GRADONAČELNIK
Klasa:022-01/15-01/1
Ur.broj:2142/01-02/1-15-96-62
Krk, 8 .rujna 2015.

ZAPISNIK
sa 96. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 07. rujna (ponedjeljak) 2015. godine u Uredu
Gradonačelnika u Krku.
Kolegij u 13:00 sati otvara i vodi Gradonačelnik Darijo Vasilić, prof. i utvrđuje da Kolegiju
prisustvuju sljedeći članovi: Čedomir Miler, Zamjenik gradonačelnika Grada Krka, Marinko
Pavlić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Marinko Bajčić, pročelnik JUO, Đimi
Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Dinka Pejnović, stručni suradnik
Odsjeka za proračun i financije, Ines Galjanić, stručni suradnik Odsjeka za prostorno
planiranje i zaštitu okoliša, Radmila Živanović – Čop, voditeljica Odsjeka za opće, pravne i
kadrovske poslove, Marinka Margan, stručni suradnik Odsjeka za društvene djelatnosti, Igor
Hrast, stručni suradnik za održivi razvoj, Mladena Cvitković, viši stručni referent u Odsjeku
općih pravnih i kadrovskih poslova i Igor Gržetić, osoba za održavanje internet stranica Grada
Krka.
Nakon što su prisutni iznijeli svoje prijedloge, Gradonačelnik Darijo Vasilić predložio je
sljedeći
DNEVNI RED
1. Odsjek za društvene djelatnosti:
 prijedlog Odsjeka za sufinanciranje poklona dobrodošlice za djecu prvih razreda
Osnovne škole „Fran Krsto Frankopan“ Krk i PŠ Vrh;
 Športsko ribolovno društvo „Lovrata“ iz Krka – zamolba za sufinanciranje
sudjelovanja članova udruge na Svjetskim prvenstvima u raznim kategorijama, koja će
se održati u Portugalu, Irskoj i na otoku Braču;
 Udruge specijalne policije iz Domovinskog rata „Ajkula“ – zamolba za sufinanciranje
puta za članove udruge za odlazak u Gospić na manifestaciju „Dani sjećanja“;
 Franjevački samostan Košljun – zamolba za sufinanciranje 12. obljetnice smrti fra.
Ivana Perana;
 Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata – zamolba za sufinanciranje
manifestacije „Susreti djece hrvatskih branitelja“;
 Prijedlog Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“ Krk za umanjenje roditeljske naknade
za djecu koja su upisana u cjelodnevni program i pohađaju Posebni 5,5 satni program
za djecu s teškoćama u razvoju u uvjetima integracije u vrtićkoj skupini;

