GRADONAČELNIK
Klasa:022-01/16-01/1
Ur.broj:2142/01-02/1-16-139-94
Krk, 26. rujna 2016.

ZAPISNIK
sa 139. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 26. rujna (ponedjeljak) 2016. 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, Ines Galjanić, stručni
suradnik Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Radmila Živanović Čop,
voditeljica Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, Ana Bajčić Hrgovčić, stručna
suradnica za gospodarstvo i europske fondove, Marinka Margan, stručni suradnik Odsjeka
za društvene djelatnosti, 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 komunalno gospodarstvo:
a) Andrija Rušin iz Krka, V. Lisinskog 4 zamolba za izdavanje Rješenja o trajnom korištenju
grobnog mjesta broj 223, koji se nalazi u starom dijelu Gradskog groblja Krk;
b) Dragica Traponotto rođ. Kosić iz Krka, Vrh 1 zamolba za izdavanje Rješenja o trajnom
korištenju grobnog mjesta broj 1, koji se nalazi u starom dijelu Mjesnog groblja Vrh;
c) Ponuda Zanatskog obrta „Meštrija“ iz Krka za izradu i postavu pješačkih stepenica –
škala sa rukohvatom i ogradom na vratima za izlazak iz prostora unutarnjeg hola školske
sportske dvorane O. Š. „Fran Krsto Frankopan“ Krk;
d) Mjesni odbor Poljica zamolba za povećanje financijskih sredstava u iznosu od 80.000,0
kn za uređenje sanitarnog čvora u Društvenom domu Bajčić;
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e) Dopis prometnog redara u svezi naplate štete za oštećenje gradske imovine – podiznog
stupića na ulazu na Trg Krčkih glagoljaša u gradu Krku, dana 07. rujna 2016. godine, od
strane državljanke Republike Italije Paole Sivotti;
f) Igor Rosandić iz Krka, I. G. Kovačića 17, zakupnik javne površine u Krku, na Obali
Hrvatske mornarice zamolba za otpis potraživanja – kamata iz 2012. /2013. godine;
g) Tvrtka SodaBlast d.o.o. iz Zagreba, Novi Goljak 25 zamolba za uklanjanje horizontalne
signalizacije raskršća i grafita u starogradskoj jezgri;
h) Izvješće Odsjeka za komunalno gospodarstvo o popisu dužnika prema analitičkim
evidencijama po svakom pojedinom zaduženju;
i) Prijedlog Odsjeka za komunalno gospodarstvo vezan za uređenje metalnih garažnih vrata
garažnih prostora koji se nalaze neposredno ispred ulaza u gradsko groblje Krk, a kojim
prostorom se služi tvrtka Vecla d.o.o.
2. Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša:
a) Mjesni odbor Poljica zamolba za asfaltiranje puta u naselju Bajčići (kod trgovine II
dio);
b) Razmatranje prijedloga za izvedbu radova na interijeru za „Uređenje prostora suterena
zgrade Društvenog centra Krk za potrebe Centra za kulturu Grada Krka“.
3. Odsjek za društvene djelatnosti:
 Centar za aktivnosti i terapiju uz pomoć životinja „Moj prijatelj“ iz Njivica,
zamolba za sufinanciranje rada udruge;
 Hasiba Majetić iz Krka, N. U. Algarottija 30- zamolba za novčanu pomoć za
odlazak na operaciju oka u Rusiju;
 Mjesni odbor Vrh – zamolba za sufinanciranje održavanja pučke fešte povodom
obilježavanja župnog blagdana Sv. Mihovila, koja će se održati dana 29. rujna
2016. godine;
 prijedlog Natječaja za dodjelu stipendija učenicima i studentima za
školsku/akademsku godinu 2016. /2017;
 Obavijest Plesne udruge „Osjeti ritam“ iz Krka o korištenju dvorane Društvenog
centra Krk u jutarnjim satima za potrebe održavanja rehabilitacijskog programa
pod vodstvom Nives Sokolovski;
 Udruga sirara Krka zamolba za sufinanciranje rada udruge.
4. Prijedlog Odluke o plaćama, naknadama i materijalnim pravima djelatnika Gradske
knjižnice Krk, dostavljenu od Gradske knjižnice Krk.
5. Odluka Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“ Krk o utvrđivanju
prijedloga za imenovanje ravnateljice predškolske ustanove Dječji vrtić „Katarina
Frankopan“ Krk.
6. Upute o provođenju zakonske odredbe o uređenju predškolskog odgoja i obrazovanja,
dostavljenu od Sindikata radnika u predškolskom odgoju i obrazovanju Hrvatske.
7. Zahtjev za dopunu dokumentacije Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda
Rijeka, u cilju dodjele potpore za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
za polaznicu Meri Fičor iz Baške.
8. Imovinsko – pravni predmeti.

