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Report ze zastupitelstva obce Vejprnice 16. 12. 2021  
 
Místo rozpočtu nic neříkající seznam čísel 

- Zastupitelům byl předložen návrh rozpočtu, který byl spíše seznamem částek bez výpovědní 
hodnoty. Zastupitelům chybělo srovnání s min. rokem a se skutečným plněním v roce 2021.  

- Seznam částek nereflektuje navýšení cen za energie a stále zrychlující inflaci. Lze tedy 
předpokládat, že rozpočet nebude dodržen a dojde k dalšímu zadlužení nebo zastavení 
některých investičních projektů např. rekonstrukce komunikací. 

- Podle zákona o rozpočtové odpovědnosti obec balancuje na hraně rozpočtově neodpovědné 
obce. Zadlužení je v průměru za čtyři roky 57,6%, přičemž hranice je 60%. 

- Vejprnice tak patří k nejzadluženějším obcím v kraji. 
 
Rada 

- Schválila místo Alzaboxu box od Zásilkovny (na návsi). 
- Zaslala písemnou výzvu k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění k veřejné 

zakázce s názvem „Zvýšení podílu v akciové společnosti Vodárenská a 
kanalizační a.s. – úpis akcií...“. Ptal jsem se, zda vše proběhlo podle 
zákonného postupu. Váchal to potvrdil a řekl, že to bylo projednáno s právníkem.  

- Výdaj za elektronickou desku ve výši 295 tis., i když konkurence nabízí ceny poloviční. 
- Zastupitelé nedostali k projednání body ze dvou rad, které se již uskutečnily.  

 
Zadání územního plánu 

- Zastupitel Weiss interpeloval starostu ohledně cesty na Draganci. Weiss uspořádal petici za 
uchování pěšiny s turistickým značením. Starosta uvedl, že petice majitele pozemku vystrašila 
a není jasné, zda bude průchod zachován.  

- Obec bude posílat zadání na přípravu nového územního plánu. V zadání jsou zapracovány i 
některé podněty od občanů, ale nikoliv všechny. 

- Další připomínkování občanů může proběhnout, až bude územní plán vytvořen i s grafickou 
podobou, která doposud chybí. 

 

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. 

 
 
 

Veřejné osvětlení (VO) 
- Tázal jsem se na to, zda byly vyřešeny nesrovnalosti ohledně papírového a skutečného 

vlastnictví VO v obci z dob, kdy za VO zodpovídal radní J. Valenčat. Analýzu skutečného stavu 
na své náklady připravil zastupitel Vostrý. 

- Rozpor mezi vlastnictvím VO může být až 2 miliony korun.  
- Starosta zalhal a tvrdil, že žádnou analýzu vedení obce nezískalo. 
- Z audiovizuálního záznamu je však patrné, že zastupitel Vostrý dne 15. 12. 2020 analýzu 

odprezentoval a přítomným zastupitelům předal vytištěnou tabulku s čísly. VO má nyní na 
starosti Váchal. 
 

Různé  
- Schválený plán investic: Výstavby a rekonstrukce komunikací, kanalizace v Kaštanové, oprava 

bytového domu č. 141, rozšíření sportoviště Cementárna, stavební úpravy ZŠ a MŠ, sociální 
zařízení ve Formance. 

- Potvrzeno, že beachvolejbalové hřiště dostane před začátkem sezony vyhovující písek. 
- Projekt cyklostezky počítal se značením trasy přes obec – bude ověřeno a případně osazeno. 
- Obci bylo podepsaným dokumentem od Váchala oznámeno, že voda zdraží na 124 Kč. 
- Část komunikace Josefa Žižky bude vybudována na náklady developera („Suchý důl“). 
- Komunikace Polní a Boženy Němcové se budou rekonstruovat, jakmile budou uvolněny finance. 
- Osobně nerozumím, proč obec na své náklady rekonstruuje kanalizaci v ulici Kaštanová, když 

ji pak vedení obce převede VaKu. Tedy obce vynaloží úsilí na administraci projektu, ale vydělá 
na tom VaK. (Ve VaKu figurují jak starosta Karpíšek, tak místostarosta Váchal i s manželkou). 

- Dále nerozumím, proč obec odkoupila dešťovou kanalizaci, která je nevýdělečná, ale 
vodárenskou a kanalizační síť bezúplatně převedla na VaK. Tedy síť, za kterou jsme mohli 
mít příjem z pronájmu.  

- Vzniknou nové ulice: Suchý důl, Větrná, Rozšířená, Pod Valem, Ke Stezce 
- Plánuje se kruhový objezd u firem Jantar a Ptáček. 

 

 

VÍTE, ŽE ŽALOBA NA MOU OSOBU ZE STRANY KARPÍŠKA BYLA ODROČENA NA 21. 1. 2022. 
PŮVODNÍ SOUD MĚL PROBĚHNOUT JIŽ V LISTOPADU 2021. 


