Dotace na dopravu kraji a na osvětlení fotbalového hřiště jsem podpořil. Nadměrné osvětlení je stále v řešení….
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Nákup pozemků: Původně se mělo jednat pouze o pozemky potřebné pro cyklostezku. Nakonec přibyly i pozemky
na narovnání silnice do Tlučné, celý Pekelský rybník a velký pozemek před hrází. Podklady jsme dostali až na
zastupitelstvu bez možnosti prostudování, proto jsem se zdržel hlasování.

2019

Předložil jsem petici proti dalším halám (vládnoucí koalice nepustila tento bod ani na pořad jednání) a rozklikávací
rozpočet obce (neprošel, prý je potřeba řešit důležitější věci…)
Nejvýznamnější body ze zasedání zastupitelstva
Rada Obce: Novou veřejnou zakázku na autobusové linky bude připravovat paní Jirásková, která stojí za současným
nevyhovujícím stavem autobusové dopravy (dostali jsme pokutu od ÚOHZ 25t tis. Kč). Krajský soud v Brně aktuálně
potvrdil rozhodnutí ÚOHZ.
Kontrolní výbor (KV): Nepodpořil, žádný z mých bodů, týkajících se ne/činnosti obecního úřadu. Vzhledem k tomu,
že KV byl obsazen výhradně navrženými kandidáty vládnoucí koalice, se není čemu divit. Předložil nový jednací řád.
Finanční výbor: Neshledal, žádné problémy v účetní závěrce a závěrečném účtu.
Závěrečný účet: Zadluženost dosáhla 56 mil. (Město Touškov 24 mil., Třemošná 8 mil. Tlučná 13 mil. monitor.cz)
Účetní závěrka: Osvětlení máme cca 3x dražší než Tlučná (na jednoho obyvatele Vej. 810 Kč x Tlu. 245 Kč)
Kontokorent a předfinancování dotace: Byl jsem proti dalšímu zadlužování. Zakázka na modernizaci vybavení školy,
na kterou by posloužila dotace, podle mého názoru jeví určité znaky, že by mohla být vypsána na míru konkrétnímu
dodavateli.

Plánovací smlouvy, developerský projekt „Křížení cest“. Společnost Loopway Consulting s.r.o. chce postavit 35
rodinných domů. Zvláštní je, že společnost má v aktivech za rok 2018 má jen 1,5 mil. Odkud vezme peníze na
realizaci? Je skutečným realizátorem?
Rozklikávací rozpočet vládnoucí koalice odmítla, ačkoliv jsem argumentoval,
že i ODS má digitální úřady v programu (obrázek z FB ODS).
V bodu Různé:
Prohlásil jsem se za Vejprnického ombudsmana – celorepublikový unikát,
který přitáhl média a upozornil na problémy s poskytováním informací ze
strany obecního úřadu. (Právo, Mladá fronta DNES, Parlamentní listy, Česká
televize – Události z regionů – možnos hlédnout v archívu 13.6., a další blogy)
P. Binko měl krásný proslov o stavu věcí ve Vejprnicích, za který sklidil od přítomných spoluobčanů potlesk. P.
Binko také navrhl vrácení cyklostezky od Křížku k Fulínům do původního stavu. Starosta tvrdil, že na území Vejprnic
není ani metr cyklostezky, místo toho, aby p. Binkovi pomohl formulovat usnesení. Bod přesunut na příště…
Zajištění informovanosti lidí o postřicích pesticidy – přislíbeno řešení
Závěrem proběhla vyhrocená diskuse mezi p. Valenčatem a pí. Linhartovou
Děkuji za přečtení Jiří Pek

Z prodeje pozemků vypadl bod, který by v případě schválení znamenal
problém v propojení ulic Kaštanová a K Draganci. Zbylý pozemek by byl
příliš úzký (upozornil p. Vostrý). U prodejů pozemků na zahradu jsem
podal protinávrh: prodat za vyšší cenu (neprošlo).

Záznam ze zastupitelstva obce opět chybí, i přesto že obec zaplatila neurčitou částku za
kameramana a na webu obce píše “…bude neprodleně přístupný komukoliv na stránkách
obce.“ Záznam tedy opět zveřejním na vlastní náklady v nejbližší době na youtube.

Víte, že jsem pořádal cyklojízdu z plzně na pouťový koláč a obec odmítla o této akci jakkoliv informovat. Několik firem a Plzeň mo3 nás podpořila a akce se zúčastnilo 22 lidí.
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