ZAPISNIK 63. sjednice Poglavarstva Općine Vela Luka
Sjednica je održana 11.02.2008. godine 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-a,
Vanjo Žuvela, službenik.
DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.
5.

Izvještaj o održanom kulturno-zabavnom programu „Luško lito“ 2007.
Zamolba Europskog edukacijskog centra slijepih iz Zagreba za financijsku potporu
Zamolba Vjeke Tičinović za sufinanciranje knjige „Srce, križ i ankora“
Podnesak službenice Ane Jobst
Donošenje prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti na tekst Statuta Narodne knjižnice
„Šime Vučetić“ Vela Luka
6. Donošenje prijedloga Rješenja o imenovanju privremenog upravitelja javne ustanove
Narodna knjižnica „Šime Vučetić“ Vela Luka
7. Razmatranje Ugovora o povjeravanju komunalnih poslova u 2008.godini „Komunalcu“
d.o.o.
8. Donošenje Odluke o prijenosu posla nastavka izgradnje ogradnih i potpornih zidova na
mjesnom groblju „Komunalcu“ d.o.o.
9. Donošenje Odluke o prijenosu posla asfaltiranja djelova cesta Gradina-Stračinčica, Vela
Luka-Gradina-Pojica-Stiniva i dijela ulice 1. u naselju
10. Donošenje Odluke o oročavanju slobodnih novčanih sredstava
11. Razmatranje materijala za Skupštinu Vodovoda d.o.o. Blato
12. Donošenje Odluke o kupnji terena na trasi gradnje kanalizacijskog sustava

1. točka – Izvještaj o održanom kulturno-zabavnom programu „Luško lito“ 2007.
Na ovu točku je pozvan gost Tonči Surjan, predsjednik udruge „Luško lito“.
U materijalima je „Izvješće o održanom kulturno-zabavnom programu Luško lito 2007“, u
kojemu je opisana kronologija događanja ovog programa. Nakon izvještaja predsjednika
Udruge i rasprave donose se Zaključci:
1. Prihvaća se Izvješće o održanom kulturno-zabavnom programu „Luško lito 2007“.
2. Izvješće će se nadopuniti s opisom održane „Ragate s Englezima“
3. Izvješće će se dopuniti s financijskim pokazateljima koje će Poglavarstvo razmotriti kada
bude razmatralo plan „Luškog lita 2008.
2. točka - Zamolba Europskog edukacijskog centra slijepih iz Zagreba za financijsku
potporu
ECES – Europski edukacijski centar slijepih iz Zagreba traži novčanu pomoć za njihovo
djelovanje. Donosi se odluka:

„Odobrava se ECES – Europskom edukacijskom centru slijepih iz Zagreba novčana potpora
od 500,00 kuna za potrebe njihovog djelovanja, u skladu s njihovim podneskom zaprimljenim
01.02.2008.godine.“
3. točka – Zamolba Vjeke Tičinović za sufinanciranje knjige „Srce, križ i ankora“
Podneskom od 14.01.2008.godine Vjeka Tičinović traži novčanu potporu za izdavanje
njezine nove knjige „Srce, križ i ankora“. Donosi se Odluka: Odobrava se Vjeki Tičinović iz
Vele Luke novčana potpora od 5.000,00 kuna za izdavanje knjige „Srce, križ i ankora“.
Sredstva će se uplatiti nakladniku „Naklada Bošković“ Split.
4. točka – Podnesak službenice Ane Jobst
Rasprava je odgođena.
5. točka – Donošenje prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti na tekst Statuta
Narodne knjižnice „Šime Vučetić“ Vela Luka
Na temelju članka 54. Zakona o ustanovama predložit će se Općinskom vijeću donošenje
Zaključka o davanju suglasnosti na Statut Narodne knjižnice „Šime Vučetić“ Vela Luka.
Utvrđuje se tekst Statuta (kojega donosi ravnatelj Knjižnice po pribavljenoj suglasnosti
osnivača). Donosi se Zaključak:
1. Utvrđuje se prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na tekst Statuta Narodne
knjižnice „Šime Vučetić“ Vela Luka, u predloženom tekstu.
2. Akt iz točke 1. ovog Zaključka sastavni je dio istog.
3. Ovaj Zaključak će se proslijediti Općinskom vijeću, na nadležno postupanje.
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.
6. točka - Donošenje prijedloga Rješenja o imenovanju privremenog upravitelja javne
ustanove Narodna knjižnica „Šime Vučetić“ Vela Luka
Na temelju članka 26. Zakona o knjižnicama (NN 105/97, 5/98 i 104/00), Općinsko vijeće
imenuje ravnatelja ustanove. Predložit će se Općinskom vijeću donošenje slijedećeg rješenja:
1. Za privremenog ravnatelja Javne ustanove Narodna knjižnica „Šime Vučetić“ imenuje
se Nasja Padovan iz Vele Luke.
2. Ovo Rješenje stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenom glasniku Općine
Vela Luka“.
7. točka - Razmatranje Ugovora o povjeravanju komunalnih poslova u 2008.godini
„Komunalcu“ d.o.o.
Na temelju članka 4. Odluke o povjeravanju komunalnih poslova u 2006., 2007, 2008. i 2009
godini (KLASA: 021-05/06-03/035 URBROJ: 2138/05-02-06-01 od 19.12.2006.godine)
potrebno je s „Komunalcem“ d.o.o. sklopiti Ugovor o povjeravanju komunalnih poslova u