2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

 Osnovna škola „Fran Krsto Frankopan“ – zamolba za sufinanciranje nabavke pribora
za likovnu kulturu za učenike Osnovne škole „Fran Krsto Frankopan“ u Krku i Vrhu;
 Udruga Kreativni Krk – zamolba za sufinanciranje puta krčke glazbene grupe „Brain
Production“ na natjecanje u Kopar;
 Vokalna skupina „Bona Forma“ iz Krka zamolbe za:
- sufinanciranje transfera do aerodroma i natrag, radi sudjelovanja na natjecanju
svjetskih zborova i vokalnih skupina koje će se održati u Španjolskoj;
- za korištenje sportske dvorane Osnovne škole „Fran Krsto Frankopan“ u Krku za dan
19. rujna 2015. godine radi održavanja promocije prvog nosača zvuka;
 Gradsko društvo Crvenog križa Krk – zamolba za davanje suglasnosti za korištenje
javne površine na rivi u gradu Krku, za dan 10. rujna 2015. godine, u vremenu od
10,30 – 12,000 sati u cilju održavanja Pokazne vježbe spašavanja brodica i posade, te
zbrinjavanja ozlijeđenih osoba.
Imovinsko pravni predmeti.
Prijedlog Odluke za imenovanje osobe zadužene za nepravilnosti .
Očitovanje Zamjenika gradonačelnika u svezi Odluke o evidentiranju svih nekretnina na
području jedinica lokalne samouprave i ažuriranje podataka o obveznicima plaćanja
komunalne naknade, donesenu od Vlade Republike Hrvatske.
Fortis Net d.o.o. iz Šapjana – ponuda za izvedbu radova 48 – nitne svjetlovodne dionice u
gradu Krku na potezu Ghetaldus – Vrata slobode – ulica Narodnog Preporoda.
Turistička zajednica Grada Krka – prijedlog za davanje suglasnosti za postavu tabli za
označavanje biciklističkih staza na području Grada Krka.
Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša:
a) Razmatranje tijeka izrade lokacijske dozvole za gradnju i formiranje gradilišta na dijelu
k.č. 2568 i 2569 k.o. Krk – grad;
b) Problematika oborinske odvodnje u dijelu ulice Slavka Nikolića kod kućnog br. 38, u
gradu Krku;
c) Ocjenjivanje sukladnosti umjetne penjačke strukture u sportskoj dvorani Osnovne škole
„Fran Krsto Frankopan“ Krk s općim sigurnosnim zahtjevima;
d) Krešo Rosean iz Krka, Crikvenička 27 zahtjev za asfaltiranje dijela Crikveničke ulice u
gradu Krku;
e) David Brivet iz Krka, Lj, Gaja 14- zamolba za financiranje asfalterskih radova;
f) Razmatranje ponude za uređenje istočnog dijela trga Osnovne škole „Fran Krsto
Frankopan“ Krk;
g) Tvrtka Veja d.o.o. iz Krka – ponuda za izradu glavnog projekta za uređenje prostora
suterena zgrade Centra za kulturu Grada Krka;
h) Razmatranje snimke izvedenog stanja u predmetu utvrđivanja granica zemljišta na kojem
je izvedena cesta odnosno dio Vrbničke ulice (dijelovi z. č. 2456/2, 2457, 2458, 2464,
2484, 2494 sve k.o. Krk grad);
i) Razmatranje Rješenja dostavljeno od Upravnog odijela za graditeljstvo i zaštitu okoliša,
Ispostava Krk kojim je produžena Lokacijska dozvola za „Gradnju dijela sabirne ulice (SU
6) sa spojem na zapadnu obilaznicu GU 1 i dijela zapadne obilaznice GU 1 u gradu Krku“.
Odsjek za komunalno gospodarstvo:
a) Turistička agencija „Katarina Line“ iz Opatije – zamolba za davanje suglasnosti za
korištenje javne površine za parkiranje organizirane grupe bajkera na Velikom mulu u
gradu Krku, neposredno ispred turističkog broda, za dan 23. rujna 2015. godine;
b) Tvrtka Studio Perivoj d.o.o. iz Malinske:
- Polugodišnje izvješće o izvršenom nadzoru na održavanju zelenila u gradu Krku, za
period siječanj – lipanj 2015. godine;
- za uređenje raslinja i stabala između zgrada Hrvatske pošte i Fine u gradu Krku;

c) PGŽ, Upravni odjel za gospodarenje imovinom i opće poslove prijedlog za davanje
suglasnosti za uređenje poslovnog prostora u vlasništvu Grada Krka, na adresi Trg bana J.
Jelačića 2, Krk koji koristi Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu
okoliša Primorsko goranske županije, Ispostava Krk.
9. Dječji vrtić „Katarina Frankopan“ Krk:
- Prijedlog za davanje prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Pravilnika o
unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića„Katarina Frankopan“ Krk;
- Prijedlog za davanje prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Dječjeg
vrtića„Katarina Frankopan“ Krk;
- za davanje suglasnosti na Odluku o dodatnom upisu djece za dječji vrtić „Katarina
Frankopan“ Krk, podružnica Omišalj za pedagošku godinu 2015./2016.,
- Izvješće o upisima u Dječji vrtić „Katarina Frankopan“ Krk za pedagošku godinu
2015. /2016.,
- Prijedlog za davanje suglasnosti za zapošljavanje 1. kuhara/ice na neodređeno puno
radno vrijeme u Dječji vrtić „Katarina Frankopan“ Krk.
10. Ponikve voda d.o.o. Krk:
- prijedlog Dodatka br. 1. Ugovoru o financiranju troškova vještačenja u investiciji
„Izgradnja gravitacijskog kolektora sa pristupnim putem do uređaja Krk“;
- prijedlog Dodatka br. 1. Ugovoru o financiranju naknada za potpuno i nepotpuno
izvlaštenje zemljišta u investiciji „ Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda
Krk sa pristupnim putem do uređaja“.
11. Odsjek za gospodarstvo:
a) Razmatrajnje Javnog poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike
Hrvatske za 2016. godinu, objavljen od Ministarstva kulture;
b) prijedlog Odsjeka u vezi konačne lokacije u gradu Krku za postavu punionice električnih
vozila.
12. Upute za izradu plana Proračuna Grada Krka za razdoblje 2016. – 2018. godine.

