Zapisnik sa 16.sjednice Općinskog vijeća Općine Šolta

ZAPISNIK
sa 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Šolta
održane dana 28.studenoga 2018.godine u Grohotama u Općinskoj vijećnici

Sjednica je započeta u 09:06 sati.
Nazočni vijećnici: Ante Ruić, Boris Gabela, Vicko Kaštelanac, Inga Tomić-Vrdoljak, Branka Weber, Ćiril
Kalebić, Vicko Buktenica, Tihomir Glavurtić, Zvjezdana Jelinčić, Vojka Tomić i Goran Tvrdić
Sjednici nazočuju:
Nikola Cecić-Karuzić - Općinski načelnik Općine Šolta
Željko Zlendić – zamjenik općinskog načelnika
Nataša Nazor Jovović – Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Šolta
Direktorica Komunalnog Basilija Tihana Glavurtić
Predsjedatelj: Ante Ruić
Zapisničar: Katja Tramontana – Domaćina
-sjednica se tonski snima
Ad.1)
Predsjedatelj otvara 16.sjednicu, pozdravlja sve prisutne i iznosi predloženi
Dnevni red
1. Usvajanje Dnevnog reda sjednice Općinskog vijeća
2. Izvješće o obavljenom upravnom nadzoru u svezi upravljanja pomorskim dobrom
na području Općine Šolta
3. Predstavljanje Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom i Plana provedbe Sustava
na otoku Šolti
4. Odluka o davanju u zakup javno prometnih površina
5. Razno