2

Ad 1.
Prijedloge i zamolbe Odsjeka za komunalno gospodarstvo obrazložio je Đimi Skomeršić, te je
nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a) Prihvaća se zamolba Andrije Rušina iz Krka, za izdavanje Rješenja o trajnom
korištenju grobnog mjesta broj 223, koje se nalazi na starom dijelu Gradskog
groblja u Krku, obzirom da je Emil Radivoj iz Krka, S. Nikolića 15, predmetno
grobno mjesto prepustio na daljnje korištenje Andriji Rušinu iz Krka, temeljem
Izjave o ustupanju grobnog mjesta broj 223 na starom dijelu Gradskog groblja u
Krku, ovjerenu po javnom bilježniku Miljenka Katunar Zrinski, broj: OV – 8199/16
od 14. rujna 2016. godine.
Obvezuje se Odjek za komunalno gospodarstvo da na ime Andrije Rušina iz Krka
izda Rješenje o trajnom korištenju grobnog mjesta broj 223 na starom dijelu
Gradskog groblja u Krku.
Korisnik predmetnog grobnog mjesta (Andrija Rušin) dužan je Gradu Krku, JUO,
Odsjeku za komunalno gospodarstvo izvršiti uplatu jednokratne naknade za
korištenje grobnog mjesta u iznosu od 400,00 kn.
b)
Prihvaća se zamolba Dragice Traponotto rođ. Kosić iz Krka, za izdavanje Rješenja o
trajnom korištenju grobnog mjesta broj 1, koje se nalazi na starom dijelu Mjesnog
groblja u Vrhu, obzirom da je Anica Kosić iz Krka, Salatić 15, predmetno grobno
mjesto prepustila na daljnje korištenje Dragici Traponotto rođ. Kosić, temeljem
Izjave o ustupanju grobnog mjesta broj 1, na starom dijelu Mjesnog groblja u Vrhu,
ovjerenu po javnom bilježniku Miljenka Katunar Zrinski, broj: OV – 8335/16 od 19.
rujna 2016. godine.
Obvezuje se Odjek za komunalno gospodarstvo da na ime Dragice Trapanotto rođ.
Kosić iz Krka izda Rješenje o trajnom korištenju grobnog mjesta broj 1, na starom
dijelu Mjesnog groblja u Vrhu.
Korisnica predmetnog grobnog mjesta (Dragica Trapanotto rođ. Kosić) dužna je
Gradu Krku, JUO, Odsjeku za komunalno gospodarstvo izvršiti uplatu jednokratne
naknade za korištenje grobnog mjesta u iznosu od 400,00 kn.
c)
Prihvaća se ponuda Zanatskog obrta „Meštrija“ iz Krka za izradu i postavu
pješačkih stepenica – škala sa rukohvatom i ogradom na vratima za izlazak iz
prostora unutarnjeg hola školske sportske dvorane O. Š. „Fran Krsto Frankopan“
Krk, u iznosu od 4.750,00 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a (vidi prilog
predmetnu ponudu koja čini sastavni dio ovog zaključka).
d)
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Na temelju zamolbe Mjesnog odbora Poljica, osim sredstava odobrenih Programom
održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini, odobravaju se dodatna
sredstava u iznosu 79.848,83 kn za potrebe uređenja sanitarnog čvora u
Društvenom domu Bajčić, prema ponudi tvrtke Milohnić d.o.o. iz Nenadića, Nenadić
14/A u ukupnom iznosu od 151.165,11 kn (vidi prilog zaključku, predmetnu ponudu
koja čini njegov sastavni dio).
Razlika sredstava iz stavka 1. ovog zaključka osigurati će se u Rebalansu Proračuna
Grada Krka za 2016. godinu.
e)
Prihvaća se dopis prometnog redara u svezi naplate štete za oštećenje gradske
imovine – podiznog stupića na ulazu na Trg Krčkih glagoljaša u gradu Krku, dana
07. rujna 2016. godine, koja šteta je nastala od strane državljanke Republike Italije
Paole Sivotti.
Prema računu i procjeni tvrtke Elmas d.o.o. iz Rijeke, procjena štete iznosi 3.300,00
kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a.
Obvezuje se Radmila Živanović Čop da poduzme potrebne radnje kako bi se
naplatila nastala šteta.
f)
Na temelju članka 226. Zakona o obveznim odnosima („Narodne novine“
broj:35/05, 41/08, 125/11, 78/15) odobrava se za otpis potraživanja – kamata iz 2012.
/2013. godine, na ime Rosandić Igora iz Krka, u ukupnom iznosu od 369,08 kn.
g)
Djelomično se prihvaća ponuda ponudu tvrtke SodaBlast d.o.o. iz Zagreba i to za:
-

