GRADONAČELNIK
Klasa: 022-01/11-01/1
Urbroj: 2142/01-02/1-11-69-6
Krk, 07. veljače 2011.
ZAPISNIK
sa 69. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 07. veljače (ponedjeljak) 2011. 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: Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Marinko
Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za
komunalno gospodarstvo, Ines Galjanić, stručni suradnik Odsjeka za prostorno planiranje i
zaštitu okoliša, Marinka Margan, stručni suradnik za društvene djelatnosti, Mladena Cvitković,
administrativni 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
D N E V N I

R E D

1. Primorsko – goranska županija – natječaj za gradove i općine s područja
Primorsko goranske županije na podnošenje zahtjeva za sufinanciranje
bespovratnim poticajnim sredstvima programa razvoja malih poslovnih zona u
2011. godini.
2. Podnesak grupe građana iz Krka, za uređenje dijela obale na potezu od Sv.
Bernardina do brodogradilišta u gradu Krku.
3. Gradski odbor HDZ-a Krk – prijedlozi za razriješenja od dužnosti članstva i
imenovanja novih članova Odbora za komunalnu djelatnost, Odbora za
društvene djelatnosti i Odbora za ravnopravnost spolova.
4. Streličarski klub „Maura Kal“ iz Krka zahtjev za ustupanje na korištenje
prostorije u Društvenom centru Krk za potrebe kluba.
5. Odsjek za komunalno gospodarstvo:
a) Tvrtka NS AGRO TRADE d.o.o iz Viškova, Gornji Sroki 26, - zamolba za
produženje roka izvođenja radova na uređenju dijela kupališta Dražica;
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b) Adrijana Kvasić iz Kornića, 17. travnja 3- zamolba za oslobađanje plaćanja
naknade za priključenje na vodoopskrbni sustav Grada Krka;
c) Zajednički obrt „MB Gromača“ iz Kornića, Kornić 59 – ponuda za ravnanje
i nasipavanje puta Kornić – Muraj za buduću šetnicu, na području Mjesnog
odbora Kornić;
d) Zajednički obrt „MB Gromača“ iz Kornića, Kornić 59- ponuda za ravnanje
terena na igralištu za boćarski jog u Korniću;
e) Tvrtka Dezinsekcija d.o.o. iz Rijeke, Brajšina 13 – prijedlog o provođenju
mjera zaštite bilja na području Grada Krka tijekom 2011. godine;
f) Tvrtka Dezinsekcija d.o.o. iz Rijeke, Brajšina 13 - prijedlog o provođenju
mjera dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije na području Grada Krka u
2011. godini;
g) Dezinsekcija d.o.o. iz Rijeke, Brajšina 13- Izvješće o provođenju mjera
dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije na području Grada Krka u 2011.
godini;
h) G.P. Krk iz Krka, S. Radića 11- ponuda za asfaltiranje platoa ispred groblja
u Krku.
6. Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša:
a) Prijedlog Izmjena i dopuna DPU „Zone 26“ u gradu Krku;
b) Državna geodetska uprava Rijeka –obavijest o upotrebi novih topografskih
karata u mj 1:25 000;
7. Odsjek za društvene djelatnosti:
 Općine Malinska – Dubašnica - obavijest u svezi održavanja manifestacije
„Sportaš godine otoka Krka“, te za imenovanje predstavnika Grada Krka
u Odbor za proglašenje sportaša godine otoka Krka za 2010. godinu;
 Prijedlog Ugovora o sufinanciranju Programa udruga, klubova, društava
i ustanova za 2011. godinu;
 Društvo hrvatskih književnika ogranak Rijeka- zamolba za
sufinanciranje tiskanja knjige pjesnika i književnika Nikole Kraljića pod
nazivom „Na nebu se ne prlja rublje“.
Ad 1.
Natječaj Primorsko – goranske županije za gradove i općine s područja Primorsko goranske
županije na podnošenje zahtjeva za sufinanciranje bespovratnim poticajnim sredstvima
programa razvoja malih poslovnih zona u 2011. godini, obrazložio je Marinko Bajčić, te je
nakon rasprave, Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
I.

Prima se na znanje
natječaj Primorsko – goranske županije za gradove i općine s područja
Primorsko goranske županije na podnošenje zahtjeva za sufinanciranje
bespovratnim poticajnim sredstvima programa razvoja malih poslovnih zona
u 2011. godini (vidi prilog predmetni Natječaj koji čini sastavni dio ovog
zaključka).
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II.

Na
Natječaj
Primorsko – goranske županije za gradove i općine s područja Primorsko
goranske županije na podnošenje zahtjeva za sufinanciranje bespovratnim
poticajnim sredstvima programa razvoja malih poslovnih zona u 2011.
godini, Grad Krk će kandidirati idejne i glavne projekte za sve prometnice u
Zoni Sv. Petar u gradu Krku.

