Vážení zastupitelé, občané obce Vlčkovice v Podkrkonoší.
Začátkem
snažila odstranit
všemožně narušit
začali kout pikle
honitba.

tohoto volebního období se mě skupina lidí okolo jednoho rodinného klanu
z vedení obce Vlčkovice v Podkrkonoší. To se nepovedlo. Poté se snažili
práci obecního úřadu a tudíž i práci moji. Když se to nepodařilo na pozici obce,
přes myslivost a honební společenstvo. A zde je kámen úrazu, společenstevní

Proto jsem se rozhodl vydat toto prohlášení:
Při posledním zasedání zastupitelstva obce, jak mi bylo sděleno místostarostou a to trochu
ostřejším způsobem, že jsem podepsal pronájem obecních lesních pozemků v nově vznikající
honitbě Kladruby. Proč ne, když tyto pozemky nejsou součástí honitby Vlčkovice v Podkrkonoší a
jsou v honitbě LČR, kde roční nájem činí 290,- Kč/ha a zřizovatelé nové honitby Kladruby nabízeli
35,- Kč/ha pozemků. Dále bych Vás chtěl upozornit na jeden fakt, že zastupitelstvo pověřilo
starostu řešit neodkladné záležitosti do 30000,- Kč s tím, že na příštích schůzích budou zastupitelé s
mými rozhodnutími seznámeni. Tím, že jsem tuto částku zdaleka nepřekročil a že honitba Kladruby
nebyla uznána, nepovažoval jsem za nutné Vás, zastupitelstvo, s tímto rozhodnutím seznamovat.
Chtěl bych Vás upozornit, že tito tři stěžovatelé neznají zákon a ani ho nedodržují. Je toho důkazem
i rozhodnutí soudu, navrácení členství jednomu z myslivců a navrácení statutu předsedy
mysliveckého sdružení Vlčkovice v Podkrkonoší. A dále je velice zajímavé, že si nepřišli stěžovat
držitelé honitby LČR. Ještě musím říci jednu zajímavost a to, že mám dopis z odboru životního
prostředí, ve kterém se píše, že na myslivecké sdružení Vlčkovice v Podkrkonoší bylo podáno
oznámení od hospodáře, nájemce honitby LČR a od hospodáře honitby Velká Bukovina, kterou má
v pronájmu f. Kársit. V žalobě bylo myslivecké sdružení Vlčkovice v Podkrkonoší nařčeno, že je
prováděn nezákonný odstřel zvěře mufloní (beranů). Jsou stříleni berani vyšší věkové kategorie, než
rozhodlo správní oddělení vodního a lesního hospodářství ve Dvoře Králové n/L, viz. loňský odstřel
berana, který byl ohodnocen zlatou medailí. Tato žaloba byla i díky mému prohlášení, jakožto
starosty honebního společenstva, prohlášena odborem životního prostředí, jako neodůvodněná. Jako
starosta honebního společenstva jsem pro letošní rok nepovolil odstřel mufloní zvěře (beranů)
pokud se neuskuteční odlov mufloní zvěře holé - muflonek a muflončat. A to z toho důvodu, že v
loňském roce se tento odlov nekonal, na můj dotaz proč, mě hospodář sdělil, že je to na základě
dohody s hospodáři sousedních honiteb. Po dotazu u těchto hospodářů, mě bylo řečeno, že žádná
dohoda nebyla, neboť oni v pronajatých honitbách musí plnit plán lovu. K tomuto rozhodnutí jsem
přikročil i na základě stížností zemědělců.
Ve Vlčkovicích v Podkrkonoší dne 21.11.2012

Jindřich Franc
starosta obce