Ad 1.
Prijedloge Odsjeka za društvene djelatnosti obrazložila je Marinka Margan, te je nakon rasprave
Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
 Prihvaća se prijedlog Odsjeka za društvene djelatnosti za sufinanciranje poklona
dobrodošlice za djecu prvih razreda Osnovne škole „Fran Krsto Frankopan“
Krk i PŠ Vrh.
Grad Krk sufinancirati će kupnju poklon paketa za djecu upisanu u prvi razred
Osnovne škole „Fran Krsto Frankopan“ Krk i PŠ Vrh u iznosu od 50,00 kn po
djetetu.
 Športsko ribolovnom društvu „Lovrata“ iz Krka odobrava se financijska potpora
za
sudjelovanje članova udruge na Svjetskim prvenstvima u raznim
kategorijama, koja prvenstva će se održati u Portugalu, Irskoj i na otoku Braču,
te se u tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka za 2015. godinu odobrava iznos
od 3.000,00 kn.
 Udruzi specijalne policije iz Domovinskog rata „Ajkula“ odobrava se financijska
potpora za odlazak u Gospić na manifestaciju „Dani sjećanja“- obilježavanje

sjećanja na vojno redarstvenu operaciju „Medački džep“, te se u tu svrhu na teret
Proračuna Grada Krka za 2015. godinu odobrava iznos od 1.000,00 kn.
 Franjevačkom samostanu Košljun odobrava se financijska potpora za
obilježavanje 12. obljetnice smrti fra. Ivana Perana, koja će se održati na
Košljunu 12. rujna 2015. godine, te se u tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka
za 2015. godinu odobrava iznos od 1.000,00 kn.
 Nije moguće udovoljiti zamolbi Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog
rata za sufinanciranje manifestacije „Susreti djece hrvatskih branitelja“ iz
razloga jer u Proračunu Grada Krka za 2015. godinu nisu osigurana sredstva za
navedenu namjenu.
 Prihvaća se zamolba Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“ Krk za umanjenje
roditeljske naknade za djecu koja su upisana u cjelodnevni program i pohađaju
Posebni 5,5 satni program za djecu s teškoćama u razvoju u uvjetima integracije
u vrtićkoj skupini.
Kako rad nove vrtićke skupine traje 5,5 sati dnevno, visina roditeljske uplate za
djecu koja pohađaju Posebni 5,5 satni program iznosi 300,00 kn mjesečno,
počevši od dana pohađanja djeteta u vrtić u pedagoškoj 2015./2016. godini.
 Osnovnoj školi „Fran Krsto Frankopan“ odobrava se financijska potpora za
nabavku pribora za likovnu kulturu za učenike Osnovne škole „Fran Krsto
Frankopan“ u Krku i Vrhu, te se u tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka za
2015. godinu odobrava iznos od 5.000,00 kn.
 Udruzi Kreativni Krk odobrava se financijska potpora na troškove puta krčke
glazbene grupe „Brain Production“ na natjecanje u Kopar, te se u tu svrhu na
teret Proračuna Grada Krka za 2015. godinu odobrava iznos od 2.000,00 kn.
 Sukladno Zaključku Gradonačelnika Klasa:402-01/15-01/01, Urbroj: 2142/0102/1-15-2, od 13. siječnja 2015. godine, Grad Krk sufinancirati će iznos od
26.816,00 kn potreban za kupnju avionskih karata za sve članice vokalne skupine
„Bona Forma“.
Iznos potreban za transfer do aerodroma i natrag, Grad Krk nije u mogućnosti
financirati.
 Vokalnoj skupini „Bona Forma“ iz Krka, daje se suglasnost za korištenje
sportske dvorane Osnovne škole „Fran Krsto Frankopan“ u Krku za dan 19.
rujna 2015. godine, radi održavanja promocije prvog nosača zvuka.
 Gradskom društvu Crvenog križa Krk daje se suglasnost za korištenje javne
površine na rivi u gradu Krku, za dan 10. rujna 2015. godine, u vremenu od 10,30
– 12,000 sati u cilju održavanja Pokazne vježbe spašavanja brodica i posade, te
zbrinjavanja ozlijeđenih osoba.
Ad 2.
Imovinsko – pravne predmete obrazložila je Radmila Živanović - Čop, te je nakon
rasprave Gradonačelnik donio sljedeće