uklanjanje oznake pješačkog prijelaza na dijelu Šetališta Sv. Bernardina u
neposrednoj blizini Caffe bara „Casa del Padrone“ u iznosu o 1.970,00 kn u koji
iznos nije uključen iznos PDV-a;
uklanjanje horizontalne signalizacije u dijelu ulice Slavka Nikolića, na raskrižju
gdje su postavljeni semafori koja više nije u funkciji prometa u iznosu od 3.890,00
kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a;
uklanjanje grafita na fasadama objekata u starogradskoj jezgri, prema
fotografijama koje se nalaze u privitku ponude, u iznosu od 2.000,00 kn u koji iznos
nije uključen iznos PDV-a.

h)
1. Prihvaća se izvješće Odsjeka za komunalno gospodarstvo o dužnicima po osnovu
komunalnog doprinosa, zakupa poslovnog prostora i javne površine (vidi prilog
predmetno Izvješće koje čini sastavni dio ovog zaključka).
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Vezano za dužnike za koje nije započet ovršni postupak donosi se zaključak da će se
postupci provođenja ovrhe povjeriti odvjetniku Vojku Brautu iz Rijeke, Ivana
Grohovca 1 i to po osnovi duga komunalnog doprinosa za:
-

Vedrana Kucarov iz Zagreba, Petrova 124, u iznosu od 68.530,80 kn;
Antun Gluhak iz Krka, Omišaljska 27, u iznosu od 29.820,00 kn;
Veselko Cale iz Zagreba, Hrvatskog proljeća 30, u iznosu od 6.610,74 kn;
Ivica Grgić iz Krka, Na placu 53, Vrh u iznosu od 4.936,08 kn;
Czine Ferenc iz Budampeste, Lorant U. 7/A, u iznosu od 1.463,26 kn;
Ivan Španić iz Rijeke, Braće Hlača 9, u iznosu od 1.133,69 kn;

Vezano za dugovanje po osnovi komunalnog doprinosa za tvrtku Oaza Glavotok d.o.o. iz
Zagreba, Dužice 21, u iznosu od 32.120,00 kn, nalaže se Odsjeku za komunalno
gospodarstvo da dužniku - tvrtki Oaza Glavotok d.o.o. uputi dopis, da izvrše uplatu
utvrđenog komunalnog doprinosa, nakon čega će Grad Krk izvršiti povrat više uplaćenih
sredstava po osnovi naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru.
2. Po osnovi plaćanja za vodoopskrbu / odvodnju:
Zadužuje se Radmila Živanović Čop da pripremi ugovor o kompenzaciji za iznos duga od
4.381,22 kn za dužnika Denisa Mrakovčića iz Krka, Mate Balote 10, budući da je dužnik
financirao izvođenje dijela građevinskih radova na probijanju i uređenju nerazvrstane
ceste u skladu s Detaljnom planom „Mali Kankul“ u gradu Krku.

