ZAPISNIK 62. sjednice Poglavarstva Općine Vela Luka
Sjednica je održana 06.02.2008.godine u kancelariji Načelnika u Općini s početkom u 15,30
sati.
Prisutni: Tonko Gugić – načelnik, Zdravko Žuvela, Ivo Žuvela, Željka Gugić, Dinko Prižmić
kao članovi, Nikola Oreb – predsjednik Općinskog vijeća, Boris Andreis – pročelnik JUO,
Vanjo Žuvela, službenik.
DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.

Usvajanje zapisnika 61. sjednice Poglavarstva
Rasprava o problematici rada autoškole Vela Luka
Donošenje Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića
Donošenje Pravilnika o kriterijima za privremeno oslobađanje od obveze plaćanja
naknade za izgradnju sustava za odvodnju otpadnih voda Općine Vela Luka
5. Donošenje Pravilnika o kriterijima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava na potporu za
novorođeno dijete i stalnu novčanu pomoć prema Socijalnom programu Općine Vela
Luka za 2008. godinu
6. Razmatranje prijedloga Pravilnika o izboru i proglašenju najuspješnijih veloluških
sportaša
7. Donošenje Odluke o ustupanju poslovnog prostora na upotrebu Centru za kulturu Vela
Luka
8. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za zakup poslovnih prostora u vlasništvu
Općine Vela Luka
9. Donošenje Odluke o izradi Usklađenja i dopuna dokumenata prostornog uređenja (PPU
Poduzetničke zone Vela Luka i DPU Močni laz) u postupku javne nabave-izravnog
ugovaranja (1/08)
10. Donošenje Odluke o uređenju kopnenog dijela rive na Badu u postupku javne nabave –
javnog nadmetanja (1/08V)
11. Donošenje Odluke o kupnji knjige „Otok Korčula u doba druge austrijske uprave“
12. Zamolba Boćarskog kluba „Greben“ za pokroviteljstvo boćarskog turnira
13. Zamolba grupe građana za sufinanciranje troškova na uređenju puta u uvali Pičena
14. Podnesak Iva Jerončić
15. Podnesak Finka Tokić
16. Informacija o nastavku gradnje sustava kanalizacije
17. Podnesak Katice Prandel

2. točka - Rasprava o problematici rada Auto-škole Vela Luka
Na ovu točku pozvan je gost, voditelj Auto-škole Vela Luka, Bone Donjerković.
Načelnik upoznava Poglavarstvo da je škola izmjenama odnosnih propisa izgubila uvjete za
rad, te je o ovoj problematici imao kontakte kako s voditeljem škole, tako i s Načelnikom
Općine Blata. Gost objašnjava uzroke gašenja škole, i upoznava Poglavarstvo s mogućim
rješenjem, na kojemu radi: auto škola iz Dubrovnika pokrila bi svojim djelovanjem naše
područje, na način da bi sadašnje, u praksi, stanje ostalo za polaznike škole nepromijenjeno.
Međutim za rad škole iz Dubrovnika potrebno je osigurati prostor. Nakon diskusije u kojoj je
istaknuta i potreba za školskim poligonom, donosi se Zaključak:

„Poglavarstvo Općine Vela Luka daje potporu za otvaranje auto-škole u Veloj Luci. Za
potrebe rada škole osigurati će se kancelarijski prostor.“
3. točka - Donošenje Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića
Odlukom od 22.01.2008.godine Upravno vijeće Dječjeg vrtića predlaže Poglavarstvu da
vršiteljem dužnosti ravnateljice Dječjeg vrtića imenuje Ingrid Barabu iz Vele Luke.
Poglavarstvo temeljem članka 41. Statuta Dječjeg vrtića donosi Odluku o razrješenju Milke
Surjan, ravnateljice Ustanove za predškolski odgoj i naobrazbu, te skrb o djeci predškolske
dobi “RADOST”- Vela Luka Milke Surjan i imenovanju Ingrid Barabe za vršitelja dužnosti
Ravnatelja.
4. točka - Donošenje Pravilnika o kriterijima za privremeno oslobađanje od obveze
plaćanja naknade za izgradnju sustava za odvodnju otpadnih voda Općine Vela Luka
U skladu sa Socijalnim programom Općine Vela Luka za 2008. godinu Poglavarstvo donosi
Pravilnik o kriterijima za oslobađanje od obveze plaćanja naknade za izgradnju i održavanje
sustava za odvodnju otpadnih voda Općine Vela Luka.
5. točka – Donošenje Pravilnika o kriterijima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava na
potporu za novorođeno dijete i stalnu novčanu pomoć prema Socijalnom programu
Općine Vela Luka za 2008. godinu
U skladu sa Socijalnim programom Općine Vela Luka za 2008. godinu Poglavarstvo donosi
Pravilnik o kriterijima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava na potporu za novorođenu djecu
prema Socijalnom programu Općine Vela Luka za 2008. godinu.