Predsjedatelj stavlja na glasovanje Dnevni red.
Goran Tvrdić ima primjedbu što nema zapisnika sa 15.sjednice, želi znati zašto.
Predsjedatelj pojašnjava da je ova sjednica sazvana u kratkom roku i zapisnik se nije stigao napraviti.
Nakon provedenog glasovanja Dnevni red se usvaja sa 10 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM.
Ad.2)
Predsjedatelj otvara raspravu po Zapisniku o obavljenom upravnom nadzoru u svezi upravljanja
pomorskim dobrom na području Općine Šolta, obavljenom od strane Ministarstva mora, prometa i
infrastrukture. Zapisnik su vijećnici zaprimili na čitanje.
Boris Gabela moli da o ovome vijećnici rasprave ali ovo Vijeće ne može ništa po tome odlučiti.
Predsjedatelj moli da se očituju najprije vijećnici unutar Komisije.
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Branka Weber smatra da nema potrebe ponovno izlagati, sve izjave je dala u Lučkoj kapetaniji pri
saslušanju, sve piše u Zapisniku kojeg su svi pročitali, nema ništa za dodati.
Tihomir Glavurtić pojašnjava da je mislio kako će to biti lagan posao, da će ljudi do 1.4.dobiti
rješenja. Shvatio je da će biti problema tek kad je u Županji tražio Plan upravljanja kojeg nije bilo jer nije ni
predan, iako su Tihana i Načelnik tvrdili da jeste. Tražio je posebnu sjednicu Vijeća na ovu temu, sve je
iznio na Vijeću . Niti jedan Zapisnik Komisije nije potpisao jer se nije slagao sa njima. Na sastanku Komisije
bio je protiv, predsjednica je odbila u zapisnik napisati sve kako je bilo, prijetili su mu da će ga izbaciti sa
sastanka. Godinama ide sve naopako, ali svi to toleriraju. Vijećnici članovi Komisije 1.7.o.g. izvršili su uvid
u papire i zaključili da ih nema, Predsjednica je došla s napomenom da je došla vidjeti da joj netko ne bi
ukrao papire. Nije ugodno kad te netko smatra lopovom. Nakon tog sastanka nitko ga više nije kontaktirao.
Iz Zapisnika sa nadzora vidi da su Branka Weber i Filip Marinković davali izjave kasnije, ne zna zašto nisu
njega i Franu Radelju kontaktirali.
Branka Weber pojašnjava da su bili pozvani u 8, mjesecu da potpišu stare zapisnike, koji su bili bez
datuma i potpisa. Filip i ona sačinili su dodatni dopis u kojem stoji da su te zapisnike potpisali tada u
kolovozu.
Tihomir Glavurtić smatra da su svi članovi trebali biti pozvani. Nadalje dodaje da se svaku godinu
Plan donosio u sedmom mjesecu , što je suludo jer ljudi već rade ljeto samo što nije gotovo. Do 1.2.treba
donijeti Plan, Županija odobriti do 1.3. i 15.4.svi koji su uputili zahtjev imaju odobrenje, sve na vrijeme.
Ćiril Kalebić smatra da je puno nelogičnosti. Županija ima svog predstavnika Franu Radelju u
Komisiji, i ona snosi odgovornost jer je dozvolila da se tako krivo radi sve dok Tihomir Glavurtić nije
ukazao na probleme.
Goran Tvrdić smatra da je „najlakše“ sve svaliti na višu instancu, a ne „čistiti u vlastitom dvorištu“.
Smeta ga što vijećnici nisu dobili Zapisnik o nadzoru. Podsjeća vijećnike da je na 2.sjednici 29.6.17, kada se
imenovalo Vijeće za koncesije, Načelnik inzistirao da predsjednik komisije mora znati raditi, mora bit
stručan da bi odradio svu tu veliku papirologiju, i da predsjednik ostane Tihana Glavurtić. Tihomir Glavurtić
izabran je za člana. Osnovna stvar koja nedostaje je Poslovnik o radu Vijeća za koncesije, pa o drugome ne
treba ni govoriti. Na 8.sjednici, 31.1.18., za promjenjivog člana Stručnog tijela za ocjenu ponuda za
koncesije na pomorskom dobru na području Splitsko-dalmatinske županije, a za koncesije koje će se
dodjeljivati na području Općine Šolta, predloženo je imenovati Borisa Gabelu, a razriješiti Tihanu Sašu
Glavurtić. Ne zna da li bi trebao Boris Gabela izvještavati ovo Vijeće o radu tog Stručnog tijela, ali smatra da
bi trebao biti spona između našeg Vijeća za koncesije i Županije i upozoriti na nepravilnosti. Njegovo pitanje
je što smo uopće dobili sa članstvom u tom županijskom stručnom tijelu. Na 11.sjednici, 5.lipnja, Tihana
moli Vijeće da upozore članove Vijeća za koncesije da se upoznaju sa svojom ulogom u tom vijeću i sa
uredbom o dodjeli koncesija. Tada je predsjednica dijelila lekcije drugima umjesto sama sebi. Tada je
Načelnik tražio riječ, rekao da neće govoriti o izvršenom nadzoru jer je postupak u tijeku, ukoliko uoči