3. Po osnovi plaćanja zakupnine za javne površine za dužnike:
- Oleal d.o.o. Prokurist iz Punta, Kljepina 6, u iznosu od 19.531,00 kn;
- Stevo Kranjec iz Krka, Zagrebačka 49, u iznosu od 398,22 kn.
4. Po ostalim osnovama za dužnike:
-

Krešimir Peharda iz Zagreba, Čakovečka 29, u iznosu od 9.349,68 kn ( troškovi
uređenja zapuštenog zemljišta u Paškoj ulici u gradu Krku);
- Oleal d.o.o. iz Punta, Kljepina 6, u iznosu od 1.628,25 kn ( refundacija za režijske
troškove);
- Saša Šiminec iz Samobora, Mirnovečka cesta, u iznosu od 1.043,75 kn ( trošak
popravka prometnog znaka).
5. Po osnovi plaćanja KDS-a
- Melita Kurt iz Zagreba, Demetrova 12, u iznosu od 2.072,40 kn;
- Rašid Pidro iz Krka, V. Novaka 7, u iznosu od 1.236,09 kn;
- Božica Švagelj iz Zagreba, Laginjina 3, u iznosu od 610,21 kn.
- Ivo Matijević iz Vinkovaca, I. Domca 2, u iznosu od 697,47 kn.
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Obvezuje se Odsjek za komunalno gospodarstvo da izvrši otpis dugovanja, za dužnike
Anitu Sindik iz Krka, Zagrebčka 22, u iznosu od 694,64 kn i Karla Heinza Preimess iz
Lendorfa, Freissnitz 12, u iznosu od 536,26 kn, te da tvrtki Vecla d.o.o. naloži isključenje
KDS-a, budući da su naprijed navedeni korisnici odjavili priključak.
Nalaže se Odsjeku za komunalno gospodarstvo da tvrtki Vecla d.o.o. naloži isključenje
KDS-a za dužnike s priloženog popisa i to od br. 6 do zaključno br. 17, izuzevši korisnika
pod rednim brojem 12 (vidi prilog predmetni popis dužnika s osnova KDS-a koji čini sastavni
dio ovog zaključka).

6. Prima se na znanje spisak dužnika dostavljen od Odsjeka za komunalno
gospodarstvo s osnova održavanja grobnog mjesta (vidi prilog predmetni popis
dužnika koji čini sastavni dio ovog zaključka).
Grad Krk oduzeti će status korisnika grobnog mjesta svim građanima koji su s
osnove održavanja groblja dužnici 10. i više godina, te se nalaže Odsjeku za
komunalno gospodarstvo da sukladno dostavljenom popisu dužnika s osnova
održavanja groblja donese Rješenje o oduzimanju statusa korisnika grobnog mjesta
(vidi prilog predmetni popis dužnika koji čini sastavni dio ovog zaključka).
7. Zadužuje se Odsjek za komunalno gospodarstvo da nakon prethodnog dogovora s
odvjetnikom Vojkom Brautom iz Rijeke, Ivana Grohovca 1, ( tel: 587-082; fax: 587096; mob: 091-1525-823; e mail: vojko.braut@gmail.com) pripremi dokumentaciju
potrebnu za vođenje ovršnih postupaka navedenih u ovom zaključku.
i)
Kako su garažna vrata koja se nalaze neposredno ispred ulaza u gradsko groblje Krk, u
neprimjerenom i trošnom stanju, a prostorom se služi tvrtka Vecla d.o.o. , za odlaganje
vrtnog alata, nalaže se tvrtki Vecla d.o.o. da u što kraćem roku uredi garažna vrata (
priprema površine i farbanje istih).
Ad 2.

