Oprava šaten TJ Sokol Vejprnice z.s.: Zastupitelé přiklepli příspěvek ve výši 600 tis. Kč
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Zpráva o poskytování informací: Nepoukázala na žádné problémy, které však obec s poskytováním informací má.
Jedna z občanek uvedla, že musela zaplatit za informaci, kterou nedostala. Zkušenosti dalších lidí i mé jsou také
negativní. Obec byla v roce 2017 ve finále institucí s nejhorším přístupem k informacím
(http://oz.otevrenaspolecnost.cz/)

Report ze zastupitelstva obce Vejprnice 5. 3. 2019
Vážení, přináším nejzajímavější momenty ze zasedání zastupitelstva obce

V bodu Různé jsem požadoval:

Zavedl jsem on-line přenos zastupitelstva. Lidé, kteří se nemohou osobně dostavit na zastupitelstvo obce, neztrácí
přehled o obci. Když nedokáže záznam pořídit sama obec, musíme její činnost vykonávat my.

Zachování cementárny pro sportovní účely a pro kamiony využití slepého ramena v esíčku ve směru na Tlučnou,
které se bude narovnávat údajně z důvodu bezpečnosti.

Předložil jsem 5 návrhů: Jmenné hlasování, Koupání pro občany v „pískovně“, Dotazy občanů, Rozklikávací rozpočet
obce a Diskusi o komunikaci Boženy Němcové.

Proč neexistuje obecní policie, když jí PV před volbami požadovaly? Advokátní kancelář ji prý nedoporučila.
Dohodu se zemědělci o informování občanů o plánovaném
postřiku pesticidy.

Nejvýznamnější body ze zasedání zastupitelstva
Rada Obce: Tři problematické body: 1. zaplatí 40 tis. Kč za sestříhání reklamy do ZAKu. 2. darovala 45 tis. Kč
fyzickým osobám (dle neveřejné přílohy). 3. zadala zakázku dvěma zaměstnancům obce v hodnotě 480 tis. Kč zkapacitnění kanalizace Květná (více na www.vejprnice.eu)

Zametení posypového materiálu z místních komunikací.

Kontrolní výbor: Vzal na vědomí námitky p. Krause k výstavbě hal, ale nic nepodnikl. Mých pět bodů týkajících se
hlavně porušování zákona ze strany obce dopadlo obdobně. Přesto starosta oznámil, že bude nový jednací řád
zastupitelstva. Uvidíme, jestli půjde cestou transparentnosti nebo cestou omezování přístupu k informacím. Pan
Valenčat vyčinil p. Filipovi za jeho hlasování.

Opozice společně vytkla starostovi, že nedostáváme
podklady pro jednání včas nebo vůbec.

Finanční výbor: Zastupitelé nedostali podklady, ale hlasovalo se!

Termín poutě? Ta bude 27. - 28. května.

Závěrem proběhla vyhrocená diskuse obyvatel ulice B. Němcové
o stavu jejich komunikace. Někteří zastupitelé PV odešli…
Děkuji za přečtení Jiří Pek

Nové obří haly budou (už jsou i projekty)! Prozatím opozice (p. Binko) dokázala
plánovací smlouvu odsunout svým dotazem alespoň o další zasedání
zastupitelstva. Petice proti halám je k podepsání na našich stránkách nebo na
přiloženém QR codu 

Děláme za obec videozáznam zastupitelstva obce
stejně tak i jmenné hlasování. Jinde je to samozřejmostí

Dotace pro zájmové činnosti: Navrhl jsem všem navýšit dotaci o 10 % (nebyl plně využit vymezený rozpočet).
Zbývající částku jsem navrhl doplatit z položky na osvětlení. Od dob, kdy obec ozařuje nové hřiště, není tma zase
takový problém .
Místo slibovaných sportovišť vyroste v „cementárně“ kontrolní stanoviště na kamiony

(obr. 1 z volebního letáku Pravých Vejprnic 2014, obr. 2 současný stav, třetí obrázek by byl s kamiony )

Víte, že náš první on-line přenos zastupitelstva sledovalo ve špičce18 diváků, že Spotřebovali jsme 5gb dat, že Přenos trval zhruba 3,5h, že jinde pořizují záznamy samy obce
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