nepravilnosti u radu Vijeća za koncesije tražit će da ih se smijeni, a glede štekata koji koriste višu površinu
nego što plaćaju, sam će sa komunalnim redarom obići štekate i izmjeriti. Zatim u zapisniku koji je konačno
došao o nadzoru nad radom Vijeća za koncesije navodi se između ostalog da se postupalo nezakonito, da
nema Poslovnika, sumnja je da su se zapisnici pisali naknadno itd. Ako Vijeće za koncesije u roku 30 dana,
kako se nalaže, ispravi sve ove nepravilnosti dali ono nastavlja sa radom i je li to uopće moguće?
Ćiro Kalebić pita kako ovo riješiti, ako se ponište rješenja jer su sva rješenja nezakonita, onda se
treba ljudima vratiti novac.
Boris Gabela se ne slaže, svi su platili ono što su koristili, a Vijeće za koncesije neka popravi sve
nepravilnosti uz stručnu pomoć, njima je i naloženo da to riješe.
Predsjedatelj pojašnjava kako se ne bi trebali igrati pravnika, oni koji su proveli upravni nadzor dali
su svoje mišljenje i rekli neka pravnu podršku dade Jedinstveni upravni odjel. Koliko su u pravu u to ne treba
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sada ulaziti, svakako je dobro da postoji nadzor, u roku 30 dana dajemo svoje mišljenje i drugo ne možemo
ništa osim promijeniti članove Vijeća za koncesije. Četrnaest koncesija izdano je od Županije na 5 godina,
što znači da tih 14 sigurno nije protuzakonito. Poslovnik trebaju donijeti i mogu ga donijeti u ovom roku.
Ovaj sastav Vijeća za koncesije neka dovrši sada posao oko ispravaka nepravilnosti, a nakon toga ćemo
promijeniti članove tog Vijeća, neki su već i najavili ostavku.
Željko Zlendić ima potrebu naglasiti da je ovo samo loše odrađen činovnički posao, što se tiče
financijske strane, Općina je naplatila 99%, nije oštećena.
Goran Tvrdić traži da se donese zaključak da se u roku 30 dana isprave nepravilnosti, zatim Načelnik
i Vijeće za koncesije da podnesu izvješće Općinskom vijeću, te da se sastav čitavog Vijeća za koncesije
razriješi dužnosti.
Predsjedatelj zaključuje da u Zapisniku sve piše tko i što ima napraviti i ovo Vijeće nema potrebe
više raspravljati. Smatra da nema nijedne stvari u Zapisniku koja se ne može otkloniti, te traži da na
slijedećoj sjednici Općinskog vijeća, Vijeće za koncesije i Općinski načelnik podnesu izvješće o otklanjanju
nepravilnosti, i da se tada utvrdi da li je ostalo nešto što je nepopravljivo.
Goran Tvrdić traži da u zaključak uđe i da će se članove razriješiti jer Vijeće nije zadovoljilo svojim
radom.
Predsjedatelj smatra da o tome ne treba sada raspravljati nego na slijedećoj sjednici, kada odrade ovo
što im je naloženo.
Boris Gabela navodi da u dobiveni zapisnik uopće ne sumnja, članovi su, smatra, napravili neke
greške iz neznanja. Propust zakonodavca je što Općinskom vijeću nije dao ovlaštenje da vrši nadzor nad
Vijećem za koncesije. Tihomir je kaže naveo da se zahtjev ne može davati prije donošenja Plana, i to je
propust jer kako napraviti Plan kada ne postoji iskazani interes. Navodi neka Vijeće za koncesije sada ovo
dovrši po naloženom. Vjerovao je da će se ulaskom Tihomira Glavurtića u to Vijeće uvesti malo reda, ali u
najboljoj vjeri i namjeri se pretjera i dobije se suprotno, dogodilo se što se dogodilo. Zapravo se izabralo tri
osobe, a ne jednu, ali rezultati nisu potvrdili da je izbor bio dobar. Što se tiče njegovog članstva u Stručnom
tijelu Županije, ono nema ama baš nikakve veze sa općinskim vijećem za koncesije. Tamo se radi o javnim
dokumentima o kojima smatra da nema potrebe izvješćivati. Županija u svojem očitovanju navodi da je
jedini interes općina utvrditi površinu i naplatiti koncesiju, ali on smatra da tu ima puno više interesa, tu su
plaće gospodarstvenika i ono što se kroz njih ostvaruje, pa kroz točenje alkohola i sl. Općinu treba zanimati
kako zaštititi svoje gospodarstvenike. I zato Plan treba donijeti na vrijeme da im se omogući da 1.4.
neometano i uredno rade. Slaže se sa predloženim zaključkom Gorana Tvrdića.
Tihana Glavurić navodi da Plan koji je donesen na vrijeme nažalost nikad nije poslan u Županiju.
Ujedno je i previd, i po njoj jedini, da su se zahtjevi trebali predavati nakon donošenja Plana. Izvješćuje da je
