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Děkujeme všem, kteří nás podpořili ve volbách (28%). Změna byla 

blízko. Chybělo pouze 24 hlasů pro celou stranu a mohli jsme mít 

přívětivější obec pro občany se zdravějším prostorem pro život. 

 

Report z ustavujícího zastupitelstva Vejprnice   

- Starosta porušil jednací řád obce, když ustavující jed-

nání nenechal v režii nejstaršího zastupitele Vostrého. 

- Starosta chtěl omezit hlasovací právo zvoleným 

opozičním zastupitelům, jelikož prý nemají osvědčení, že 

byli zvoleni – na dotaz, kde je v zákoně takové 

ustanovení - neodpověděl. Uvědomil si nesmyslnost 

svého požadavku a pokračovalo se dál ve skládání slibu.  

- Navrhli jsme úspory v podobě snížení počtu členů ve 

výborech a zákazu kumulace odměn pro trafikanty 

v celkové výši za čtyři roky 3 104 533 Kč. Tyto prostředky by mohly být použity například na 

rekonstrukci autobusových zastávek nebo na bezbariérový přístup do zdravotního střediska. 

- Karpíškovci si odsouhlasili maximální možné odměny, které jim zákon umožňuje - včetně 

kumulaci funkcí tzn., že si každý karpíškovec odnese měsíčně minimálně 5tis., ale většinou více. 

- Karpíšek si k senátorskému (140tis.) a starostovskému (40tis.) platu odhlasoval i 2tis. na ošatné 

(tedy za 4 roky 96tis.) – další příjmy z dozorčích a správních rad neuvádíme. 

- Opozici bylo odmítnuto interpelovat kandidáty na místostarosty. Chápeme, naše dotazy jsou 

nepříjemné, a kde kdo by se při jejich zodpovídání mohl zapotit. 

- Navrhovatelé nepředložili souhlas u paní Vondřichové a Štefánkové s nominací do výboru. 

 

Rada obce má složení: Karpíšek (starosta), Sihelská (místostarostka), Váchal (místostarosta), Karel 

a Kozová (radní) 

Finanční výbor: Doležal (předseda), členi Voldřichová, Štefánková, Mouleová, Skopeček (všichni 

karpíškovci), Plzák a Binko (oba ANO) – náš návrh neprošel (Plzáková, Pek) 

Kontrolní výbor: Rožánek (předseda ANO), členi Spilka, Sviták, Jílková, Konvalinková, Valenčat 

(všichni karpíškovci), Filipčík (ANO) – náš návrh neprošel (Předseda Pek, člen Fabry) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ačkoliv se Karpíšek na zastupitelstvu velebil volebním úspěchem. Všichni vědí, že je to 

Pyrrhovo vítězství. Proč? 

- Ještě před půl rokem si pomýšlel na hejtmanský řetěz, ale nakonec skončil potupně v opozici. 

- Jeho vliv padá strmě dolů, a to v souvislosti na změnu vedení v kraji i na magistrátu v Plzni. 

- Svým soukromým projektem o výstavbě depozitáře Západočeské galerie ve Vejprnicích u 

dálnice, který zamlčel i mezi svými stranickými kolegy, se stává i mezi nimi personou non grata. 

- Ve Vejprnicích ztratil u voleb 10,5% a u své osoby dokonce 203 hlasů. 

- Opozice naopak více než zdvojnásobila své řady. 

- Výsledek je takový, že si karpíškovci nemohou dovolit, aby jeden z nich na zastupitelstvu 

chyběl, protože se pak může stát, že svoje body neschválí. 

- Tato obrovská ztráta v komunálních volbách překvapila mnohé ostřílené politiky. 

- Obhajoba senátorského postu se vzdaluje. 

- Jeho jistota ve vedení zastupitelstva se vytratila a je zřejmý manický strach z naší práce, která 

odhaluje Karpíškovo působení v obci. Výsledkem je, že nás dle politických etických zvyklostí 

odmítl jakožto druhou nejsilnější stranu obsadit do výborů.   

 

Naše prognóza na toto funkční volební období  

- Cílem posledního Karpíškova období bude totální finanční vysátí obce – viz ošatné. 

- Vytvoření nějakého politického pomníku, odkazujícího na starostovy zásluhy 

- Využití územního plánu pro své struktury. Návrh územního plánu byl vyvěšen po ustavujícím 

zastupitelstvu.  

- Další nekoncepční rekonstrukce komunikací. Nevymáhání smluvních podmínek. 

- Nemůžeme očekávat žádnou významnou změnu v chování obce vůči svým občanům.  

- Veřejné zakázky budou opět pouze pod taktovkou karpíškovců, což přináší širší prostor pro 

manipulaci s veřejnými zakázkami.  

- Nejdříve se budou řešit osobní zájmy nebo zájmy známých až poté se dostane na ostatní. 

Každopádně za jakoukoliv pozitivní změnu nebo chybu v našem úsudku bude rádi.  

 

Zvolení zastupitelé dle stran: 

Zdravé Vejprnice: Pek, Vostrý, Fabry, Kopřivová, Kopřiva 

ANO: Binko, Filipčík, Rožánek, Plzák  

Karpíškovci A: Karpíšek, Sihelská, Váchal, Doležal, Kozová, Jílková, Skopeček, Konvalinková,  

Karpíškovci B: Karel, Spilka 

PADÁ POLITICKÁ HVĚZDA,  

NĚCO SI PŘEJ... 

http://www.pirativejprnice.cz/

