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VEJPRNICE / AUTOR: J. PEK 

 

Report ze zastupitelstva obce Vejprnice 14. 6. 2022  

 

Pomoc Ukrajině druhá část 200 tis. Kč 

- Zastupitelé jednomyslně odsouhlasili zálohu na pomoc Ukrajině - bod 13 

- Z minulé pomoci v hodnotě 500 tis. Kč se využilo cca 300 tis. Kč na nákup masek a zapůjčení 

4 ks bytových kontejnerů, které jsou umístěny pro uprchlíky v Družstevní ulici.  

 

Rada – bod 4 

- ODS na kraji hodinu diskutovala o tom, zda mají být zprávy z rady na začátku nebo na konci 

programu a že chtějí i důvodové zprávy. Přitom ten samý Karpíšek ve Vejprnicích některé 

zprávy vůbec nepředkládá a důvodové zprávy už vůbec ne  

- Volební kampaň z veřejných peněz začala – 300 let kostela – 110 tis. Kč (Baxa, Karpíšek), 

Vejpfest – 342 tis. Kč – pouze první část – předpoklad těsně před komunálními volbami, celková 

částka kolem milionu.  

- Obec má zájem o získání „Pekelného rybníku“ 

   

Hlasovací estráda 

- Doležal si místo výkonu funkce zastupitele objednával na baru. Karpíškovci neměli 

dostatek hlasů k prohlasování svých bodů. Poté, co si Karpíšek uvědomil situaci, ohlásil 

předešlé hlasování za zmatečné s tím, že se bude opakovat po návratu Doležala. 

- Hlasovat se mělo rovnou a ne na někoho čekat!  

- Upozornil jsem, že jednání Karpíškovců je směrem k přítomným zastupitelům i občanům 

nezodpovědné a ať si pro Doležala doběhnou. Načež Karpíšek ohlásil pětiminutovou přestávku. 

Btw: Když opozice žádala přestávku pro prostudování smlouvy o dopravní obslužnosti za 50 

milionů, přestávku nedostala...  

 

Hospodaření obce 

- Závěrečný účet za rok 2021 prošel i přes audit – bod 7 

- Byla schválena i účetní závěrka obce, ZŠ a MŠ i čističky – bod 8 

- Přesto Vejprnice patří k nejzadluženějším obcím v kraji, blízko hranice rozpočtově 

neodpovědné obce. 

- Karpíškovci i na základě této skutečnosti pro jistotu zřídili kontokorentní úvěr ve výši 10 

milionů, který má sloužit k pokrytí výdajů, pokud by vypadly nějaké příjmy – bod 9 

 

Různé 

- Starosta přiznal, že obec nemá žádný plán investic s prioritizací oprav místních komunikací. 

- Došlo ke směně pozemků kvůli točně u cyklostezky a nákupu pozemku z důvodu osvětlení. 

- Dochází k prodloužení autobusů č. 66 k zastávce U Hřiště (haly), Odjezd ze zastávek 05:42, 

15:00, 23:00 – jen v pracovní dny 

- Náhradníkem na jednání valných hromad VaKu zvolili Karpíškovci Karla. Sihelská oznámila, 

že pověření, jak hlasovat v jednotlivých bodech na VaKu mají od rady. Já si myslím, že ze 

zákona by pověření k hlasování mělo dávat zastupitelstvo – bod 12. 

 

Obec přichází o peníze – bod 14 

- v bodě 14 Karpíškovci odsouhlasili i nákup dešťové 

kanalizace, což není samo o sobě špatné rozhodnutí. 

- Karpíšek kupodivu nahlásil střet zájmů, jelikož se 

kupuje od společnosti STYLE PD, kde je jednatelem. 

- Nicméně v kontextu, že splašková kanalizace byla 

převedena do VaKu, bez toho aniž by obec měla příjmy 

z pronájmu vodohospodářské sítě, je to špatně. 

- Jednoduše řečeno = obec získala trubky, které 

nevydělávají, ale ty které vydělávají, dostal VaK 

 

Kontrolujeme - Vodárenskou a Kanalizační a.s. (VaK) 

- Pokud dopadnou soudní jednání dobře, tak způsobené škody budou muset 

hradit členové správní rady – tedy i Karpíšek s Váchalem.  

- Dále je proti VaKu podáno trestní oznámení z důvodu neoprávněně 

vyplácených odměn ve statisícových částkách.  

- O situaci se zajímá i UHOS 

- 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/