napravljen Poslovnik o radu i to sa svim sugestijama i naputcima iz Zapisnika o provedenom upravnom
nadzoru. Očitovali su se na sve primjedbe iz zapisnika i dostavit će Općinskom vijeću.
Tihomir Glavurtić ponavlja da su svi sve znali, stalno je upozoravao, ali nitko nije niti trznuo. Zašto
su se pisali zapisnici bez znanja članova, bez potpisa, to nije štamparska greška. Svi se prave kao da nitko
nije ništa znao. Sada bi on trebao i dalje biti član u Vijeću za koncesije gdje ga je predsjednica nazvala
lopovom i njegovo mišljenje nije htjela unijet u zapisnik. Ne želi više imati ništa s tim. Želio je tome stati na
kraj jer su ga molili članovi bivšeg Vijeća za koncesije da se isprave greške koje se godinama vuču.
Boris Gabela smatra da je Tihomir Glavurtić prenaglio, dio je tijela koje je loše radilo, i iako je
mislio da će ono ići korak naprijed njegovim dolaskom to se nije dogodilo.
Ćiril Kalebić smatra da vijećnici nisu tu da prave probleme nego da stvari pojednostavne i olakšaju
svima koji se žele baviti ugostiteljstvom i zapošljavati ljude, a ne sada se baviti sami sa sobom. Tihana nije,
navodi, napravila greške jer od toga ima koristi nego je željela da ljudi počnu raditi. Sve koncesije su
naplaćene, ne treba tražiti dlaku u jaju. Tihomir i Branka su izišli na teren, na njegov objekt, ali o tome nisu
izvijestili u zapisniku što bi bilo korektno jer smatra da je to bitna stvar.
Tihomir Glavurtić misli da to nije neka bitna stvar, svojom dobrom voljom su došli pogledat i o tome
nisu trebali pisati.
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Goran Tvrdić smatra da je Tihomir Glavurtić kao svježa krv doveo do raspleta, a ne zapleta kako to
navodi Boris Gabela, i sada kada se „udrilo glavom u zid“, stvari će se morati popraviti, a o poduzetom
potrebno je Općinsko vijeće izvijestiti i Vijeće za koncesije i Općinski načelnik. Moli predsjednika vijeća da
se vijećnici ne napadaju nego zaštite.
Načelnik traži riječ, stoji iza svega što je govorio na proteklim sjednicama Vijeća. Ništa nije lagao.
Ova posjeta, provedeni nadzor, je iz političkih razloga, ali o tome će ih izvijestiti drugom prilikom. Bilo je
propusta ne može reći da nije. Prije izvješća, komunalni redara sve je sam obišao i razlika kvadrata je
naplaćena. Predložit će promjenu članova Vijeća za koncesije. On se očitovao u roku 8 dana o svemu što mu
je naloženo u Zapisniku, nije mu naloženo da podnese izvješće Općinskom vijeću. Također će tražiti od
Župana i promjenu člana koji je ispred županije jer se blokirao rad Vijeća umjesto da su se davale smjernice.
Proračun nije oštećen ni za 1 kunu. Mediji i novinari su sve zločesto potencirali, neki rekli da se novac od
koncesija trošio po restoranima, a to je sve započela Maja Jurišić. Kompenzacije nisu zabranjene. Zabranjeno
je nenamjenski trošiti sredstva a toga nije bilo. Odvjetnici Općine Šolta uputili su prigovor na sve adrese. Da
je uzeto da ih 14 ima koncesijsko odobrenje od Županije na pet godina, ne bi bilo ni pola ovoga. Tražio je
nadzor DORH-a. Nije trebalo ovako blokirati rad i sada imaju samo 2 dana za ispraviti sve što je naloženo
ako to ne naprave imat će i sami problema. Treba sve preokrenuti i da stručno tijelo Općine to vodi.
Goran Tvrdić moli da Općinski načelnik i Vijeće za koncesije podnesu izvješće ovom Vijeću, i da se
to navede u zaključku.
Predsjedatelj predlaže donošenje zaključka i poziva vijećnike na glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja JEDNOGLASNO se donosi
ZAKLJUČAK
u svezi obavljenog upravnog nadzora nad upravljanjem pomorskim dobrom
na području Općine Šolta
Općinsko vijeće Općine Šolta upoznato je sa sadržajem Zapisnika o provedenom upravnom nadzoru
u Općini Šolta od strane Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Klasa:080-03/18-02/56, Urbroj:530-0402-1-18-5, od 19.10.2018., te je suglasno da Općinski načelnik i Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja
Općine Šolta provedu naložene im mjere upravnog nadzora naložene gore citiranim Zapisnikom.
Nalaže se Općinskom načelniku i Vijeću za davanje koncesijskih odobrenja da o izvršenju naloženih
im upravnih mjera izvijeste Općinsko vijeće Općine Šolta na prvoj narednoj sjednici.