Odluke i Zaključke
Donošenje odluke o produljenju ugovora o zakupu poslovnog prostora koji se nalazi u
gradu Krku, J. J. Strossmayera 27 , sa zakupnikom Mateo d.o.o. sa sjedištem u Krku,
Crikvenička bb . Dosadašnji ugovor o zakupu poslovnog prostora istekao je 5. srpnja
2015. godine.
2. Zahtjev Marije i Bruna Dujmovića iz Krka, Tina Ujevića 13 za refundaciju š t e t e
nastale uslijed poplave koja je prema navodima predlagatelja uzrokovana
začepljenjem šahte za odvodnju oborinskih voda u ulici Tina Ujevića do koje je došlo
26. srpnja 2015. godine.
3. Zahtjev Nikole Turčica iz Malinske, V. Nazora 2 za refundaciju š t e t e nastale
uslijed poplave koja je prema navodima predlagatelja uzrokovana neodržavanjem
ispusta oborinskih voda u Krku, Plavnička 40, do koje je došlo 26. srpnja 2015.
godine.
4.Prijedlog Hajl Rudolfa iz Krka, Matka Laginje 16 za davanje suglasnosti na
izvedeno stanje ogradnog zida stambene građevine u vlasništvu predlagatelja
izgrađene na k.č. 3697 k.o. Krk grad.
5. Prijedlog Zvonimira Mahneta iz Zagreba i Miljenka Vukovića iz Sesveta za
zaključenje kupoprodajnog ugovora za z.č. 606/10 površine 243 m2 k.o. Krk koja
parcela je zauzeta izgradnjom Bašćanske ulice u gradu Krku.
6.Prijedlog Slavka Kosića iz Krka, Dr. Dinka Vitezica 3 za zakup ili kupnju
k. č. 3159 ( z. č. 1365 ) k.o. Krk površine 308 m2 , za potrebe parkiranja.
7. Prijedlog Petra Daskijevića iz Zagreba za zaključenje kupoprodajnog ugovora za
dio k.č. 3758/3 ( z. č. 1650/5) k.o. Krk grad , u naravi stambena građevina izgrađena u
Krku, Plavnička 29, u dijelu u kojem je ista zauzeta izgradnjom ceste i nogostupa.
8.Prijedlog Prebeg Zdravka iz Kornića, Na zdenac 25 za kupnju dijela k.č. 1481/29
k.o. Kornić u površini od 40m2 , radi uređenja okućnice i parkiranja.
9. Obavijest Velimira lskre iz Krka, Krčkih iseljenika 8, vezano za uređenje
imovinsko pravnih odnosa na k. č. 2574 k.o. Krk grad ( planirana izgradnja pješačkog
hodnika u ulici Krčkih iseljenika.
10. Prijedlog Lacić Teofila iz Krka, I. Mestrovića 8 za davanje u zakup k. č.
3329/15 k.o. Krk grad površine 78 m2, koja parcela graniči sa k.č. 3329/10 k.o. Krk
grad , vlasništvo predlagatelja, radi održavanja - košnje i čišćenja.
11. Ponuda Lidije Skomersich iz Italije za prodaju z. č. 501 /2 k.o. Vrh , vlasništvo
predlagateljice , šuma površine 53 118m2

12. Prijedlog Dujmović Željka iz Krka, Ivana Mestrovića 15 za donošenje odluke o
smanjenu zakupnine za dijelove k.č. 3320/1 površine 344 m2 i k. č. 3318/1 površine
99m2, obje k.o. Krk grad, za koje je donesena odluka o visini zakupnine u iznosu od
10,00 kuna po m2 zemljišta godišnje. Napominje se da ugovor o zakupu predmetnog
zemljišta nije zaključen.
13. Prijedlog Ivane Koller iz Krka, Frankopanska 6 za kupnju k. č. 2955 k.o. Krk
površine 52 m2 ( gr.č. 115/6 i gr. č. 115/7 k.o. Krk ) u naravi dvorište koje se nalazi u
staroj jezgri grada Krka ( Frankopanska ulica). Predlagateljica je vlasnica kuće
izgrađene na gr.č. 115/1 k.o. Krk .
14. Prijedlog Milke Kosić iz Krka, Vršanska 17 za isplatu naknade za k.č. 2039/8 (
z.č. 1354/8) površine 124m2 k.o. Krk grad , vlasništvo predlagateljice, koja parcela
je zauzeta izgradnjom ulice Slavka Nikolića u gradu Krku.
15.Prijedlog Kavazovic Rijada iz Krka, Stanka Vraza 5, za zamjenu zemljišta i to z.č.
1699/11 površine 238m2, z. č. 1699/7 površine 34m2 i z.č. 1699/8 površine 294 m2 te z.
č. 1583/2 površine 387m2 , sve k.o. Krk, vlasništvo predlagatelja, koje ulaze u sastav
buduće prometnice u dijelu grada Krka, za z. č. 1699/1 i z. č. 1699/2 ukupne površine
907 m2 koje ulaze u sastav građevinskih parcela u vlasništvu predlagatelja.
16.Ponuda Arheo Kvarner d.o.o. sa sjedištem u Vrbniku za obavljanje arheoloških
istraživanja crkve Sv. Lovre u arealu Š i n i g o j u gradu Krku.

