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. 87. sjednica Općinskog poglavarstva - 30. siječnja 2004. godine Općinsko poglavarstvo
Blato 30. siječnja 2004. godine u uredu načelnika Općine Blato održalo je svoju 87. sjednicu
Općinskog poglavarstva na kojoj se raspravljalo po Nacrtu prijedloga Odluke o prihvaćanju
Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Blato za 2003. godinu koji će se za slijedeću sjednicu
doraditi sukladno primjedbama Poglavarstva. Općinsko poglavarstvo poništilo je natječaj za
davanje u zakup poslovnog prostora disco kluba od 8. prosinca 2003. godine. Raspisan je
natječaj za prodaju čest. zem. 28362/189 k.o. Blato u predjelu Prižba površine 570 m2 i natječaj
za zakup poslovnog prostora na Tržnici površine 28 m2. Za potrebe izrade Plana potreba s
prioritetima za izvođenje radova na županijskim i lokalnim cestama u 2004. godini Općina Blato
je za sufinanciranje od strane ŽUC-e prijavila asfaltiranje ceste od okuke u Prigradici do
Popovratka i asfaltiranje ceste od groblja do Krtinje kroz Seca. Načelnik prof. Ivo Gavranić
izvijestio je Poglavarstvo o radovima čije je izvođenje u 2004. godini dogovoreno sa HEP-om:
polaganje kabela za elektrifikaciju od Gršćice - Ravnog, elektrifikacija područja od Prigradice Bočića, te poduzetničke zone, zatim sa Hrvatskim vodama: izrada projekta kanalizacije i
odvodnje otpadnih voda, te Fondom za regionalni razvoj: vodoopskrba Karbuna, izgradnja
vodospreme Gršćica, rekonstrukcija vodospreme Vela Strana, te postavljanje novog kloratora
na Studencu. Poglavarstvo je na sjednici dalo svoju podršku Poljoprivredi Blato d.d. u njezinoj
namjeri da pristupi izradi programa okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta. Načelnik prof.
Gavranić također je izvijestio Poglavarstvo o namjeri Hrvatskih pošta da priđu preuređenju
Poštanskog ureda u Blatu u koju će se svrhu iznaći zamjenski prostor za rad pošte za vrijeme
preuređenja. Poglavarstvo je također donijelo zaključak da se Ministarstvu mora, prometa,
turizma i razvitka, Upravi za otočni i područni razvoj podnese zahtjev za financiranje kapitalnih
projekata iz državnog proračuna i to za uređenje Prigradice, uređenje Prižbe i centra mjesta.
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