Ad.3)
Tihana Glavurtić prezentira Uredbu o gospodarenju komunalnim otpadom i Plan provedbe Sustava
na otoku Šolti. Sve odluke su donesene koje je trebalo donijeti do 31.1.2018. ali provesti to na terenu nije
moguće. Prema iskustvu nekih gradova i općina mnoge odluke su pale, cijene su bile prevelike. Da se to ne
dogodi bilo je potrebno sve preispitati. Načelnik predložio da se stalnom stanovništvu cijena ne poveća više
od 30%, da što manje osjete promjene. Na narednoj sjednici Vijeća biti će potrebno donijeti odluku prema
kojoj će se slati izjave korisnicima. Izjave sa procijenjenim brojem članova kućanstva, podatkom o površini
objekta, namjeni i sl. korisnici će moći mijenjati, upisivati podatke ukoliko nisu točni i 1 primjerak izjave će
vratiti Komunalnom. Vraćena izjava je ujedno i ugovor. Utvrđene su tri kategorije, da bude što jednostavnije,
fizičke osobe –stalno stanovništvo, fizičke osobe koje privremeno borave i pravne osobe. Kriterij za ponudu
veličine spremnika, određen je tako da će se kućanstvu do 5 osoba ponuditi spremnik od 120 l, a za 6 i više
osoba spremnik od 240 l. Svako će moći tražiti i veći spremnik ali to će više i plaćati. Privremeno
stanovništvo zapravo stvara više smeća, a plaća manje, stoga će morati kupovati određeni broj vreća za
smeće da bi bar na neki način podmirili razliku. Cjenik koji je već donesen i objavljen sad će biti izmijenjen
prema novoutvrđenim kategorijama. Očekuju se nepravilnosti i nepravednosti zbog odlaganja smeća na
zelenim otocima. Ono što se mora napraviti u narednoj fazi je čipiranje kanti. U narednoj godini očekuju ih
veliki i skupi poslovi kako bi ovaj sustav zaživio te trebaju podršku Općine Šolta, posebno financijsku.
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Boris Gabela pita kako plaćaju osobe u stambenom naselju.
U stambenom apartmanskom naselju neće ići kante po stanu, nego će biti samo zeleni otoci.
Inga Tomić-Vrdoljak pita koliko utječu kvadrati na cijenu budući ne proizvode oni smeće nego broj
članova u kućanstvu, kako će plaćati iznajmljivači i koja se površina uzima bruto ili neto.
Tihana obrazlaže da kvadrati utječu ali velika je razlika koju će plaćati jedna osoba koja živi sama u
100m2 od četveročlane obitelji u 100m2. Uzima se neto površina objekta. Mali iznajmljivači će plaćati samo
sezonu, 5 mjeseci.
Tihomir Glavurtić smatra da se površina ne treba uzimati, ona ne stvara smeće, samo ljudi. Također
u tu kantu koju dobije on kao sam će napuniti puno manje, odnosno dok se ne napuni u njoj se sve može i
usmrditi. A ako ga nema dugo na Šolti nju neće nitko ni puniti.
Tihana Glavurtić obrazlaže da su kriteriji i faktori koji se uzimaju za obračun određeni, nisu ih oni
izmislili, i drugi tako rade. Kante se prazne jednom tjedno bile one pune ili prazne.
Tihomir Glavurtić traži da se po mjestima objese naputci bar na A3 formatu papira. Brošura je
trebala već ovo ljeto biti napravljena a izjave upućene korisnicima. Dokne bude čipiranja nema pravedne
naplate. U kućama ljeti ima po 10tak ljudi i to nitko ne plaća. Ugostitelji moraju negdje imati baciti bio
otpad, biti će to veliki problem.
Tihana Glavurtić ističe da Komunalno nema kompostanu za bio otpad, niti ima ovlasti niti
mogućnost zbrinjavanja bio otpada. Ugostitelji imaju obvezu da svoj otpad razvrstavaju i odvoze sa otoka,
posebno bio otpad. Interesirala se za mogućnost nabavke barem nekoliko kontejnera za bio otpad, u
pregovorima je sa firmom koja bi sama praznila kontejnere i odvozila sa otoka. Bili bi postavljeni na
deponiju samo se treba još izgraditi podest. To bi bilo bar neko privremeno rješenje, ne bi bilo nekog profita
od bio otpada ali bar bi otpad odvezli sa otoka.
Vicko Kaštelanac smatra da se ideje svakako trebaju usmjerit prema bio otpadu i kompostani.
Trebalo bi napraviti edukaciju za stanovništvo i potaknuti ih na odvajanje bio otpada.
Goran Tvrdić ističe da mu je žao što nisu prisutni predstavnici mjesnih odbora. Ističe da se ne priča i
ne poduzima ništa po pitanju limita-kapaciteta Borovika, o što manjoj proizvodnji smeća jer je to cilj, o
odvozu smeća sa otoka, o cijeni koja se primjenjuju od 1.1. a još nisu poslane ni izjave korisnicima.
Tihana Glavurtić ističe da se radi na proširenju deponija Borovik, apelira se na stanovništvo da
odvaja otpad u postavljene i predviđene kante za staklo, plastiku, papir i miješani otpad, posebno se odvozi
različiti otpad, a sa otoka će se odvoziti ali mora biti balirano i upravo baliranje počinje od današnjeg dana.
Cjenik će se primjenjivati od 1.1.ukoliko u roku dobijemo izjave korisnika natrag.
Goran Tvrdić pita kako je to moguće kada je već skoro 1.12., to je neozbiljan odgovor.
Željko Zlendić odgovara da nema šanse da se to provede, nema kanti, ni izjava, treba sve
prolongirati.
Goran Tvrdić pita kako su ocijenili za narudžbu koliko treba kanti od 120l a koliko od 240 l kada
nije iskazan interes od strane stanovništva.
Vojka Tomić pita što sa medicinskim otpadom, ima li za to rješenja, a posebno za pelenski otpad.
Tihana Glavurtić za takav otpad ambulanta i sl. ustanove moraju imati ugovor sa nekom firmom za
odvoz takvog otpada.
Zvjezdana Jelinčić pita za zelene otoke, definirana im je lokacija su ali nisu uvjetni, oštećeni su, puni
vode, kako će to funkcionirat i zašto to već sada ne funkcionira.
Tihana Glavurtić odgovara da su u fazi uređenja i nabavke novih kontejnera.
Boris Gabela naglašava da treba riješiti i odlaganje motornog ulja.
Željko Zlendić odgovara da spremnici za odlaganje ulja postoje već godinama u luci Rogač,
Stomorska i Maslinica i na odlagalištu Borovik.
Goran Tvrdić se vraća na broj pražnjenja kanti mjesečno, možemo li smanjiti na 2 puta, tko donosi
odluku o tome.
Tihana Glavurtić objašnjava da je prema Uredbi određeno minimalno 2 puta mjesečno, a 2 više
stavljeno zbog ostalih troškova.
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Goran Tvrdić ističe da ne razumije kako će ta 2 puta više pokriti neke druge troškove ako kamion
uistinu vozi 4 puta.
Ad.4)
Predsjedatelj prelazi na točku 4. Čita amandmane predložene od vijećnika Tihomira Glavurtića.
1.da se konzultiraju mjesni odbori prije donošenja odluke i 2. brisati mjesece lipanj, srpanj, kolovoz,
neka bude godišnji obračun.
Načelnik i sam mislio predložiti da odluka ne bude vezana uz sezonu i ljetne mjesece, u svim
čancima odluke staviti „godišnje“. Prihvaća, kao Predlagatelj, oba amandmana.
Predsjedatelj prepušta Goranu Tvrdiću da pročita svoje amandmane na Odluku.
Goran Tvrdić predlaže korekcije cijena, ako želimo potaknuti proizvodnju autohtonih proizvoda
proizvođače treba stimulirati. Tako predlaže u čl.14 uvođenje cijene za one sa oznakom HOP i to da početna
cijena bude 50kn po m2. Nadalje u kopnenom dijelu cijena štekata da bude 100kn/m2 + PDV, a u
priobalnom 200kn/m2 + PDV.
Na sjednicu na poziv Načelnika stiže Tonkica Radeljić - mag.oec. – viši financijski stručni suradnik
u JUO Općine Šolta radi obrazloženja cijena i usklađenja amandmana sa novom Odlukom.
Tonkica Radeljić obrazlaže da se ugovori sklapaju za cijelu godinu, te treba odrediti godišnju cijenu.
Pa čita kako bi po amandmanu trebalo stajati u članku 14.:
„Početna visina naknade za zakup štandova
iznosi 600,00 kuna + pdv godišnje po m2 površine. Početna visina zakupnine za postavljanje štandova koje proizvođači
sa Šolte zakupljuju za prodaju autohtonih šoltanskih proizvoda iznosi 300,00 kuna +pdv godišnje po m2. Početna
visina zakupnine za postavljanje štandova za proizvođače sa Šolte koji imaju proizvode s markicom Hrvatskog otočkog
proizvoda HOP iznosi 150,00 kuna +pdv godišnje po m2.“