III.

Zadužuje se Ines
Galjanić da u natječajnom roku pripremi kandidaturu projekta iz stavka II.
ovog zaključka.
Ad 2.

Podnesak grupe građana iz Krka, za uređenje dijela obale na potezu od Sv. Bernardina do
brodogradilišta, obrazložio je gradonačelnik Darijo Vasilić, te je nakon rasprave, donio
sljedeći
Zaključak
Prima se na znanje podnesak grupe građana iz Krka, za uređenje dijela obale na potezu
od Sv. Bernardina do brodogradilišta u gradu Krku ( vidi prilog predmetni ponesak koji
čini sastavni dio ovog zaključka).
Upućuje se tvrtku Vecla d.o.o. iz Krka da izradi tehničko rješenje za uređenje dijela
obale na potezu od Sv. Bernardina do brodogradilišta, temeljem kojeg će se projekt
uređenja dijela obale na potezu od Sv. Bernardina do brodogradilišta kandidirati
Županijskoj lučkoj upravi Krk.
Nakon uvršenja projekta u Program investicija Županijske lučke uprave, potrebna
sredstva za realizaciju investicije, financirati će se 50 % iz sredstava Županijske lučke
uprave Krk, a ostalih 50 % iz Proračuna Grada Krka.
Ad 3.
Prijedlog Gradskog odbora HDZ-a Krk za razriješenja od dužnosti članstva i imenovanja
novih članova Odbora za komunalnu djelatnost, Odbora za društvene djelatnosti i Odbora za
ravnopravnost spolova, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave, Gradonačelnik
donio sljedeći
Zaključak
I.

Prihvaća
se
prijedlog Gradskog odbora HDZ-a Krk za razriješenja od dužnosti članstva i
imenovanja novih članova u Odbor za komunalnu djelatnost, Odbor za
društvene djelatnosti i Odbor za ravnopravnost spolova.
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II.

Zadužuje
se
Gradska uprava – Jedinstveni upravni odjel Grada da na temelju prijedloga
iz točke I. ovog zaključka, za narednu sjednicu Gradskog vijeća pripremi
prijedlog Odluke o razrješenju članova i imenovanju novih članova Odbora
za komunalnu djelatnost, Odbora za društvene djelatnosti i Odbora za
ravnopravnost spolova.
Ad 4.

Zamolbu Streličarskog kluba „Maura Kal“ iz Krka, za ustupanje na korištenje prostorije u
Društvenom centru Krk za potrebe kluba, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave,
Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prima se na znanje zamolba Streličarskog kluba „Maura Kal“ iz Krka, za ustupanje na
korištenje prostorije u Društvenom centru Krk, za potrebe kluba.
Predlaže se Streličarskom klubu da za treninge koriste prostor u suterenu zgrade
Društvenog centra ili u južnom dijelu dvorišta zgrade.
Upućujemo podnositelja zamolbe da kontaktira Centar za kulturu Grada Krka, g. Sašu
Lončarića radi iznalaženja adekvatnog rješenja.
Ad 5.
Razne zahtjeve i zamolbe iz područja komunalnog gospodarstva obrazložio je Đimi
Skomeršić, te je nakon rasprave, Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a) Udovoljava se zamolbi tvrtke NS AGRO TRADE d.o.o iz Viškova, Gornji Sroki
26, za produženje roka izvođenja radova na uređenju dijela kupališta Dražica,
do 15. ožujka 2011. godine, temeljem Ugovora o gradnji, Klasa: 406-09/10-02/24,
Ur.broj: 2142/01-02-10-11 od 03. prosinca 2010. godine.
b)
Prihvaća
se
zamolba Adrijane Kvasić iz Kornića, za oslobađanje plaćanja naknade za
priključenje na vodoopskrbni sustav Grada Krka.
Budući da je predlagateljica snosila troškove građevinskih radova na izgradnji
vodovodne mreže, istu će se osloboditi plaćanja naknade za priključenje na
vodoopskrbni sustav Grada Krka, nakon dostave računa o izvedenim radovima
Odsjeku za komunalno gospodarstvo.
c)

Prihvaća se ponuda
Zajedničkog obrta MB Gromača iz Kornića, Kornić 59, za ravnanje i
nasipavanje puta Kornić – Muraj za buduću šetnicu, na području Mjesnog
odbora Kornić, u iznosu od 8.856,00 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a (vidi
prilog predmetnu ponudu koja čini sastavni dio ovog zaključka).
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d)

e)

f)

g)

h)

