
WWW.PIRATIVEJPRNICE.CZ  FB: PIRATI VEJPRNICE      INSTA: PIRÁTI VEJPRNICE        TEL: 735 890 661 

 

ZDRAVÉ VEJPRNICE: J. PEK 

 

Report ze zastupitelstva obce Vejprnice 6. 12. 2022  
 

Rada (RO), kontrolní (KV) a finanční výbor (FV) 

- Zastupitelé opět nedostali všechny podklady RO plus v plánovacích smlouvách chyběly mapky. 

- Radní uzavřeli smlouvu s SBS „IVA“ s.r.o. na poskytování prevence veřejného pořádku. Co je 

předmětem kontrol radní nespecifikovali, ale prý předloží nějakou zprávu. Tak jsme zvědaví, 

jestli to dodrží. Měsíčně nás stojí tato služba cca 20 tis. Kč.  

- Několik zakázek si vyžádalo vícenáklady přesahující 20-30% původní ceny! Např.: žulová 

plocha hřbitova 675 tis. Kč +  158 tis. Kč; Hroznatova kaple 1 136 tis. + 483 tis. Kč. a další. 

- Nová hasičárna má stát na bývalé skládce směrem na Tlučnou. 

- Rada nebude upravovat své veřejné zakázky a bude soutěžit pouze na nejnižší cenu nikoliv na 

best value. Zříká se tedy například možnosti využití 

delších dob kvůli reklamaci špatné kvality. 

- Rada představila ceník služeb obce, který je však 

oproti trhu mnohem draží. Asi je cílem odradit 

občany, aby využívali služeb technického dvora.  

- FV nedoporučil nákup elektromobilu. 

- KV nám dal za pravdu, že Karpíšek porušil na ustavujícím zastupitelstvu jednací řád. 

- Stavební komise – Onačilová, Doležal, Sviták, Guldán, Kacerle, Rožánek, Mestelová 

- Bytová komise – Jílková, Kozová, Berenreitorová, Černá, Váchal, Kopřivová, Plzák 

- Majetková komise – Spilka, Procházka, Ekstein, Sušánek, Kubát, Šobr, Fabry  

 

Rozpočet a střednědobý výhled 

- Klub Zdravých Vejprnic rozpočet nepodpořil (bod 7). Ptali jsme se Sihelské na základní 

otázku, jaký je řádově podíl mandatorních (nezbytný na činnost) a investičních (na rozvoj) 

výdajů z celkových 95 mil. Kč. Neodpověděla a Karpíšek odpovídal vyhýbavě.  

- Rada sebrala zastupitelstvu pravomoc v rozhodování o rozpočtových opatřeních. 

- Návrh střednědobého plánu je navržen s úbytkem příjmů o 20 mil. Kč (bod 8).  

 

Plán investic na rok 2023 

- Rekonstrukce komunikací (nespecifikovány!), rozšíření sportoviště 

„Cementárny“, stavební úpravy ZŠ a MŠ, WC ve Formance, sekačka, 

elektromobil (celková výše investic 28-30 mil. Kč) 

- Kopřiva podal protinávrh o vyškrtnutí posledních tří investic a jejich nahrazení 

rekonstrukcí zdravotního střediska – neprošel (bod 9) (Karpíškovci slibovali 

rekonstrukci již před volbami 2014...). Nakonec po horlivé diskusi prošel 

návrh všech původních investicí + zdravotního střediska (bod 9,1). 

 

 

Zvolení zástupců do: 

- Čistírna „ČOV Tlučná“ – Sihelská, Váchal (podle mě ve střetu zájmů – ředitel VaKu) (bod 11) 

- MAS Radbuza z.s – Sihelská, Kozová (bod 11,1) 

- Vodárenská a Kanalizační a.s. (VaK) – Sihelská, Kozová (bod 11,2) 

- Pořízení územního plánu – Karpíšek. V bodě 12 hlasovala opozice jednoznačně proti. Už 

v úvodním slově jsem zmínil, že Karpíšek není vhodná osoba pro zastupování obce v procesu 

přípravy nového územního plánu, a to konkrétně: je ve střetu zájmů - jedním z největších 

vlastníků pozemků v obci (bavíme se o oficiálních), donedávna vlastnil společnost REAL 

KLIMA s developerem Mottlem, úzká provázanost na další developery a vysoká míra jejich 

tolerantnosti na úkor občanů, jeho osoba vystupuje v kauzách Cihelny, Lesní cesta, zavážení 

mokřadů, fotovoltaická elektrárna, oplocený biokoridor atd.  

 

Obavy o místostarostku Sihelskou 

- Sihelská prý u soudu s VaKem (který prohrál) svědčila, že obec Vejprnice 

dividendy (příjem) z VaKu nepotřebuje. Obec má údajně dalších příjmů 

dostatek. V bodě jejího zvolení jakožto obecního zástupce do VaKu jsem 

se tedy zeptal, zda tomu tak opravdu bylo. Odpovědi se však ujmul 

Karpíšek. Kdo tedy vypovídal u soudu? Má Sihelská zakázáno odpovídat? 

Proč dotazy směřující na ni na zastupitelstvu zodpovídal starosta?  

 

Různé 

- Plánovací smlouvy jsme na můj protinávrh rozdělili na hlasování o fyzických osobách (bod 13) 

a právnických osobách (bod 13,1). U PO jsme zásadně proti, jelikož se obáváme dalších 

nekoncepčních paneláků naležato typu „Cortusa“.   

- Kopřivová se zeptala, kolik máme zaměstnanců „technických služeb“ a jestli by nemohli 

v Cihelnách zprůchodnit chodníky. 

- Rekonstrukce vodovodního řadu v Havlíčkově se neprovádělo před rekonstrukcí 

komunikace, jelikož prý neměli stavební povolení. Proč však Váchal přes VaK rozeslal dopis 

upozorňující na rekonstrukci sítě, je nám záhadou.. 

Kč/hod Obec Trh

Odchyt psa 400 200

Nakladač UNC 820 450-550

Rypadlo JCB 1150 600-700

Křovinořez 500 130-220

Sekačka 700 600
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