ZAPISNIK
92. sjednice Poglavarstva Općine Vela Luka, održane 23. ožujka (ponedjeljak) 2009. godine s početkom u 15,30
sati u prostorijama Općine Vela Luka, s početkom u 15,30 sati u prostorijama Općine Vela Luka. Nazočni:
Predsjednik Tonko Gugić Bakan, članovi: Željka Gugić, Dinko Prižmić, Zdravko Žuvela, Ivo Žuvela, stručni
suradnik: Vanjo Žuvela.
Predsjednik je otvorio sjednicu i predložio da budući za 1. točku dnevnog reda kako je dostavljeno u Pozivima
za sjednicu „Donošenje Odluke o odabiru izvršitelja posla ucrtavanja postojećih putova u katastarske planove“
nije bilo dovoljno priloženih pisanih materijala kao ni stava stručnih službi odlučeno je da se o istoj ne raspravlja
na današnjoj sjednici. Nakon kraće rasprave usvojen je sljedeći:

Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Donošenje odluke o kupnji čestice zemlje broj 736/2 KO Vela Luka koja se nalazi u okviru zone Moćni laz
Donošenje Odluke o financiranju priključka školske sportske dvorane na elektroenergetsku mrežu i
dobivanje elektroenergetske suglasnosti
Zahtjev za dodjelu na korištenje javne površine KUPALIŠTE VRANAC (podnesak VAKUM Vela Luka i
FACTA VERA – Zagreb)
Donošenje odluke o odabiru izrañivača parcelacionog elaborata za gradnju TS GRADINA (Č. Z. 2430/63
KO Vela Luka)
Donošenje Odluke za financiranje dotiska knjige PLIMNI VAL U VELOJ LUCI
Donošenje Odluke o sufinanciranju tiskanja članka o arheološkim istraživanjima na području Dubrovnika
Pokretanje postupka za preimenovanje naziva galerije Centra za kulturu
Informacija o razgovoru s Ravnateljem HDA i njegovim preporukama za rješavanje statusa općinskog
arhiva
Podnesak Elia Žuvela za sufinanciranje troškova nosača zvuka OTOK LJUBAVI

Ad. 1.
Nakon kraće rasprave i uvida u pisani materijal koji je dostavljen uz poziv,

1.
2.

ODLUKA
Općina Vela Luka provesti će postupak kupnje čestice zemlje 736/2 KO Vela Luka koja se nalazi u
sportsko-rekreacijskoj i školskoj zoni „Moćni laz“.
Jedinstveni upravni odjel se zadužuje za realizaciju predmetnog.

Ad. 2
Predsjednik je ukratko upoznao članove poglavarstva sa problematikom priključka Školske – sportske dvorane
na Močnom lazu i podsjetio da je od strane Elektrojuga dana mogućnost spoja na TS koja se nalazi preko ceste
na nekretnini izmeñu Keruma i zgrade Konstruktor Vranac, no da napon u tom slučaju ne bi bio dostatan za rad,
a drugo je rješenje spoj na TS do EL-RA no to uključuje iskapanje cca 300 metara kanala. Poglavarstvo nije na
sjednici uspjelo zauzeti stav niti se odlučiti za najoptimalnije rješenje već ostaje da se u ponovnim kontaktima sa
Elektrojugom utvrdi način priključka.

Ad.3.
Nakon kraćeg obrazloženja od strane Predsjednika poglavarstva u vezi problematike zahtjeva za davanje na
korištenje kupališta Vranac od strane Udruge mladih VAKUM Vela Luka i trgovačkog društva FACTA VERA,
stav je Poglavarstva da se Udruzi VAKUM ne može udovoljiti a u odnosu na podnesak FACTA VERA donesen
je sljedeći

1.
2.

ZAKLJUČAK
Općina Vela Luka će ispitati mogućnosti koncesioniranja ili drugačijeg raspolaganja nekretninama koje
čine kupalište Vranac i koje je sagrañeno na pomorskom dobru, te o tome obavijestiti Facta vera d.o.o.,
za ulaganje u zgrade na otoku Proizd nepobitno je utvrñeno da su iste u zakupu temeljem ugovora sa
privatnim osobama koje su ujedno i osnivači Sun corporation d.o.o. koje je kupila Facta vera d.o.o. te su
oni dužni meñusobno riješiti odnose u vezi s istim,

3.

