Broj: 776/13-6
Jelsa, 12.11.2013. godine

ZAPISNIK
sa 75. sjednice Skupštine društva Hvarski vodovod doo Jelsa, održane dana 12.11.2013. godine
u 11;00 sati u prostorijama Društva

Nazočni:

Vinko Maroević, Zoran Domančić, Nikša Peronja i Ivan Slavić – predstavnici članova
Društva

Ostali nazočni: Ivan Grgičević, direktor
Predsjedavajući je utvrdio da Skupština ima kvorum te da može pravovaljano odlučivati.
Predložen je dnevni red kao u pozivu:
1.Verifikacija zapisnika sa 74. sjednice Skupštine društva.
2.Informacija o realizaciji projekata vodoopskrbe i odvodnje u 2013.godini.
3.Prijedlog odluke o prihvaćanju Programa izgradnje vodnih objekata na području otoka Hvara
od 2014. do 2016. godine.
4.Prijedlog odluke o prihvaćanju Investicijskog programa izgradnje vodnih objekata na
području otoka Hvara za 2014. godinu.
5.Prijedlog Odluke o objavi natječaja za izbor direktora Društva.
6.Prijedlog teksta Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine.
7.Zapisnik o obavljenom poreznom nadzoru MFRH - PU Split.
Predloženi dnevni red je jednoglasno prihvaćen.
AD.1.
Nisu izražene nikakve primjedbe te je verificiran zapisnik sa 74. sjednice Skupštine društva.
AD.2.
Direktor je dao pisanu informaciju o tijeku realizacije investicija u oblasti vodoopskrbe i odvodnje.
U oblasti vodoopskrbe su u tijeku projekti koji se financiraju kroz program Hrvatskih voda (CEB/EIB),
uz sudjelovanje JLS od 10% iz sredstava koji se prikupljaju kroz cijenu vode za investicije. Ugovor o
sufinanciranju je potpisan sa Hrvatskim vodama na iznos od 24.816.666,67 kuna. Ostatak do
ugovorenog iznosa radova u ukupnom iznosu od 28.456.572,68 kuna biti će osiguran rebalansom a
sredstva raspoloživa do kraja godine.
U oblasti odvodnje su u tijeku projekti na sanaciji sekundarne mreže kanalizacije Jelsa i Stari Grad u
ukupnom iznosu od 2.579.000,00 kuna, koji se financiraju kroz program Hrvatskih voda uz
sudjelovanje JLS od 10%. Ostatak potrebnih sredstava u iznosu od oko 1.800.000,00 kuna očekujemo
da će biti osiguran rebalansom Hrvatskih voda do kraja godine.
Radovi na svim gradilištima će biti dovršeni do kraja studenog 2013.g.
Informacija je primljena na znanje te nisu doneseni posebni zaključci.
AD.3.
Direktor je podrobnije obrazložio predloženi Program izgradnje vodnih objekata za trogodišnje
razdoblje te je nakon diskusije jednoglasno donesena Odluka o prihvaćanju Programa.
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AD.4.
Direktor je podrobnije obrazložio predloženi Investicijski program izgradnje vodnih objekata za 2014.
godinu, te je nakon diskusije jednoglasno donesena Odluka o prihvaćanju Programa.
AD.5.
Direktor je izvjestio predstavnike u Skupštini da mu 25.01.2014. godine istječe mandat te da je
dosadašnja praksa bila imenovanje nakon provedene procedure javnog natječaja.
Nakon rasprave o uvjetima natječaja jednoglasno je donesena odluka o raspisivanju natječaja za
izbor i imenovanje direktora.
AD.6.
Direktor je dao obrazloženje da je predložena Odluka temeljena na izmjenama Zakona o financiranju
vodnog gospodarstva a najznačajnija novina jest ukidanje naknade za priključenje objekata na sustav
javne vodoopskrbe i odvodnje.
Nakon rasprave prihvaćen je jednoglasno tekst Odluke o priključenju na komunalne vodne
građevine, kojeg će direktor uputiti svim predstavničkim tijelima JLS otoka Hvara na usvajanje.
AD.7.
Direktor je izvjestio o provedenom poreskom nadzoru obračuna i plaćanja PDV-a, obavljenog zbog
činjenice da je Društvo tražilo povrat velikih iznosa PDV-a po tekućim investicijama, i potpuno
urednom nalazu inspektora.
Izvješće je primljeno na znanje.

Dovršeno u 12,30 sati.
Sastavio: Ivan Grgičević

Ovjera:

1. Vinko Maroević

2. Zoran Domančić

3. Nikša Peronja

4. Ivan Slavić
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