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Obavijest medijima

Priopćenje s 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Vodica

Održana je deseta sjednica Gradskog vijeća Grada Vodica na kojoj se raspravljalo o jedanaest
točaka dnevnog reda i svaka je prihvaćena s većinom vijećničkih glasova. Ovo je prva
sjednica na kojoj je vijećnik Šime Bilan, dosadašnji član Socijaldemokratske partije Vodica,
nakon njegova napuštanja stranke 20. srpnja ove godine, sudjelovao kao nezavisni vijećnik.
Na posljednjoj sjednici, koja je održana krajem lipnja, petero je vijećnika zatražilo osnivanje
međustranačkog Povjerenstva koje će razmotriti sve okolnosti gradnje i dovršavanja
investicija; nove tržnice i ribarnice i montažne sportske dvorane u dvorištu Osnovne škole
Vodice. Tada su definirane zadaće Povjerenstva koje bi trebalo utvrditi koliko novaca je
utrošeno, koje su bile okolnosti ugovaranja i neizvršenja obaveza, radnji koje nisu učinjene pa
su dovele do situacije nezavršenih objekata. Međustranačko povjerenstvo je oformljeno i
sastalo se 06. kolovoza ove godine.
Na sjednici je podneseno i izvješće o izvršenju Gradskog proračuna u prvih šest mjeseci ove
godine iz kojeg je vidljivo da su ukupni prihodi nešto veći od 19 milijuna kuna, dok je
potrošeno 17 milijuna. Na stavci poreza i prireza od nesamostalnog rada uprihodovano je
gotovo 5 milijuna kuna, što je 20% više nego u istom razdoblju prošle godine. U gradsku se
blagajnu slilo preko 3 milijuna kuna iz komunalnog doprinosa, odnosno oko 37% više nego u
prvih šest mjeseci lanjske godine, dok je najveći pad zabilježen na stavci povremenih poreza
na imovinu koji su za 60% manji nego u prvoj polovici prošle godine.

Između ostalog, na sjednici je prihvaćen prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o komunalnoj
naknadi, te Izmjena Odluke o komunalnom redu kojom se pokretnim prodavačima dozvoljava
rad samo uz suglasnost Gradonačelnika i to samo na području Srime, otoka Prvića i
prigradskih naselja, a reklamiranje u hodu ugostiteljskih objekata, trgovina, prodaja
izletničkih karata i drugih usluga dozvoljava se samo gospodarstvenicima koji imaju



registrirano sjedište na području Grada Vodica. Odluka je to kojom se želi jasnije regulirati
rad oglašavača koji su protekle turističke sezone bili sveprisutni, nudeći svoje proizvode čak i
na plažama, dok se određivanjem sjedišta registracije željelo zaštititi domaće privrednike.
Novost je i zabrana konzumiranja alkoholnih pića na javnim gradskim površinama.

Na sjednici je odlučeno da se suvenirnici koja se nalazi u sklopu Memorijalnog centra Faust
Vrančić u Prvić Luci i koja se bavi prodajom proizvoda s oznakom Hrvatski otočni proizvod
dozvoljava plaćanje paušala od 100 kuna mjesečno u razdoblju od 16. listopada do 14.
travnja, kad je posjećenost otoka znatno manja nego u ljetnim mjesecima, pa su i prihodi
suvenirnice manji.
Odlukom o reguliranju prometa oformljena su dva nova parkirališta , jedno na Srimi u
vlasništvu gospođe Ivane Lovrić Čupić i drugo u Ulici Ljudevita Gaja u Vodicama u
vlasništvu Trgovačkog društva Ville Matilde.
Također, na sjednici je donesen zaključak o prihvaćanju Povelje o suradnji Grada Vodica i
udruga civilnog društva te o prihvaćanju prijedloga Izmjena programa korištenja sredstava
naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada za 2014. godinu. Donesen je i Plan
ulaganja u infrastrukturu javne odvodnje Grada Vodica za koju je odvojeno skoro 600.000,00
kuna. Tim će novcem biti financirano priključenje CS Imperijal na NN mrežu, izrada novog
upravljačkog ormara ove crpne stanice, te izrada daljnje potrebne dokumentacije za sliv
Račice i oborinsku odvodnju Vodica i Srime.


