna 2021 na oficiální e-mail z webu obce daniela.kozova@seznam.cz., prý nedošel 

- Finanční výbor neprojednal směnu pozemků, která má vliv na rozpočet obce 

- Kontrolní výbor se nesešel 

 

Závěrečný účet obce a účetní závěrka za rok 2020 

- Obec balancuje na hraně rozpočtově neodpovědné obce 

v průměru za čtyři roky 57,6%, přičemž hranice je 60% 

- Vejprnice tak patří k nezadluženějším obcím v kraji 

- Podíl závazků na rozpočtu územního celku letos 

dokonce činil 64,4%!!! 

 

Územní plán 

- Informace přednesl Plešmíd a architekt Vávra  

- Oba se přiklání k informování občanů o přípravě nového územního plánu všemi komunikačními 

kanály obce 

 

 

 

 

 

Existuje tzv. zástupce veřejnosti, který může podávat námitky. Opozice 

se dohodla, že společně bude získávat potřebné podpisy pro zvolení 

zástupce, který bude reprezentovat zájmy občanů, nikoliv úzké skupiny 

lidí ve vedení obce. Kontaktujte své opoziční zastupitele 

 

Různé  

- Upozornil jsem na nedostatky v realizovaných akcích v roce 2020, které je vhodné napravit: 

o beach volejbalové hřiště nemá vhodný písek. Nyní dochází k poranění 

o hradby jsou nízké a míče končí na soukromém pozemku 

o nová střecha na šatnách nepobírá dešťovou vodu – ta stéká po zdi 

o kdyby obec poskytovala projekt. materiály., bylo by možné některým problémům předejít 

- Těleso cyklostezky na Plzeň neleží celé na pozemcích obce. Může dotace sloužit k úpravě 

soukromého pozemku? 

- Zastupitelé odsouhlasili příspěvek na opravu 

kostelu ve výši 50 tis.  

- Karpíšek lhal v případě, že ochránil 

mokřady. Skutečnost je taková - byli to 

občané a opoziční zastupitelé, kteří 

upozornili na devastaci životního prostředí a 

zavážení mokřin. Na jejich popud dostala 

Stavmonta pokutu. Ta navážela zemní odpad 

v rozporu se zákonem na pozemky Michálka (známého Karpíška), viz obrázek 

 

 

 

 

VÍTE, ŽE KDYBY VEDENÍ OBCE PROSAZOVALO AKTIVNÍ ROZVOJ OBCE A NEPODPOROVALO 

SVÉ OSOBNÍ ČI DEVELOPERSKÉ ZÁJMY, MOHLA OBEC VYDĚLAT NA SVÝCH PROJEKTECH 250 

MILIONŮ, KTERÉ JSME MOHLI VYUŽÍT NA REKONSTRUKCI CENTRA OBCE, VŠECH 

KOMUNIKACÍ A NA ZAJIŠTĚNÍ KOUPALIŠTĚ? 

Srovnání Vejprnice Tlučná

Počet obyvatel 4 302 3 265

Příjmy mil 80,5 58,2

Výdaje mil 97,3 59,0

Schodek mil -16,8 -0,7
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