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Report ze zastupitelstva obce Vejprnice 15. 3. 2022  

 

Pomoc Ukrajině 

- Nastala nevídaná věc, kdy pomoc ve výši 500 tis. Kč byla přijata jednomyslně bod 1. 

- Opozice chtěla vědět alespoň rámcově, kam budou prostředky směřovány – vedení obce neví, 

prý dle aktuálních požadavků. 

 

Rada 

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

- Starosta nebyl schopen vysvětlit návrh smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem 

realizace projektu „Chodník pro pěší ul. V Rybníčkách...“ v Tlučné. 

- Právní služby od Mgr. Aleny Králové údajně obec potřebuje z důvodu, že Nýřany již nechtějí 

dále vykonávat část své agendy. 

 

Finanční a kontrolní výbor body 6 a 7 

- Starosta chtěl tyto body „zamést“ a rovnou hlasovat, přičemž předseda Weiss uvedl, že na 

zastupitelstvu jsou i občané, kteří podklady nemají, a proto je bude informovat. 

- Kontrolní výbor nadále řeší černou stavbu pana Brůny, skládky a to, že zastupitelé nedostávají 

všechny podklady z rady obce.  

 

Různé 

- Obec rozdělila dotace na podporu tělovýchovy, sportu a zájmové činnosti pro rok 2022 

- Opozice chtěla nechat hlasovat o dotaci pro Kulíček zvlášť, jelikož má na paměti zprivatizování 

školních kroužků. Ceny v Kulíčku jsou oproti kroužkům v Nýřanech až čtyřnásobné a na kratší 

dobu. Starosta se sám připomněl, že se v počátcích v Kulíčku angažoval – bod 8. 

- Kulíček platí p. Kacerlovi nájemné 204 tis. Kč + energie 65 tis. Kč – tyto finance by šly ušetřit, 

pokud by byly kroužky provozované ve škole.  

- Zastupitelstvo odepsalo nevymahatelný dluh 54 tis. Kč za nájemné. Chtěl jsem vysvětlit postupy 

obce při nesplácení nájemného – prý jsou dostačující, ale výše dluhu vypovídá, že obec 

nereaguje na neplatiče včas – bod 12. 

- Zastupitelstvo schválilo nákup pozemků pod polními cestami od Státního statku Jeneč 

v likvidaci – bod 15.  

- V závěru zastupitelstva jsem měl dotaz na p. Svitáka, zda v průběhu očkování neohrozil své 

pacienty na zdraví a pod jakou licencí nebo zastřešením očkování probíhalo. Podle 

nepřiměřených reakcí starosty se zřejmě skutečně něco přihodilo. Starosta doporučil Svitákovi 

neodpovídat a jednání záhy ukončil. Odpověď jsme tedy nedočkali. 

- Soud nařídil ve sporu Pek x Karpíšek mediaci, což je taková „manželská poradna“. Osobně 

vnímám, že Karpíšek zvolil strategii odsunutí soudního rozhodnutí až po komunálních volbách.  

 

 

 

 

 

 

Vodárenská a Kanalizační a.s. (VaK) 

- Karpíšek s Váchalem na zastupitelstvu v září tvrdili, že je potřeba převést 

vodohospodářskou síť v hodnotě 36 milionů do Vaku, aby se nezdražovala voda. Realita: 

- Vak respektive Váchal oznámil, že voda zdraží na 128 Kč (již v prosinci zdražení na 124 Kč). 

- Proti vedení VaKu je v současnosti podáno trestní oznámení z důvodu 

neoprávněně vyplácených odměn ve statisícových částkách. 

- Dále probíhají tři další linie sporu s Vakem, do kterého zasahují 

aktivní občané a minoritní akcionáři. 

- Proběhla schůze s cílem sjednotit jednotlivé spory do jediného pod 

vedením právníků 

- Podání rozkladu k ÚHOS, který již jednou rozhodl v neprospěch 

jiného VaKu ve stejné věci, bude stát minimálně na kauci 200 tis. Kč. 

- Více ke kauze VaKu bude aktualizováno na www.pirativejprnice.cz  

 

VÍTE, ŽE PIRÁTI POSKYTNOU NA KAUCI ČÁSTKU 50 TIS. KČ A JÁ K TOMU PŘIDÁM 17 TIS. KČ? 

JE NA ČASE JÍT DO BOJE ZA LEVNĚJŠÍ VODU A ZA OBČANY! 

http://www.pirativejprnice.cz/