Ad 3.
Prijedlog Odluke o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti, obrazložio je Marinko
Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeću
Odluku
Ovom Odlukom imenuje se Ana Bajčić Hrgovčić, stručna suradnica za gospodarstvo i
europske fondove, osobom zaduženom za nepravilnosti u Gradu Krku.
I.
Sukladno odredbama članka 36. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u
javnom sektoru imenovana osoba iz točke I. ove Odluke obvezna je:
1. zaprimati obavijesti o nepravilnostima i sumnjama na prijevaru ili samostalno
poduzimati radnje protiv nepravilnosti i prijevara;
2. pratiti tijek postupanja po utvrđenim nepravilnostima;
3. sastavljati polugodišnje i godišnje izvješće o nepravilnostima iz članka 12., 14., i
15. sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika;
4. surađivati s nadležnom ustrojstvenom jedinicom u Ministarstvu Financija u
čijem je djelokrugu proračunski nadzor i drugim nadležnim tijelima.
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II.
Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o imenovanju osobe zadužene
za nepravilnosti, Klasa: 470-06/14-01/8, Ur. broj: 2142/01-02/1-14-2, od 15. srpnja 2014.
godine.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Ad 4.
Odluku o evidentiranju svih nekretnina na području jedinica lokalne samouprave i ažuriranje
podataka o obveznicima plaćanja komunalne naknade, donesenu od Vlade Republike
Hrvatske, obrazložio je Zamjenik gradonačelnika Čedomir Miler, te je nakon rasprave
Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Nalaže se Odsjeku za komunalno gospodarstvo da u navedenom roku prikupi i obradi
tražene podatke iz Odluke o evidentiranju svih nekretnina na području jedinica lokalne
samouprave i ažuriranje podataka o obveznicima plaćanja komunalne naknade Klasa:
022-03/15-04/320, Urbroj: 50301-05/05-15-2, od 30. srpnja 2015. godine.
Obvezuje se Odsjek za komunalno gospodarstvo da do 31. prosinca 2015. godine
obavijesti Ministarstvo financija i Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja o
obveznicima plaćanja koji su oslobođeni plaćanja komunalne naknade, te iznosu
naknade koja bi bila naplaćena da tako oslobađanje nije propisano.
Ad 5.
Ponudu tvrtke Fortis Net d.o.o. iz Šapjana za izvedbu radova 48 – nitne svjetlovodne dionice
u gradu Krku na potezu Ghetaldus – Vrata slobode – ulica Narodnog Preporoda, obrazložio je
Zamjenik gradonačelnika Čedomir Miler, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prihvaća se ponuda broj 48/2015, tvrtke Fortis Net d.o.o. iz Šapjana za izvođenje radova
48 – nitne svjetlovodne dionice u gradu Krku na potezu Ghetaldus – Vrata slobode –
ulica Narodnog Preporoda , u iznosu od 33.451,00 kn u koji iznos nije uključen iznos
PDV-a (vidi prilog predmetnu ponudu koja čini sastavni dio ovog zaključka).
Ad 6.
Prijedlog Turističke zajednice Grada Krka za davanje suglasnosti za postavu tabli za
označavanje biciklističkih staza na području Grada Krka, obrazložio je Zamjenik
gradonačelnika Čedomir Miler, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
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Zaključak
Turističkoj zajednici Grada Krka daje se suglasnost za postavu tabli za označavanje
biciklističkih staza na području Grada Krka, sukladno dostavljenom prijedlogu - vidi
prilog zaključku, predmetni prijedlog izgleda i veličina tabli za označavanje
biciklističkih staza koji čini sastavni dio ovog zaključka.
Ad 7.
Prijedloge Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša obrazložila je Ines Galjanić, te je
nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Z a k lj u č k e
a) Prihvaća se ponuda tvrtke Geo line d.o.o. iz Krka za izradu geodetskog projekta
za izradu lokacijske dozvole za gradnju i formiranje gradilišta na dijelu k. č.
2568 i 2569 k.o. Krk – grad u iznosu od 12.600,00 kn + PDV što ukupno iznosi
15.750,00 kn.
Grad Krk predlaže da se izrada geodetskog elaborata realizira u fazama koje će
se potvrditi narudžbenicom.
b) Odobrava se ponuda tvrtke ZFO Kornić vl. Gezim Hoxha iz Kornića, za sanaciju
oborinske odvodnje u dijelu ulice Slavka Nikolića kod kbr. 38 u gradu Krku,
izgradnjom armirano betonskog zida dužine 38 m, visine 0,5 m i širine 0,25 m u
iznosu od 21.075,00 kn + PDV što ukupno iznosi 26.343,75 kn (vidi prilog
predmetnu ponudu koja čini sastavni dio ovog zaključka).