2008.godini. Poglavarstvo utvrđuje tekst ugovora, te se ovlašćuje Načelnik da ga može
potpisati.
8. točka - Donošenje Odluke o prijenosu posla nastavka izgradnje ogradnih i potpornih
zidova na mjesnom groblju „Komunalcu“ d.o.o.
Temeljem članka 13. Ugovora o povjeravanju komunalnih poslova u 2008.godini,
Poglavarstvo donosi sljedeći Zaključak:
1. Ovlašćuje se «Komunalac» d.o.o. iz Vele Luke da bude naručitelj radova izgradnje
ogradnih i potpornih zidova na mjesnom groblju kako su planirani točkom 2.1.
Godišnjeg programa uređenja i održavanja mjesnog groblja za 2008.godinu.
2. Financijska sredstva osigurat će Općina Vela Luka.
3. Općina Vela Luka će vršiti nadzor izvođenja radova. Osobom za nadzor određuje se
resorni član Poglavarstva, Zdravko Žuvela.
4. «Komunalac» d.o.o. će navedene radove započeti u rokovima dogovorenima s
Općinom Vela Luka.
9. točka - Donošenje Odluke o prijenosu posla asfaltiranja djelova cesta GradinaStračinčica, Vela Luka-Gradina-Pojica-Stiniva i dijela ulice 1. u naselju
Temeljem članka 13. Ugovora o povjeravanju komunalnih poslova u 2008. godini,
Poglavarstvo donosi sljedeći Zaključak:
1. Ovlašćuje se «Komunalac» d.o.o. iz Vele Luke da bude naručitelj radova na asfaltiranju
javno-prometnih površina kako su planirani Proračunom za 2008.godinu i to:
1.1. Prema „Programu projektiranja, trasiranja i sanacija nerazvrstanih cesta, ulica i poljskih
putova na području Općine Vela Luka za 2008.godinu“ - dio Programa pod oznakom „1A“:
„A.7.“; Asfaltiranje dijela ceste (strmih dionica) Vela Luka-Poplat
„A.8.“; Asfaltiranje dijela ceste Vela Luka-Gradina-Pojica-Stiniva
i dio Programa pod oznakom „1B“:
„B.5.“; Sanacija i asfaltiranje dijela ulice 1 (Zubaća vala)
to jest da kao naručitelj radova sklopi s izvođačima radova ugovore o izvedbi.
1. Financijska sredstva osigurat će Općina Vela Luka.
2. Općina Vela Luka će vršiti nadzor izvođenja radova. Osobom za nadzor određuje se
resorni član Poglavarstva, Zdravko Žuvela.
3. «Komunalac» d.o.o. će navedene radove započeti u rokovima dogovorenima s
Općinom Vela Luka.
10. točka - Donošenje Odluke o oročavanju slobodnih novčanih sredstava
Donosi se Odluka:

