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zahtjev Vodovoda d.o.o. za izdavanje suglasnosti za povećanje cijene vode
plan poslovanja Vodovoda d.o.o Blato za 2006. godinu
zaključak o naplati naknade za uređenje voda
natječaj za dodjelu stipendija Općine Blato
suglasnost na cjenik usluga obrta za prijevoz putnika –taxi služba «Bruno Tours»

Općinsko Poglavarstvo raspravljalo je na svojoj 27. sjednici održanoj 4. srpnja 2006. godine
po zahtjevu Vodovoda d.o.o. za povećanje cijene vode, budući je prema Zakonu o komunalnom
gospodarstvu za povećanje cijena komunalnih usluga potrebna suglasnost Poglavarstva.
Suglasnost na povećanje cijene vode dalo je i Povjerenstvo za zaštitu potrošača komunalnih
usluga Općine Blato. Naime, kako se dosadašnjom cijenom i prodajom vode ne može održati
pozitivno poslovanje, a kako se cijena vode nije povećavala posljednjih pet godina, točnije od
studenog 2001. godine, Poglavarstvo smatra zahtjev Vodovoda d.o.o. opravdanim. Cijena vode
povećala bi se za jednu kunu po kubičnom metru te bi tako umjesto dosadašnje osnovne cijene
vode od 6.77 kuna, cijena vode bila 7.77 kuna za domaćinstva, dok bi za gospodarstvo cijena
vode umjesto dosadašnjih 8.92 kune iznosila 9.92 kune.
U nastavku sjednice Poglavarstvo je prihvatilo Plan poslovanja Vodovoda d.o.o. Blato za 2006.
godinu. Kako je prema Zakonu o financiranju vodnog gospodarstva Općina Blato u obvezi
vršiti naplatu naknade za uređenje voda u ime Hrvatskih voda, počevši od 1. ožujka 2006.
godine, Poglavarstvo je na održanoj sjednici raspravljalo o istom, te donijelo zaključak o naplati
naknade za uređenje voda za čitavo područje općine Blato, te zadužilo Odjeljak za
gospodarenje prostorom za provedbu tog zaključka.
Sredstva ostvarena naplatom su
sredstva Hrvatskih voda, a koristiti će se za financiranje poslova upravljanja vodnim sustavom,
uređenje i održavanje vodotoka i drugih voda, korištenje i zaštitu voda, te uređenje i održavanje
melioracijskih kanala. Naknada za uređenje voda iznosi 0,20 kuna po metru 2 i predstavlja
prihod Hrvatskih voda, međutim sukladno rečenom Zakonu, Općina Blato dužna je građanima
Rješenje i uplatnice za vodnu naknadu dostavljati zajedno sa uplatnicama za komunalnu
naknadu i to dva puta godišnje.
U nastavku sjednice Poglavarstvo je donijelo zaključak o raspisivanju Natječaja za dodjelu
stipendija Općine Blato, koji će osim na Oglasnoj ploči Općine Blato biti objavljen i na web
stranicama Općine Blato.
Sukladno Odluci o obavljanju autotaksi prijevoza na području općine Blato Poglavarstvo je dalo
suglasnost na cjenik usluga obrtu za prijevoz putnika –taxi služba «Bruno Tours». Također je
sukladno Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od interesa za Republiku
Hrvatsku zadužen DVD Blato, da temeljem iskustva tijekom protekle požarne sezone izvrši
usklađivanje podataka i odrednica iz važećeg Plana zaštite od požara.
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