Prihvaća se ponuda
Zajedničkog obrta MB Gromača iz Kornića, Kornić 59, za ravnanje terena na
igralištu za boćarski jog u Korniću u iznosu od 5.904,00 kn u koji iznos je
uključen iznos PDV-a (vidi prilog predmetnu ponudu koja čini sastavni dio ovog
zaključka).
Prihvaća
se
prijedlog tvrtke Dezinsekcija d.o.o. iz Rijeke, o provođenju mjera zaštite bilja na
području Grada Krka tijekom 2011. godine (vidi prilog predmetni prijedlog
Ugovora koji čini sastavni dio ovog zaključka) , te se u tu svrhu na teret Proračuna
Grada Krka za 2011. godinu odobrava iznos od 25.719,30 kn u koji iznos je
uključen iznos PDV-a.
Prihvaća
se
prijedlog tvrtke Dezinsekcija d.o.o. iz Rijeke, o provođenju mjera dezinsekcije,
dezinfekcije i deratizacije na području Grada Krka u 2011. godini (vidi prilog
predmetni prijedlog Ugovora koji čini sastavni dio ovog zaključka) , te se u tu svrhu
na teret Proračuna Grada Krka za 2011. godinu odobrava iznos od 84.076,65 kn
u koji iznos je uključen iznos PDV-a.
Prihvaća
se
Izvješće tvrtke Dezinsekcija d.o.o. iz Rijeke, o provođenju mjera dezinsekcije,
dezinfekcije i deratizacije na području Grada Krka u 2010. godini (vidi prilog
predmetno Izvješće koje čini sastavni dio ovog zaključka).
Prihvaća se ponuda
G.P. Krk iz Krka, za asfaltiranje platoa ispred groblja u Krku u iznosu od
46.045,05 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a ( vidi prilog, predmetnu ponudu
koja čini sastavni dio ovog zaključka).
Zadužuje se Odsjek za komunalno gospodarstvo za realizaciju ovog zaključka.
Ad 6.

a)

Prijedlog Izmjene i
dopune DPU „Zone 26“ u gradu Krku, obrazložila je Ines Galjanić, te je nakon
rasprave, Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak

Na osnovu Izvješća o prethodnoj raspravi za Izmjene i dopune DPU „Zone 26“ u
gradu Krku i Zaključka Klasa: 350-03/10-01/1, Ur. broj: 2142/01-02/1-10-3, te
dostavljenog Nacrta prijedloga Izmjene i dopune DPU „Zone 26“ u gradu Krku,
utvrđuje se se Prijedlog Izmjena i dopuna DPU „Zone 26“ u gradu Krku za javnu
raspravu.
Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel da izvrši objavu javne rasprave i dostavi
posebne pisane obavijesti o javnoj raspravi sukladno zakonskoj regulativi.
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b)

Obavijest Državne
geodetske uprave Rijeka, o upotrebi novih topografskih karata u mj 1:25 000,
obrazložila je Ines Galjanić, te je nakon rasprave, Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak

Prima se na znanje Obavijest Državne geodetske uprave Rijeka, o stavljanju izvan
snage starih karata u mj 1:25 000, te o proglašenju nove topografske karte u mj 1:25
000.
Obzirom na izradu Izmjene i dopune PPU Grada Krka zadužuje se Odsjek za prostorno
planiranje i zaštitu okoliša za nabavu iste.
Ad 7.
Prijedloge Odsjeka za društvene djelatnosti, obrazložila je Marinka Margan, te je
nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke


Prima se na znanje
obavijest Općine Malinska – Dubašnica u svezi održavanja manifestacije
„Sportaš godine otoka Krka“.

U Odbor za proglašenje sportaša godine otoka Krka za 2010. godinu, u ime Grada Krka
imenuje se:
-

MARINKA
MARGAN, iz Njivica, Stube Put Kijca 3.



Prihvaća
se
prijedlog Odsjeka za društvene djelatnosti u svezi prijedloga Ugovora o
sufinanciranju Programa udruga, klubova, društava i ustanova za 2011. godinu
(vidi prilog predmetni prijedlog Ugovora koji čini sastavni dio ovog zaključka).

Udovoljava
se
zamolbi Društva hrvatskih književnika - ogranak Rijeka, za sufinanciranje
tiskanja knjige „Na nebu se ne prlja rublje“, pjesnika i književnika Nikole
Kraljića, te se u tu svrhu na teret Proračuna za 2011. godinu odobrava iznos od
1.000,00 kn.

Gradonačelnikov kolegij zaključen je u 15,20 sati.
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Zapisnik sastavila :

GRADONAČELNIK

Mladena Cvitković

Darijo Vasilić, prof.
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