Upućuje se predstavnik stanara u zgradi na adresi Slavka Nikolića 38, Krk na
potpisivanje Sporazuma o financiranju 50% vrijednosti navedenog iznosa.
Nakon sklopljenog Sporazuma o financiranju JUO, Odsjek za prostorno
planiranje i zaštitu okoliša izdati će narudžbenicu izvoditelju radova.
c) Prihvaća se dostavljeno izvješće o sigurnosti stijene za penjanje, kratka uputstva
za obavljanje provjera (rutinskih i operativnih), Pregled i mišljenje ovlaštenog
projektanta konstrukcije – statičara, dostavljeno od tvrtke Mar ing d.o.o. iz
Rijeke.
Nalaže se Odsjeku za prostorno planiranje i zaštitu okoliša da tvrtki Vecla d.o.o.
Krk i Osnovnoj školi „Fran Krsto Frankopan“ dostavi kratka uputstva za
obavljanje rutinskih i operativnih provjera.
Nadalje, zadužuje se korisnike prostora, tvrtku Vecla d.o.o. Krk i Osnovu školu
„Fran Krsto Frankopan“ za daljnje provođenje mjera održavanja i kontrole
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umjetne stijene za penjanje unutar sportske dvorane O. Š. „Fran Krsto
Frankopan“ u gradu Krku.
Grad Krk osigurati će potreban iznos za godišnji pregled ocjenjivanja
sukladnosti umjetne penjačke strukture sportske dvorane O. Š. „Fran Krsto
Frankopan“ u gradu Krku.
d) Prima se na znanje zahtjev Kreša Rosean iz Krka, za asfaltiranje dijela
Crikveničke ulice u gradu Krku.
Prije asfaltiranja navedenog dijela ulice potrebno je riješiti imovinsko pravne
odnose.
Zadužuje se Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša da zatraži ponudu
za parcelaciju dijela Crikveničke ulice u gradu Krku prema DPU „ Pahlić
Marušić“.
Nakon izrade parcelacijskog elaborata Odsjek za opće, pravne i kadrovske
poslove pozvati će vlasnike na predaju zemljišta koje je planom namijenjeno za
cestu.
e) Odobrava se ponuda tvrtke G. P. Rijeka d.d. za radove kojima će se popraviti
oštećenja nastala prilikom izvođenja građevinskih radova za potrebe vodovoda i
kanalizacije preko k.č. 1567/1 1567/9 i 1566/2 k.o. Kornić u iznosu od 11.100,00
kn + PDV što ukupno iznosi 13.875,00 kn.
f) Prihvaća se ponuda tvrtke G. P. Krk iz Krka izvođenje radova za privremeno
zatvaranje istočnog dijela trga Osnovne škole „Fran Krsto Frankopan“ Krk u
iznosu od 3.760,00 kn + PDV što ukupno iznosi 4.700,00 kn, na način da se
postave pocinčani stupovi sa lancem na širini od 5 metara, te pokraj istoga
postojeće vaze za cvijeće.
g) Prihvaća se ponuda tvrtke Veja d.o.o. iz Krka za izradu glavnog projekta za
uređenje prostora suterena zgrade Društvenog centra Krk za potrebe Centra za
kulturu Grada Krka, u iznosu od 12.750,00 kn + PDV što ukupno iznosi
15.937,50 kn (vidi prilog predmetnu ponudu koja čini sastavni dio ovog zaključka).
h) Odobrava se snimka izvedenog stanja (preklop izvedenog stanja, katastarske
podloge i orto foto podloge) za dio Vrbničke ulice (dijelovi z. č. 2456/2, 2457,
2458, 2464, 2484, 2494 sve k.o. Krk – grad) koju je izradio Geo rad d.o.o. Jelenje.
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Odobrava se nastavak postupka upisa ceste u zemljišne knjige prema članku 123.
Zakona o cestama („Narodne novine“ broj:84/11) sukladno dostavljenoj snimci
izvedenog stanja.
Predmetni dio Vrbničke ulice koristio se za promet vozila i bio pristupačan
većem broju korisnika do stupanja na snagu navedenog Zakona, te je u Registru
nerazvrstanih cesta Grada Krka, koji je izradila tvrtka Geodetski zavod d.d.
Rijeka (lipanj 2014. godine).
i) Prima se na znanje Rješenje Klasa: UP/I-350-05/15-05/6, Urbroj: 2170/1-03-04/315-2 od dana 17. kolovoza 2015. godine, dostavljeno od Upravnog odijela za
graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Krk kojim je produžena Lokacijska
dozvola Klasa: UP/I- 350-05/13-03/48, Urbroj: 2170/1-03-04/3-13-12 od dana 7.
listopada 2013. godine, za „Gradnju dijela sabirne ulice (SU 6) sa spojem na
zapadnu obilaznicu GU 1 i dijela zapadne obilaznice GU 1 u gradu Krku“.
Ad 8.
Prijedloge Odsjeka za komunalno gospodarstvo obrazložio je Đimi Skomeršić, te je nakon
rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a)
1. Turističkoj agenciji „Katarina Line“ iz Opatije daje se suglasnost za korištenje
javne površine za parkiranje organizirane grupe bajkera na Velikom mulu u
gradu Krku, neposredno ispred turističkog broda na kome će im biti
organizirana večera, za dan 23. rujna od 17,00 h do 25. rujna 2015. godine sa
završetkom mogućnosti parkiranja i prometovanja do 10,00 sati ujutro.