4.

zadužuje se Jedinstveni upravni odjel – odjel graditeljstva te resorni član Poglavarstva da za sljedeću
sjednicu predlože novu lokaciju za stajalište autobusa (izmještanje sa sadašnje lokacije ispred Hotela
Korkyra,)
odobrava se zahtjevu Facta vera za povremenim zaustavljanjem prometa radi punjenja spremnika
plinom.

Ad. 4.
Nakon kraće rasprave i uvida u pisani materijal koji je dostavljen uz poziv to jest Ponudu Tripodij – Split i Gauss
d.o.o., na prijedlog Predsjednika donesena je sa 5 glasova ZA slijedeća

1.

2.

ODLUKA
Prihvaća se Ponuda Ureda za geodetske poslove TRIPODIJ d.o.o. iz Splita, Matice Hrvatske 20 za
izradu i ovjeru parcelacijskog elaborata za gradnju TS GRADINA (č.z. 2430/63 K.O. Vela Luka) u
visini od 6.000,00 kuna (bez PDV)-a)
Ovlašćuje se Načelnik da potpiše Ugovor sa Uredom za realizaciju predmetnog.

Obrazloženje:
Za izradu parcelacijskog elaborata za gradnju TS GRADINA (č.z. 2430/63 K.O. Vela Luka) dostavljene su
Ponude od strane
1. Ureda za geodetske poslove TRIPODIJ d.o.o. iz Splita, Matice Hrvatske 20 i
2. GAUSS d.o.o ured za geodetske poslove, nadzor i projektiranje, sa sjedištem u Splitu, Pujanke 24.
S obzirom da su obje Ponude bile iste iskoristivši pravo na vlastiti odabir Poglavarstvo je donijelo Odluku kao u
izreci.

Ad. 5.
Nakon kraće rasprave te uvida u dostavljenu Ponudu od strane Dalmacija – papir iz Splita, štamparije koja je već
tiskala knjižicu „Zapisi o plimnom valu“ donesena je sljedeća
.
ODLUKA
1. Odobrava se dotisak i otkup još 50 primjeraka knjižice „Zapisi o plimnom valu“ prema ponudi
DALMACIJA-PAPIR iz Splita u ukupnom iznosu od 2.900,00 kn + PDV.
2. Nalaže se jedinstvenom upravnom odjelu da realizira predmetnu odluku.

Ad.6.
Nakon kraće rasprave i uvida u pisani materijal koji je dostavljen uz poziv to jest zamolbu od strane Hrvatskog
arheološkog društva donesena je sljedeća

1.
2.

ODLUKA
Odobrava se potpora pri tiskanju zbornika o arheološkim istraživanjima Hrvatskom arheološkom
društvu u visini od 3.000,00 kuna.
Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel da provede ovu odluku.

Ad. 7.
Nakon kraćeg obrazloženja Predsjednika te uvida u podnesak kustosice u Centru za kulturu sa 5 glasova ZA
donesen je sljedeći

1.
2.

ZAKLJUČAK
Pokreće se inicijativa za preimenovanje galerije Centra za kulturu Vela Luka u naziv „Galerija moderne
i suvremene umjetnosti Centra za kulturu“.
Zadužuju se stručne službe da provedu postupak preimenovanja te pripreme potrebne dokumente.

Ad. 8.
Nakon kraće rasprave i uvida u dopis koji je Poglavarstvu uputio Arhivar Općine Vela Luka, te vezano uz
razgovor sa Ravnateljem Hrvatskog državnog arhiva u zagrebu kao i preporukama za rješavanje statusa
Općinskog arhiva, Poglavarstvo je donijelo sljedeći

1.

ZAKLJUČAK
Prima se na znanje Informacija o razgovoru s Ravanteljem Hrvatskog državnog arhiva i preporukama
za rješavanje statusa Općinskog arhiva.

Ad. 9.
Nakon kraće rasprave i uvida u pisani materijal koji je dostavljen uz poziv to jest zamolbu stranke Elio Žuvela
donesena je sljedeća

1.
2.
3.

ODLUKA
Odobrava se potpora za snimanje spota za novu pjesmu s njegova CD-a, Eliu Žuvela u visini od
5.000,00 kuna.
Imenovani je dužan po realizaciji spota dostaviti Poglavarstvu račun iz kojeg je vidljivo da su sredstva
namjenski utrošena.
Predmetnu Odluku izvršiti će jedinstveni upravni odjel Općine Vela Luka.

Zapisničar

Načelnik:

Vanjo Žuvela

Tonko Gugić Bakan