Goran Tvrdić glede zakupnine za postavljanje štekata predlaže u Grohotama 120kn/m2 godišnje.
U daljnjoj raspravi predloženo je, te Tonkica Radeljić čita: „Visina zakupnine za postavljanje štekata u
naselju Grohote iznosi 150,00 kuna+pdv godišnje po m2. Visina zakupnine za postavljanje štekata u naselju
Stomorska, Nečujam, Rogač i Maslinica iznosi 300,00 kuna+pdv godišnje po m2. Visina zakupnine za postavljanje
štekata u naseljima Gornje Selo, Donje Selo i Srednje Selo iznosi 1,00 kuna+pdv godišnje po m2.“

Načelnik, predlagač ove Odluke, prihvaća sve prijedloge i amandmane.
Predsjedatelj poziva na glasovanje.
Ćiril Kalebić predlaže da se odvoji glasovanje za cijenu HOPa od ostalih cijena, jer je on ZA Hop ali
nije za povećanje cijene u Grohotama, gdje se jedino i povećala cijena.
Predsjedatelj obrazlaže da je Načelnik kao Predlagač prihvatio sve amandmane i ne može se to
razdvajati, oni su postali sastavni dio Odluke.
Predsjedatelj ponovno poziva na glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja sa 10 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM donosi se