2. Zadužuje se tvrtku Vecla d.o.o. Krk za spuštanje automatskog pilomata na
lokaciji „kod koprivića“ u gradu Krku, sukladno odredbama iz stavka 1. ovog
zaključka.

b) - Prihvaća se Polugodišnje izvješće o izvršenom nadzoru na održavanju zelenila u
gradu Krku, za period siječanj – lipanj 2015. godine, dostavljeno od tvrtke
Studio Perivoj d.o.o. iz Malinske ( vidi prilog predmetno Izvješće koje čini sastavni
dio ovog zaključka).
-Podržava se inicijativa za uređenje raslinja i stabala između zgrada Hrvatske
pošte i Fine u gradu Krku dostavljena od tvrtke Studio Perivoj d.o.o. iz Malinske.
Grad Krk očekuje da poslove na sanaciji raslinja i stabala na navedenoj površini
izvrši tvrtka „Vecla“ d.o.o. Krk.
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Ukoliko tvrtka „Vecla d.o.o. Krk nije u mogućnosti izvršiti naprijed navedene
poslove molimo da o istom izvijesti JUO, Odjek za komunalno gospodarstvo
Grada Krka.
c) PGŽ, Upravnom odjelu za gospodarenje imovinom i opće poslove, daje se
suglasnost za uređenje poslovnog prostora u vlasništvu Grada Krka, na adresi
Trg bana J. Jelačića 2, Krk koji koristi Upravni odjel za prostorno uređenje,
graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko goranske županije, Ispostava Krk.
Suglasnost se daje za radove uređenja prostorija (soboslikarski i ličilački radovi),
te za radove nadžbuknog uređenja instalacija jake i slabe struje.
Suglasnost iz prednjeg stavka ovog zaključka vrijedi od dana donošenja ovog
zaključka do zaključno 12. listopada 2015. godine.
Ad 9.
Prijedloge Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“ Krk, obrazložio je Marinko Bajčić, te je
nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
-

Temeljem odredbi članka 41. Zakona o predškolskom odgoju i
obrazovanju („Narodne novine“ broj: 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 45.
Statuta Dječjeg vrtića, prihvaća se prijedlog Dječjeg vrtića „Katarina
Frankopan“ Krk u vezi davanja prethodne suglasnosti na Izmjene i
dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg
vrtića„Katarina Frankopan“ Krk.
Prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu
rada Dječjeg vrtića„Katarina Frankopan“ Krk, upućuje se Gradskom
vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.

-

Prihvaća se prijedlog Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“ Krk u vezi
davanja prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Dječjeg
vrtića„Katarina Frankopan“ Krk.
Prijedlog Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića„Katarina Frankopan“
Krk, uputiti će se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i
usvajanja.

