Bod 15: Koupě veřejného osvětlení od developera. Obec se zavazuje platit elektřinu v oblasti, kde se zatím staví. Platíme
tedy za osvětlení stavebních parcel. Proč kupujeme elektrickou síť a ne kanalizační? Zastupitelé ANO poukázali
analogicky na fakt, že se obec naopak vzdává nové vodárenské a kanalizační sítě ve prospěch (VaK P. Váchal, P.
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Karpíšek, V. Sihelská). Obec přichází o možnost zisku peněz z pronájmu kanalizační sítě. Finance by se daly využít na
opravu právě té obecní (zastaralé). Obec také přihází o možnost vyvázání se ze spárů VaK. VaK může v konečném
důsledku obec cenou vody „vydírat“.

Report ze zastupitelstva obce Vejprnice 11.12.2018

Návrh jmenného hlasování: opět neprošel. Starosta argumentoval tím, že pokud chcete vědět, jak hlasoval, tak mu

Vážení,

můžete zavolat. Občan si tedy bude muset obvolat 19 zastupitelů a doufat, že si zastupitelé budou pamatovat, jak

ještě jednou přeji hezký nový rok. ZO proběhlo sice 11. prosince 2018, ale chtěl jsem Vám dopřát klid od politiky alespoň

hlasovali například před rokem.

o Vánocích. Proto předkládám můj report ze ZO až nyní.

Závěr: Zastupitelé Filipčíck a Pek požádali o poskytnutí

Úvod ZO: Upozornil jsem na to, že místnost je ve veřejném zájmu audiovizuálně nahrávaná a že pokud někdo chce, může

audiovizuálního záznamu ze zastupitelstva, který pořizuje obec.

být z této nahrávky vystřižen. Ohradil se pouze starosta P. Karpíšek. Oznámil jsem mu, že tu vykonává veřejnou činnost,

Prý si máme zažádat písemně, i když zákon umožňuje podání

tudíž musí nahrávání strpět.

ústní. O průběhu Vás budeme informovat.

Můj návrh č. 1: Snížení platu starosty P. Karpíška (změna na neuvolněného zastupitele). P. Karpíšek pobírá plnohodnotný

Závěrem jsem byl veřejně „pranýřován“, jelikož jsem v minulém

plat za funkci senátora. Argumentoval jsem, že dva mi dva platy přijdou vůči občanům, kteří dřou ve fabrikách, arogantní

shrnutí ze ZO před přijímení Čiháková neuvedl oslovení a přitom

a sobecké. Poukázal jsem skutečnost, že například pánové Kubera (také za ODS) či Jiří Čunek se vzdali svých funkcí

ve svém článku v Návsi se odvolávám na slušnost a úctu. Všem,

starostů. Vládnoucí koalice návrh odmítla.

které jsem uvedl bez oslovení se omlouvám. Na „pranýřování“

Můj návrh č. 2: Nahrazení funkce druhého místostarosty P. Váchala pozicí Tajemníka. Argumentoval jsem úsporou
financí. Tajemník je zaměstnanec obce a pracuje 40h týdně, zatímco pan Váchal se pohybuje na OÚ sporadicky. Na
úvodním zasedání ZO starosta P. Karpíšek tvrdil, že tajemníka mít nemůžeme, jelikož nemáme dva odbory. V zákoně se

se můžete podívat na našem FB nebo na Youtube: J Pek. Více
informací naleznete také na našem webu, který se snažíme
neustále vylepšovat.
Děkuji za pozornost Jiří Pek

nic takového nepíše. Byla to neznalost zákona či záměr? Vládnoucí koalice návrh odmítla.
Čísla odpovídají číslům bodů programu ze ZO:

Takto může vypadat jmenné hlasování

Bod 4-6: Zastupitelé mají jednat ze zákona svědomitě a s péčí řádného hospodáře… Namítl jsem, jak mám v těchto
bodech rozhodovat, pokud nemám k dispozici podklady, jako jsou zprávy z kontrolního a finančního výboru či usnesení z
Rady obce. Hlasování jsem se tedy zdržel. Vládnoucí koalice byla pro. Dokážou také podepsat např. smlouvu s bankou,
kterou si nemohli prostudovat?
Bod 7: Do ČOV (čističky), MAS Radbuza a VaK (vodárenská a kanalizační) byla zvolena paní Sihelská. Na mojí otázku,
proč právě ona je tou pravou osobou a jak chce zastupovat obec v těchto institucích, odpověděla ve smyslu, že je tato
otázka bezpředmětná.
Bod 13: Stejné byty se prodávaly (např. zastupitelce paní Jílkové) za 600tis. Nyní se prodával byt za téměř 1,5 mil. Kč.
Vládnoucí koalice prodej odsouhlasila.
Bod 14: Obec měla odkoupit pozemek za 850 tis. Kč. Opozice odhalila, že prodejce koupil tento pozemek před rokem za
220 tis. Kč. Nákup zamítnut (pánové Karpíšek a Sviták byli pro nákup).

Víte, že předvolební slavnostní otevření Tělocvičny vyšlo na 213 tis. Kč? Víte, že některé děti musí sedět ve škole po třech, protože údajně nejsou peníze na nové lavice?
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