„Iz redovnog računa proračuna Općine izdvojiti će se raspoloživa novčana sredstva u iznosu
od 6.598.306,00 kuna i oročiti na 30 dana.
Navedeni iznos će se oročiti kod Splitske banke d.d., uz kamatnu stopu važeću na dan
oročavanja.
Ovlašćuje se Načelnik da može potpisati ugovor o oročavanju.“
11. točka – Razmatranje materijala za Skupštinu Vodovoda d.o.o. Blato
Načelnik obavještava o predstojećoj sjednici Skupštine „Vodovoda“ d.o.o. Blato i upoznaje
članove s predviđenim Dnevnim redom. Članovi Poglavarstva u diskusiji izražavaju svoje
viđenje problematike opskrbe naše Općine pitkom vodom, te se u tom smislu stvara
platforma za sudjelovanje predstavnika Općine u radu Skupštine. Konkretiziraju se stavovi
koje bi predstavnik Općine trebao iznijeti na sjednici (zakazanoj za 13.02.2008.godine), a u
sklopu točke Dnevnog reda „Prijedlog plana rada direktora Vodovod d.o.o. Blato za razdoblje
2008-2012. godine:
- inzistirati će se na postavljanju mjerila ulaza vode na teritorij Općine do 01.06.2008.
godine
- tražit će se ishođenje građevinskih dozvola za nove projekte vodoopskrbe Vela LukaGradina, posebno uključujući vodospremu u Gradini
- ukazat će se na potrebu izrade plana vodoopskrbe Vele Luke
- zatražit će se ugradnja vodovodnih cijevi u cestu Sjeverne zaobilaznice, uključujući i
hidrotehnički tunel kanalizacije
- u planu vodoopskrbe južne i zapadne obale posebno navesti trasu Potirna Vela Luka
- neće se podržati reizbor dosadašnjeg direktora ukoliko se na sjednici uznastoji na
planu rada kakav je predložen, to jest ukoliko se zahtjevi naše Općine ne uvrste u
plan.
13.

točka – Donošenje Odluke o kupnji terena na trasi gradnje kanalizacijskog sustava

Za potrebe nastavka izgradnje kanalizacije (podmorski ispust, uvala Prapatna) potrebno je
obeštetiti posjednike terena koji su na pravcu ove izgradnje, te se donosi Odluka:
„Pristupa se otkupu terena na trasi mjesne kanalizacije od sjevernog portala hidrotehničkog
tunela do početka podvodnog ispusta u uvali Prapatna. U tu će svrhu Općina Vela Luka
otkupiti:
- Dio čest.zem. 2477/24 u dužini 54 m i širini 7 m, posjednika Tonči Cetinić – Betina
- Dio čest.zem. 2477/101 u dužini od 14,5 m i širini 7 m, posjednika Jakša Cetinić –
Betina
- Dio čest.zem. 2477/96 u dužini od 29 m i širini 7 m, posjednika Petar Cetinić – Bata
- Dio čest.zem. 2477/97 u dužini od 40 m i širini 7 m, posjednika Miroslav Cetinić
- Dio čest.zem. 2477/24 u dužini od 46 metara i širini 7 m i dio čest.zem.2477/101 u
dužini 14,5 m i širini 7 m, posjednika Marinko Cetinić
- Dio čest.zem. 2477/98 u dužini od 42 m i širini 7 m, posjednika Dragiša Padovan Kantar
Otkupna cijena terena ne može prijeći 50,00 kuna/m2. Posjednicima će se nadoknaditi šteta
za posječenu maslinu na trasi radova u vrijednosti 1.500,00 kuna po rodnom stablu, odnosno
1.000,00 kuna za stablo voćke starije od 10 godina. Broj stabala će se utvrditi očevidom.

Završeno u 17,10 sati.

Zapisničar
Boris Andreis

Predsjednik Općinskog poglavarstva
Tonko Gugić - Bakan