Prijedloge i zamolbe Odsjeka za prostorno uređenje i zaštitu okoliša obrazložila je Ines Galjanić,
te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a) Prihvaća se zamolba Mjesnog odbora Poljica za asfaltiranje puta u naselju Bajčići
(kod trgovine II dio), sukladno ponudi tvrtke G. P. Krk iz Krka u iznosu od
51.259,75 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a (vidi prilog predmetnu ponudu koja
čini sastavni dio ovog zaključka).
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Nadzor nad izvođenjem radova iz stavka 1. ovog zaključka vršiti će Marinko Capić
dipl. ing. građ.
b)
Centar za kulturu Grada Krka ishodio je Rješenje Ministarstva kulture, Uprave za
zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Rijeci Klasa: UP/I-612-08/1604/1351, Ur.broj: 532-04-02-11/15-16-2 od 22.7.2016. god. kojim se dozvoljava
izvođenje radova na interijeru suterena zgrade za potrebe preseljenja kancelarijskih
prostora Centra za kulturu Grada Krka.
Zadužuje se Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša da pripremi
troškovnike za potrebe provedbe postupka javne nabave za izvođenje radova na
rekonstrukciji suterena Društvenog centra Krk.
Radovi na eksterijeru izvodit će se nakon provedenog postupka legalizacije objekta.
Ad 3.
Prijedloge i zamolbe Odsjeka za društvene djelatnosti obrazložila je Marinka Margan, te je
nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
 Prima se na znanje zamolba Centra za aktivnosti i terapiju uz pomoć životinja „Moj
prijatelj“ iz Njivica, za dobivanje novčanih sredstava vezanih za plaćanje osnovnih
troškova rada udruge.
Upućujemo Centar za aktivnosti i terapiju uz pomoć životinja „Moj prijatelj“ iz
Njivica da se jave na otvoreni natječaj za potpore malih vrijednosti.
 Hasibi Majetić iz Krka, odobrava se novčana potpora za odlazak na prijeko
potrebnu operaciju oka u Rusiju, te se u tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka za
2016. godinu odobrava iznos od 7.500,00 kn.
Odobreni iznos sredstava biti će uplaćen na poseban račun koji će se otvoriti kod
Gradskog Crvenog križa Krk za potrebe troškova puta, smještaja i operacije u
Rusiji pri MNTK Fjodorov za Hasibu Majetić.
Budući da je Hasiba Majetić korisnica Socijalnog programa Grada Krka, novčani
iznos potreban za ishođenje putne dokumentacije ( viza i dr.) biti će isplaćen iz
socijalnog programa Grada Krka.
 Mjesnom odboru Vrh odobrava se financijska potpora za održavanje pučke fešte
povodom obilježavanja župnog blagdana Sv. Mihovila, koja će se održati dana 29.
rujna 2016. godine te se u tu svrhu iz Proračuna Grada Krka za 2016. godinu
odobrava iznos od 3.000,00 kn.
 Prihvaća se prijedlog Natječaja za dodjelu stipendija učenicima i studentima za
školsku/akademsku godinu 2016. /2017., (vidi prilog predmetni tekst Natječaja koji čini
sastavni dio ovog zaključka).
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Natječaj iz stavka 1. ovog zaključka objaviti će se na web stranici Grada Krka.
 Prihvaća se Obavijest Plesne udruge „Osjeti ritam“ iz Krka o korištenju dvorane
Društvenog centra Krk u jutarnjim satima za potrebe održavanja rehabilitacijskog
programa pod vodstvom Nives Sokolovski i to od ponedjeljka do petka u vremenu
od 09,00 – 11,00 h.
 Prima se na znanje zamolba Udruge sirara Krka za dobivanje novčanih sredstava
vezanih za plaćanje osnovnih troškova rada udruge.
Upućujemo Udrugu sirara Krka da se jave na otvoreni natječaj za potpore malih
vrijednosti.
Ad 4.
Prijedlog Odluke o plaćama, naknadama i materijalnim pravima djelatnika Gradske knjižnice
Krk, dostavljenu od Gradske knjižnice Krk, obrazložio je Marinko Bajčić te je nakon rasprave
Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prihvaća se prijedlog Odluke o plaćama, naknadama i materijalnim pravima djelatnika
Gradske knjižnice Krk, dostavljenu od Gradske knjižnice Krk ( vidi prilog predmetnu
Odluku koja čini sastavni dio ovog zaključka).
Ad 5.
Odluku Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“ Krk o utvrđivanju prijedloga za
imenovanje ravnateljice predškolske ustanove Dječji vrtić „Katarina Frankopan“ Krk, obrazložio
je Marinko Bajčić te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prima se na znanje Odluka Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“ Krk o
utvrđivanju prijedloga za imenovanje ravnateljice predškolske ustanove Dječji vrtić
