ZAPISNIK

sa 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Selca, održane 31. siječnja 2018. godine
s početkom u 17,30 sati u vijećnici Općine Selca.
Nazočni:
1. Marčelo Štambuk
2. Bruno Štambuk
3. Lino Lučić
4. Zoran Vrsalović
5. Pero Trutanić
6. Stjepko Tomaš
7. Vedran Mošić
Izočni:
1. Katarina Vrsalović
2. Tonči Zlatar
3. Petar Bezmalinović
4. Zorica Jakšić

Ostali nazočni:
1. Ivan Marijančević (načelnik)
2. Pavle Ordić (zamjenik načelnika)
3. Drago Štambuk (pročelnik)
Zapisničar: Drago Štambuk
Predsjednik Općinskog vijeća, Marčelo Štambuk, pozdravlja nazočne, utvrđuje
kvorum, te predlaže slijedeći:
dnevni red:
1. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog
komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada sa područja općine
Selca.
Načelnik predlaže da zbog žurnosti procedure bude dodana točka dnevnog red:
2. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.
Bruno Štambuk predlaže i treću točku dnevnog reda:

3. Razno
Vijećnici jednoglasno prihvaćaju dnevni red, tako da isti sada glasi:
1. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog
komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada sa područja općine
Selca.
2. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.
3. Razno
Načelnik prilaže vijećnicima Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

Ad. 1.
Denis Nižetić iznosi odredbe Zakona o održivom gospodarenju otpadom, te Uredbe
o gospodarenju otpadom temeljem kojeg Općina donosi Odluku. Zatim iznosi
osnovne novine u budućem načinu prikupljanja otpada kao i fakturiranje istog.
Navedenim načinom fakturiranja i prikupljanja otpada, građani će biti stimulirani na
što veće odvajanje otpada za recikliranje. Također će i visokim kaznama biti
„stimulirani“ na ekološko ponašanje i u duhu što racionalnijeg korištenja usluga
iznosi da u čl. 8. Odluke u zadnjem stavku riječ „mjesečno“ treba promjeniti u
„godišnje“.
Denis Nižetić je objasnio i razliku fiksnog i varijabilnog iznosa računa za korisnike.
Načelnik nakon kraće rasprave iznosi da je ova Odluka nužna i da su kazne za
jedinice lokalne samouprave velike ukoliko se u roku ne donese.
Odluka je usvojena jednoglasno.
Ad. 2.
Marčelo Štambuk iznosi podatke iz Zapisnika o otvaranju ponuda za kupnju č.
zemlje na predjelu poslovne zone Konopice, te također iznosi da je bilo pet ponuda,
a da su se prodavale 4 čestice zemlje.
Svi ponuditelji su zadovoljili uvjete Natječaja, a za jednu česticu zemlje („Lik A“) su
bile dvije ponude i od kojih je povoljnija bila za 5.000,00 kn veća od druge.
Komisija je predložila Općinskom vijeću da prihvati ponude iz Zapisnika.
Bruno Štambuk pita da li je Katarina Vrsalović bila u sukobu interesa s obzirom na
rodbinsku povezanost s ponuditeljem za „lik B“.

Načelnik odgovara da se Zakon o sprječavanju sukoba interesa ne odnosi na članove
vijeća već samo na dužnosnike. Također ističe da gđa. Vrsalović nije sama odlučivala
o izboru ponuditelja, ali i da je za lik „B“ gosp. Tomislav Vrsalović bio jedini
ponuditelj.
Pročelnik iznosi da je zadatak članova Povjerenstva da provjeravaju da li je
dostavljena sva tražena dokumentacija, da li dokumentacijom dokazuju tražene
uvjete, te kolika je ponuda. Konačnu Odluku donosi Općinsko vijeće.
Nakon kraće rasprave Općinsko vijeće sa šest glasova „za“ i jednim suzdržanim
glasom donosi Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.
Ad. 3.
Bruno Štambuk daje načelniku Ugovor o najmu između Osnovne škole Selca i
Ravnatelja Doma zdravlja Supetar, a sve u svrhu reguliranja budućih odnosa između
Općine Selca i Doma zdravlja Split.
Nadalje, Bruno Štambuk kaže kako je napisao kaznenu prijavu zbog zgrade Palac i
to za načelnika, zamjenika načelnika i predsjednika vijeća, a sve zbog toga što ništa
nije napravljeno po ranijim Odlukama vijeća.
Načelnik iznosi da problem sanacije „Palaca“ nije jednostavan jer zadiranje u
sanaciju kulturnog dobra bez stručnog i institucionalnog pokrića može biti teško
kažnjivo djelo.
Također iznosi da je dopis vezan uz problematiku Palaca upućen Ministarstvu
kulture, Konzervatorskom odjelu u Splitu i Županiji, pa se čeka odgovor.
Lino Lučić predlaže da se u Sumartinu u ljetnim mjesecima zatvori parkiranje na rivi
(od 01.06.-01.09.).
Stjepko Tomaš i Lino Lučić traže da se za Sumartin nađe rješenje za parkiranje.
Marčelo Štambuk iznosi problem parkiranja u Selcima (Kapelica), u Radonji (nova
plaža) i drugo.
Zaključuje se da se za slijedeću sjednicu vijeća pripremi Komisija koja bi dala
prijedloge rješenja parkiranja za sva mjesta na području Općine Selca.
Marčelo Štambuk iznosi problem zida od čimatorija u Selcima kao i kuće Štambuk
nasuprot Palaca. Marčelo Štambuk pita za kućicu na početku Puntinka da li će se i
kada ukloniti?
Načelnik kaže da će do sezone biti uklonjena. Što se tiče kanalizacije na Puntinku,
načelnik iznosi da će do sezone i druga sporna vila s lijeve strane biti priključena na
kanalizacijski sustav.

Završeno u 18,50 sati.
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ZAPISNIČAR

Drago Štambuk, dipl. oec.,v.r.
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