-

Dječjem vrtiću „Katarina Frankopan“ Krk daje se suglasnosti na Odluku
Klasa: 601-01/15-01/56, Urbroj. 2142/01-16-01-15-1, od 29. srpnja 2015.
godine o dodatnom upisu djece za Dječji vrtić „Katarina Frankopan“
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Krk, podružnica Omišalj za pedagošku godinu 2015./2016., ( vidi prilog
predmetnu Odluku koja čini sastavni dio ovog zaključka).
-

Prihvaća se Izvješće o upisima u Dječji vrtić „Katarina Frankopan“ Krk
Klasa: 601-01/15-01/52, Urbroj: 2142/01-16-01-15-1, od 20. srpnja 2015.
godine, za pedagošku godinu 2015. /2016., (vidi prilog predmetno Izvješće
koje čini sastavni dio ovog zaključka).

-

Dječjem vrtiću „Katarina Frankopan“ Krk daje se suglasnost za
zapošljavanje 1. kuhara/ice na neodređeno puno radno vrijeme u Dječji
vrtić „Katarina Frankopan“ Krk.

Ad 10.
Prijedloge Ugovora tvrtke Ponikve voda d.o.o. iz Krka obrazložio je Marinko Bajčić, te je
nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
-

Prihvaća se prijedlog Dodatka br. 1. Ugovoru o financiranju troškova
vještačenja u investiciji „Izgradnja gravitacijskog kolektora sa pristupnim
putem do uređaja Krk“, Klasa: 944-17/15-01/04, Urbroj: 2142/01-02/1-152, od 30. srpnja 2015. godine, dostavljen od tvrtke Ponikve voda d.o.o.
Krk (vidi prilog predmetni Dodatak br. 1. Ugovoru … koji čini sastavni dio
ovog zaključka).

-

Prihvaća se prijedlog Dodatka br. 1. Ugovoru o financiranju naknada za
potpuno i nepotpuno izvlaštenje zemljišta u investiciji „Izgradnja uređaja
za pročišćavanje otpadnih voda Krk sa pristupnim putem do uređaja“,
Klasa: 944-17/15-01/03, Urbroj: 2142/01-02/1-15-2, od 30. srpnja 2015.
godine, dostavljen od tvrtke Ponikve voda d.o.o. Krk (vidi prilog predmetni
Dodatak br. 1. Ugovoru … koji čini sastavni dio ovog zaključka).
Ad 11.

Prijedloge Odsjeka za gospodarstvo obrazložio je Igor Hrast, te je nakon rasprave
Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a)
Prima se na znanje Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi
Republike Hrvatske za 2016. godinu, objavljen od Ministarstva kulture (vidi prilog
zaključku predmetni Javni poziv koji čini sastavni dio ovog zaključka).
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Grad Krk kandidirati će sljedeće projekte:
Projektna dokumentacija za sanaciju i izgradnju šetnica gradskih zidina starog
grada Grada Krka;
Konzervatorsko restauratorski radovi na crkvi SV. Lovre u dvorištu vile Šinigoj
u gradu Krku;
Pitaj – ne skitaj – digitalna inventarizacija kulturnih dobara Grada Krka.

-

Za provedbu ovog zaključka zadužuje se Odsjek za gospodarstvo.
b)
Za postavu punionice električnih vozila u gradu Krku određuje se dio k. č. 3570 k.o.
Krk grad, u naravi dva parkirališna mjesta koja se nalaze u ulici Šetalište Sv.
Bernardina, na lokaciji preko puta gradskog parka, uz stepenice koje vode do dvorišta
Upravne zgrade Grada Krka.
Ad 12.
Tekst Uputa za izradu plana Proračuna Grada Krka za razdoblje 2016. – 2018. godine,
obrazložila je Dinka Pejnović, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prihvaća se tekst Uputa za izradu plana Proračuna Grada Krka za razdoblje 2016 –
2018 godine, dostavljen od Odsjeka za proračun i financije ( vidi prilog predmetne Upute
za izradu plana Proračuna Grada Krka za razdoblje 2016. – 2018. godine, koje čine sastavni
dio ovog zaključka).
Upute za izradu plana Proračuna Grada Krka za razdoblje 2016. – 2018. godine
dostaviti će se proračunskim korisnicima Grada Krka i objaviti na internetskoj stranici
www.grad-krk.hr.

Kolegij gradonačelnika dovršen je u 16.30 sati.

ZAPISNIK SASTAVILA
Mladena Cvitković

GRADONAČELNIK
Darijo Vasilić, prof.
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