6. točka - Razmatranje prijedloga Pravilnika o izboru i proglašenju najuspješnijih
veloluških sportaša
Načelnik je upoznao članove da je u izradi Pravilnik o izboru i proglašenju najuspješnijih
veloluških sportaša, i traži sugestije na nacrt Pravilnika kakvi su u materijalima za ovu
sjednicu. Primjedbe koje su članovi dali tokom diskusije poslužit će daljnjoj izradi ovog
Pravilnika.
7. točka – Donošenje Odluke o ustupanju poslovnog prostora na upotrebu Centru za
kulturu Vela Luka
Nakon što je bivši zakupac poslovnog prostora (bivša pizzeria) u zgradi Centra za kulturu
Poglavarstvo će odlučiti kako će se taj prostor koristiti dalje. U diskusiji se utvrđuje da je za
potrebe djelovanja Centra ovaj prostor potreban, te se donosi Odluka:
„Daje se na korištenje Centru za kulturu Vela Luka poslovni prostor (bivša pizzeria) u
prizemlju zgrade Centra za kulturu, na neodređeno vrijeme. Centar za kulturu može koristiti

poslovni prostor za potrebe svoga djelovanja, a poslovni prostor se ne može koristiti u svrhe
za koje je služio do sada. Centar za kulturu ne može poslovni prostor dati u zakup.“
8. točka – Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za zakup poslovnih prostora u
vlasništvu Općine Vela Luka
Donosi se Odluka: «Objavit će se javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u
vlasništvu Općine Vela Luka, i to prostora u prizemlju zgrade Općine (bivši zakupac „Suncorporation) po početnoj cijeni 3.500,00 kuna mjesečno na rok od 3 godine za trgovinu
tiskovinama i duhanskim proizvodima, i prostora u prizemlju zgrade Zadružnog doma (bivši
zakupac Auto škola Vela Luka), po početnoj cijeni 1.000,00 kuna, na rok od 3 godine za
smještaj ureda.»
9. točka - Donošenje Odluke o izradi Usklađenja i dopuna dokumenata prostornog
uređenja (PPU Poduzetničke zone Vela Luka i DPU Močni laz) u postupku javne
nabave-izravnog ugovaranja (1/08)
Donošenjem novog prostornog plana Općine Vela Luka pojavila se potreba usklađenja i
dopuna dokumenata prostornog uređenja koji su ostali na snazi, odnosno promjenjuju se
djelovi tih planova koji su u skladu s Odlukom o donošenju... (člankom 187. Odluke o
donošenju... na snazi su ostali planovi GUP Blato i PUP Poduzetničke zone, no moraju se
uskladiti s odredbama Odluke o donošenju Prostornog plana). U pripremi ove točke obavljeni
su razgovori s tvrtkom „URBING“ d.o.o iz Zagreba (izrađivačem Prostornog plana), koji je
dostavio ponudu za posao izrade i isporuke Usklađenja i dopuna ovih dokumenata, te je o
tome dostavio i prijedlog ugovora. Donosi se Odluka:
1. Pristupa se izradi Usklađenja i dopuna dokumenata prostornog uređenja: Provedbenog
urbanističkog plana industrijsko-servisne zone Vela Luka (Službeni glasnik Općine
Korčula broj 6/90) i Detaljnog plana uređenja Močni Laz (Službeni glasnik Općine
Vela Luka broj 6/03).
2. Izrada će se povjeriti firmi „URBING“ d.o.o., Avenija V.Holjevca 20, Zagreb.
3. Poglavarstvo prihvaća ponuđenu cijenu izrade od 40.000,00 kuna (48.800,00 kuna s
PDV), i ponuđeni rok isporuke.
4. Ovlašćuje se Načelnik da može potpisati Ugovor o pružanju usluge izrade usklađenja
i dopuna dokumenata prostornog uređenja, prema prijedlogu „URBING“-a d.o.o. od
01.02.2008.godine.
10. točka - Donošenje Odluke o uređenju kopnenog dijela rive na Badu u postupku
javne nabave – javnog nadmetanja (1/08)
U skladu s Planom rada Poglavarstva za 2008. godinu donosi se Odluka: Pristupa se provedbi
postupka javne nabave – javnog nadmetanja za uređenje kopnenog dijela rive na Badu.
Zadužuju se službe za provedbu natječaja.
11. točka – Donošenje Odluke o kupnji knjige „Otok Korčula u doba druge austrijske
uprave“

Naklada Bošković iz Splita dostavila je 17.01.2008.godine ponudu za kupnju knjige „Otok
Korčula u doba druge austrijske uprave“, autora Velolučanina dr.Franka Oreba. Cijena
primjerka je 340,00 kuna. Donosi se Odluka:
Prihvaća se ponuda Naklade Bošković, Tijardovićeva 22 iz Splita, te će Općina Vela Luka u
skladu s ponudom otkupiti 10 primjeraka knjige „Otok Korčula u doba druge austrijske
uprave“, autora dr.Franka Oreba.
12. točka - Zamolba Boćarskog kluba „Greben“ za pokroviteljstvo boćarskog turnira
Podneskom od 08.01.2008. godine Boćarski klub „Greben“ iz Vele Luke traži da
Poglavarstvo prihvati pokroviteljstvo proslave i turnira povodom 22 godine postojanja kluba.
Donosi se Odluka:
Prihvaća se pokroviteljstvo proslave i turnira Boćarskog kluba „Greben“ Vela Luka u povodu
jubileja 22. godišnjice postojanja i djelovanja kluba. Odobrava se Klubu potpora od 1.000,00
kuna za troškove proslave. Potpora će se doznačiti u račun Kluba (2330003-1100158266).
13. točka – Zamolba grupe građana za sufinanciranje troškova na uređenju puta u uvali
Pičena
Podneskom od 01.11.207.godine grupa građana traži pomoć za saniranje puta u uvali Pičena.
JUO je za potrebe ove točke dostavio procjenu troškova, te se donosi Odluka:
Odobrava se grupi građana pomoć u materijalu do vrijednosti 4.000,00 kuna kao potpora za
nabavu gotovog betona za saniranje puta u uvali Pičena. Zadužuje se JUO da provjerom na
terenu potvrdi namjenski utrošak ove potpore.
16. točka - Informacija o nastavku gradnje sustava kanalizacije
Načelnik obavještava o pripremama za nastavak gradnje kanalizacijskog sustava podmorskog ispusta u uvali Prapatna

Završeno u 18,30 sati.

Zapisničar
Boris Andreis

Predsjednik Općinskog poglavarstva
Tonko Gugić - Bakan