Odluka
o davanju u zakup javno prometnih površina
Ad.5)
Inga Tomić Vrdoljak pita u svezi cijena boravišne pristojbe jer je na vijestima čula da navodno
Općina donosi odluku.
Pročelnica obrazlaže da iznos od 7 kn boravišne pristojbe ostaje i dalje isti ukoliko Općina ne donese
drugačiju odluku, a određeni su limiti visine „od do“. To je još uvijek Nacrt Zakona.
Goran Tvrdić izvješćuje da su na stranici Općine Šolta sada stavljeni svi zapisnici sa sjednica.
Pročelnica izvješćuje da je prekontrolirala i da su bili i u vrijeme prošle sjednice objavljeni.
Goran Tvrdić nadalje pita Načelnika da li nova cesta –zaobilaznica, do njegove kuće, ima uporabnu
dozvolu.
Načelnik ne može dati odgovor, dopisom upitati Hrvatske ceste jer su oni investitor.
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Načelnik izvješćuje vijećnike da je u pregovorima sa građevinskom inspekcijom da dođu na teren i
da pregledaju sve jer kuće niču „kao gljive poslije kiše“. Na dosadašnje prijave nisu dosada reagirali, ni
odgovorili, a kamoli izašli na teren, ići će do ministra ako treba.

Predsjedatelj zaključuje sjednicu u 13:14 sati.

ZAPISNIČAR

Katja Tramontana-Domaćina

PREDSJEDATELJ

Ante Ruić

KLASA: 021-05/18-01/09
URBROJ:2181/03-01-18-2
Grohote, 28.11.2018.
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