„Katarina Frankopan“ Krk.
Obvezuje se pročelnik JUO Grada Krka da za narednu sjednicu Gradskog vijeća, pripremi
prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“ Krk u
cilju rasprave i usvajanja.
Ad 6.
Upute o provođenju zakonske odredbe o uređenju predškolskog odgoja i obrazovanja,
dostavljenu od Sindikata radnika u predškolskom odgoju i obrazovanju Hrvatske, obrazložio je
Marinko Bajčić te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
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Prima se na znanje Uputa broj: 165-2016. od 05. rujna 2016. godine o provođenju zakonske
odredbe o uređenju predškolskog odgoja i obrazovanja, dostavljenu od Sindikata radnika u
predškolskom odgoju i obrazovanju Hrvatske.
Ad 7.
Zahtjev za dopunu dokumentacije Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda Rijeka, u
cilju dodjele potpore za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za polaznicu Meri
Fičor iz Baške, obrazložio je Marinko Bajčić te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Temeljem traženja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda Rijeka, za
dopunu dokumentacije, u cilju dodjele potpore za stručno osposobljavanje bez zasnivanja
radnog odnosa za polaznicu Meri Fičor iz Baške, prihvaća se Izmjena Programa stručnog
osposobljavanja za rad volontera – vježbenika ( prvostupnika ili magistra struke ili
stručnog specijalista ekonomskog smjera) u Odsjeku za proračun i financije JUO Grada
Krka u 2016. godini – vidi prilog zaključku predmetnu Izmjenu Programa koja čini njegov
sastavni dio.
Obvezuje se Odsjek za opće, pravne i kadrovske poslove za dostavu cjelokupne
dokumentacije Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područni ured Rijeka, u cilju dodjele
potpore za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa.
Ad 8.
Prijedloge i zamolbe s područja Imovinsko – pravnih odnosa obrazložila je Radmila Živanović –
Čop, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Odluke i Zaključke
1. Donošenje Odluke o početku postupka nabave za ustupanje radova na izgradnji
ceremonijalnog paviljona i trga na mjesnom groblju Vrh, na k. č 889 k.o. Vrh.
2. Donošenje Odluke o početku postupka nabave za ustupanje radova na uređenju dijela
nogostupa u Vršanskoj ulici u gradu Krku ( kod zgrade Centra za socijalnu skrb).
3. Donošenje Odluke o ustupanju radova radi prezentacije arheološkog nalaza ostatka
nekropole na lokalitetu uz ulicu Kralja Tomislava u gradu Krku.
4. Donošenje prijedloga Gradskom vijeću Grad Krka za kupnju novoformiranih
građevinskih parcela koje ulaze u sastav planirane ceste na području Lunte u gradu Krku
i to: k. č. 3894/2 površine 82 m2 (nastala od k. č. 3894 k.o. Krk grad) i k. č. 3895/6
površine 1141 m2 (nastala od k. č. 3895/1 k.o. Krk grad) obje vlasništvo Grada Krka u
27/60 dijela; Wilhelm Smiljana, Milenković Damjana, Lušić Željka, Stolfa Darija i dr. u
preostalom dijelu parcela, odnosno u 33/60 dijela (ukupno 672 m2).
5. Donošenje Odluke o osiguranju sredstava za provođenje postupka izvlaštenja k. č.
3861/11 površine 114 m2 i k.č. 3861/9 površine 435 m2, vlasništvo Olimpija d.o.o. sa
sjedištem u Zagrebu, radi izgradnje ceste u dijelu grad Krka ( područje Mali Kartec) u
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iznosu od procijenjene vrijednosti zemljišta od 75 Eura po m 2 zemljišta u protuvrijednosti
u kunama, odnosno radi deponiranja ukupnog iznosa od 41.175,00 Eura u
protuvrijednosti u kunama.
6. Prijedlog Mladena Polonijo iz Kornića, 17. Travnja 5 za davanje u zakup k. č. 1481/15
k.o. Kornić, površine 133m2, radi uređenja pristupa u vrtove koji graniče sa navedenom
parcelom, a vlasništvu su predlagatelja.
7. Prijedlog Pregorec Josipa iz Zagreba, Kosainčak 4 za kupnju dijela k. č. 1481/15 k.o.
Kornić, ukupne povšine 133 m2, radi uređenja prilaza do kuće u suvlasništvu
predlagatelja izgrađene na k. č. 1481/14 k.o. Kornić.
8. Prjedlog Gorana Marevića iz Krka, I. Mažuranića 2, za kupnju k. č. 2641/294 k.o.
Kornić, površine 172 m2.
Napomena: Potpuni podaci u svezi prijedloga i zamolbi iz područja Imovinsko – pravnih odnosa,
nalaze se predmetima gradske pisarnice.

Kolegij gradonačelnika dovršen je u 16.50 sati.

ZAPISNIK SASTAVILA
Mladena Cvitković

GRADONAČELNIK
Darijo Vasilić, prof.
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