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ZDRAVÉ VEJPRNICE: J. PEK 

 

Report ze zastupitelstva obce Vejprnice 6. 3. 2023  
 

Zasedání zastupitelstva bylo takové celé zvláštní. Jakoby vládnoucí koalice ztratila půdu pod 

nohama. Místo věcných odpovědí či komentářů k bodům často sklouzla řeč k osobním výpadům. 

Vytratila se jistota. Starostu dvakrát zaskočil dotaz od občanů. Ani nebývá zvykem, že se do 

debaty zapojí Doležal se Spilkou. 

 

Rada (RO), kontrolní (KV) a finanční výbor (FV) (body 4-6) 

- Zastupitelé opět nedostali všechny podklady RO. 

- RO nepovolila postavit pergolu u bytovky čp. 1000, ačkoliv u 

bytovky čp. 728 s vlastnickým právem Váchal, Kozová, 

Sihelská stát může? Opět dvojí metr pro občany a sebe?  

- RO schválila vyměnit světla na hřišti s umělým povrchem i přesto, že má ještě běžet 60ti měsíční 

záruční doba. Zakázka z roku 2019 (BP Stavby) za 723 tis. s dotací od kraje. Životnost 15 let.  

- Za náš zastupitelský klub jsme upozornili, že se hlasování o zprávách z KV a FV zdržujeme, 

jelikož podkladové materiály jsme dostali před zastupitelstvem a nemohli jsme je prostudovat. 

Také nemáme ve výborech žádného zástupce.  

- Fabry požádal o zveřejnění plánu zasedání zastupitelstva na rok 2023. 

 

Odkup veřejného osvětlení (VO) od ČEZu (bod 14) 

- VO je u nás 4x dražší než v Tlučné.  

- Od dob radního Valenčata, který měl na VO nastarosti, existují nesrovnalosti ve vlastnictví 

jednotlivých světel. Není tedy zřejmé, kdo za co platí. Více info na webu nebo FB vejprnice.eu 

- Na dotaz ohledně auditu veřejného osvětlení Karpíšek v bodě 7 neodpověděl. 

- Vostrý v roce 2020 vypracoval pro zastupitelstvo zadarmo audit skutečného stavu VO.   

 

Podpora tělovýchovy, sportu a zájmové činnosti (bod 11) 

- Za náš klub jsme podpořili 15 subjektů v celkové částce 780 tis. 

- Nepodpořili jsme Kulíček 220 tis. – před 12ti lety, byly 

zprivatizovány školní kroužky a jejich cena narostla čtyřnásobně 

toho, co stojí v Nýřanech. Možná si vzpomenete, jak kolovaly po 

obci dopisy naštvaných rodičů - více www.vejprnice.eu – vyhledávání: kauza chronos  (bod 12) 

- Ani jeden z Karpíškovců nenahlásil střety zájmů, i když jsou členy obdarovaných institucí. 

 

Nový jednací řád (bod 9) 

- Na ustavujícím zastupitelstvu jsme namítli, že starosta vedl jednání neoprávněně s odkazem na 

jednací řád, za pravdu nám dal i kontr. výbor. Jednání měl vést nejstarší zastupitel tedy Vostrý.  

- Jednacím řádem se neřídí ani Karel a Kozová. Neodpověděli do 30 dnů na dotaz zastupitele. 

- Účelovou změnu ve smyslu, když se to Karpíškovi nehodí, tak to změníme, jsme nepodpořili. 

 

Směrnice o zadávání veřejných zakázek VZ (bod 10) 

- Nová směrnice zjednodušuje činnost obecního úřadu, ale na druhou stranu snižuje 

transparentnost. Vedení obce může nově zadávat na přímo do jednoho milionu  

(dříve u služeb jen do 350 tis. a u staveb do 600 tis.)!!! 

- Podali jsme protinávrh, aby byl v komisi vždy zástupce opozice – nepovedlo se. Byl přijat 

paskvil, že tam bude zástupce výborů, ve kterých ale nemáme členy.  

 

Různé 

- Obec za rok 2022 dostala pouze 4 dotazy dle zákona 106 (bod 7). 

- Karpíškovci si navýšili odměny na maximální možnou úroveň. Opozice byla proti (bod 13). 

- Karpíšek slíbil, že při koupi pozemku vedle developerského projektu Pod Hájíčkem se na jeho 

rekultivaci bude spolupodílet developer, stejně tak jako tomu má být v případě ulice Josefa 

Žižky, tak uvidíme, jestli tomu dostojí (bod 8). 

- U plánovacích smluv jsme se zdrželi, jelikož se jednalo o pozemky, kde bývalý kandidát 

Karpíškovců Brůna postavil černou stavbu. Problematicky se jeví i přístup občanů přes jeho 

pozemky do lesa na Draganci (bod 17). 

- Pro přístavbu obecního úřadu jsme nehlasovali, jelikož jsme dostali podklady až na 

zastupitelstvu bez možnosti prostudování (bod 18). 

- Je naplánovaná diskuse k předražené vodě ve Formance dne 20. 3. 2023 od 17h.  

- Třešnička na závěr: Karpíšek se pochválil za rekonstrukci komunikací. Před ním tu údajně 

nebyly žádné asfaltky. Je nám záhadou, jak to, že nové komunikace mají i v Tlučné a dalších 

obcích, když nemají Karpíška :-)  

 

 

 

 

VÍTE, ŽE REKONSTRUKCE „ESÍČKA“ NA TLUČNOU STÁLA JIŽ 68 MILIONŮ? 

Sokol 370 000 

Slavia 120 000 

Svaz postižených 

chorobami 

70 000 

Hasiči   50 000 

Ostatní celkem 170 000 

http://www.pirativejprnice.cz/
http://www.vejprnice.eu/

