ZAPISNIK
86. sjednice Poglavarstva Općine Vela Luka održane 22.12.2008. godine u kancelariji
Načelnika u Općini. Prisutni: Zdravko Žuvela, Ivo Žuvela, Željka Gugić, Dinko Prižmić kao
članovi, Boris Andreis – pročelnik JUO, Tonko Gugić – Načelnik i Nikola Oreb - predsjednik
Općinskog vijeća, Vanjo Žuvela – službenik JUO. Sjednica je započela u 10,30 sati.

Dnevni red:
1. Donošenje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Vela Luka za
2008. godinu
2. Donošenje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i
ureñaja komunalne infrastrukture na području Općine Vela Luka za 2008. godinu
3. Donošenje prijedloga Odluke o dopuni Odluke o općinskim porezima
4. Razmatranje Programa rada Poglavarstva za 2009. godinu
5. Donošenje prijedloga Programa gradnje objekata i ureñaja komunalne infrastrukture na
području Općine Vela Luka za 2009. godinu
6. Donošenje prijedloga Proračuna Općine Vela Luka za 2009. godinu
7. Donošenje prijedloga Odluke o izvršavanju proračuna Općine Vela Luka za 2009. godinu
8. Rasprava po podnesku Kluba vijećnika Hrvatske demokratke zajednice za ukidanje vodne
naknade
9. Rasprava po prijedlogu Pravilnika o izboru i proglašenju najuspješnijih športaša Vele
Luke
10. Donošenje Odluke o izradi dopune geodetske podloge za ishoñenje lokacijske dozvole za
trasu kanalizacije u uvali Kale.

Početkom sjednice presjedanje uzima Željka Gugić, zbog spriječenosti Načelnika. Prije
prelaska na dnevni red Poglavarstvo ugošćava gospodu Branko i Toni Šegon. Gosti su
vlasnici poduzeća „Facta vera“ d.o.o. iz Zagreba, žele upoznati Poglavarstvo o svojim
namjerama investiranja u Veloj Luci, predstavljaju se kao vlasnici poduzeća „Sun
corporation“ d.o.o., poduzeća koje u imovini ima hotel „Korkyra“ i neke druge nekretnine. U
veljači 2009. godine planiraju započeti radove na ureñenju hotela, predviñaju kako će hotel
moći početi s radom u prvoj polovini 2010. godine. U tu svrhu traže izmještaj autobusnog
stajališta, sada smještenog ispred hotela. Ne drže bitnom smetnjom, ali izmještaj benzinske
postaje bi takoñer bio poželjan. Zadržati će poslovanje na otoku Proizd, primjećuju da je
karta za prevoz do Proizda preskupa, obavit će razgovore s prevoznicima, ukoliko se ne bi
mogli složiti, organizirat će prevoz sami. Imaju ideje s mjesnim kupalištem na Vrancu, za što
će vjerojatno zatražiti koncesiju. Hidrante koji će se prilikom ureñenja hotela izraditi, dat će
na javnu upotrebu.
U diskusiji koja je uslijedila istaknut je problem kadrova u Veloj Luci potrebnih turističkougostiteljskoj djelatnosti, kao i problematika zbrinjavanja otpadnih voda iz hotela. Gosti
napuštaju sjednicu.
Predsjedanje sjednicom preuzima Načelnik.

1. točka (rebalans)
Utvrñuje se konačni izgled prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama proračuna Općine
Vela Luka za 2008. godinu. Prijedlog se prosljeñuje Općinskom vijeću na donošenje.

2. točka (gradnja komunalne infrastrukture)
Donosi se prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i ureñaja
komunalne infrastrukture na području Općine Vela Luka za 2008. godinu, sada usklañen s
financijskim mogućnostima Općine za 2008. godinu. Prijedlog se prosljeñuje Općinskom
vijeću na donošenje.

3. točka (porez na kuće za odmor)
Donosi se sljedeći prijedlog Odluke o dopuni Odluke o općinskom porezima, koji će se
uputiti Općinskom vijeću na donošenje:
Članak 1.
U članku 19. Odluke o Općinskim porezima – pročišćeni tekst (“Službeni glasnik Općine
Vela Luka” br. 6/06 i 7/07), dodaje se 9. stavak:
“Grañani sa stalnim mjestom prebivališta na području Općine Vela Luka osloboñeni su u
cjelosti plaćanja poreza na kuće za odmor za 2008. godinu.”
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Općine Vela
Luka”

4. točka (programi Poglavarstva za 2009.godinu)
Utvrñuje se konačni izgled planova rada Poglavarstva za 2009. godinu, redom:
- Program sanacije nerazvrstanih cesta, ulica i poljskih putova
- Program održavanja komunalne infrastrukture
- Program ureñenja i održavanja mjesnog groblja
- Program kapitalnih i drugih projekata izvan komunalne infrastrukture
- Program izrade prostorno-planske i druge dokumentacije
- Socijalni program
- Plan rada za resore: briga o djeci, odgoj i osnovno obrazovanje, socijalna skrb i
primarna zdravstvena zaštita
- Program poticanja razvoja malog gospodarstva, poduzetništva, obrtništva,
poljoprivrede i zaštite okoliša
- Program javnih potreba u kulturi
- Program javnih potreba u sportu
koji se upućuju Općinskom vijeću na usvajanje.

5. točka (gradnja komunalne infrastrukture)
Temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu donosi se prijedlog
Programa gradnje objekata i ureñaja komunalne infrastrukture na području Općine Vela Luka
za 2009. godinu. Prijedlog se upućuje Općinskom vijeću na donošenje.

6. točka (proračun)
Utvrñuje se konačni prijedlog proračuna Općine za 2009. godinu. Prijedlog se upućuje
Općinskom vijeću na donošenje.

7. točka (Odluka o izvršavanju proračuna)
Temeljem članka 14. Zakona o proračunu utvrñuje se prijedlog Odluke o izvršavanju
proračuna Općine Vela Luka za 2009. godinu. Prijedlog se upućuje Općinskom vijeću na
donošenje.

8. točka (vodna naknada)
Podneskom zaprimljenim 16.12.2008. godine Klub vijećnika HDZ-a predlaže da Općinsko
vijeće donese odluku o poništenju Odluke o naknadi za izgradnju i održavanje
kanalizacijskog sustava Vela Luka, koja je bila donesena na 33. sjednici Općinskog vijeća od
20.08.2004. godine. Nakon rasprave zaključuje se o uvrštavanju ove točke u dnevni red prve
slijedeće sjednice Općinskog vijeća na kojoj će Poglavarstvo predložiti Vijeću da ne prihvati
ovaj prijedlog odluke.

9. točka (sportaši)
Odbor (Općinskog vijeća) za sport, kulturu i tehničku kulturu predložit će na slijedećoj
sjednici Vijeća donošenje „Pravilnika o izboru i proglašenju najuspješnijih sportaša Vele
Luke“. S obzirom da na predloženi tekst Poglavarstvo nema primjedbi, Pravilnik se
prosljeñuje Vijeću s prijedlogom Poglavarstva da se Pravilnik donese.

10. točka (geodetska podloga)
Donosi se Odluka: Općina Vela Luka izradit će dopunu geodetske podloge radi ishoñenja
lokacijske dozvole za izgradnju kanalizacije u uvali Kale. Ovlašćuje se Načelnik da može s
izrañivačem geodetske podloge ugovoriti ovu dopunu.

Završeno u 14,30 sati.

Zapisničar
Boris Andreis

Predsjednik Općinskog poglavarstva
Tonko Gugić - Bakan

