GRADONAČELNIK
Klasa: 022-01/11-01/1
Urbroj: 2142/01-02/1-11-80-26
Krk, 24. svibnja 2011.
ZAPISNIK
sa 81. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 23. svibnja (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, Radmila Živanović – Čop, voditeljica Odsjeka za opće pravne i
kadrovske poslove Marinka Margan, stručni suradnik za društvene djelatnosti, Igor Hrast,
stručni suradnik Odsjeka za gospodarstvo, 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. Odsjek za društvene djelatnosti:
 Srednja škola „Hrvatski kralj Zvonimir“ – zamolba za sufinanciraje
sudjelovanja učenika Srednje škole na Plitvičkom maratonu;
 PGŽ Centar za rehabilitaciju Fortica – Kraljevica – zamolba za sufinanciranje
„Državnih susreta MATP-a“ koji će se održati u Kraljevici;
 Privatna specijalistička ordinacija za psihijatriju Mr. sc. Ankice Vidas, dr. med.
iz Krka, S. Nikolića 29 i Doma umirovljenika „Mali Kartec“ iz Krka,
zastupanog po direktoru Mladenu Pokrajčiću- prijedlog za sufinanciranje
psihijatra jednom tjedno u Domu umirovljenika, kao i dostavljeni prijedlog
financijskih troškova;
 Osnovna škola „Fran Krsto Frankopan“ iz Krka – prijedlog za dodjelu nagrade
učenicima i učiteljima koji su sudjelovali na državnim natjecanjima u tijeku
školske godine 2010./2011. godine;
 Podnesak tvrtke Ponikve d.o.o. iz Krka o potrebi dostave popisa socijalno
ugroženih osoba s područja grada Krka, sukladno odredbama Uredbe, da vodna
usluga – javna vodoopskrba mora sadržavati i cijenu za socijalno ugrožene
građane u količini nužnoj za potrebe kućanstva.
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2. Imovinsko – pravni predmeti.
3. Ponikve d.o.o. Krk – prijedlog za davanje prethodne suglasnosti na cijene vodnih
usluga.
4. Odsjek za komunalno gospodarstvo:
a) Ivan Braut iz Krka R. Boškovića 2 - podnesak u svezi dostave ponuda za probijanje
puta do građevinske parcele br. 3 u zoni DPU Turči visoka zona u gradu Krku;
b) Mjesni odbor Kornić – prijedlog u svezi ponuda za izgradnju ogradnog zida na
proširenom dijelu mjesnog groblja Kornić;
c) Udruga ovčara „Ponikva“ – zamolba za izradu australske rešetke na javnom putu za
predio „Kukureče“ koji se nalazi u neposrednoj blizini novog kružnog toka;
d) Huber Marie Christine, iz Kapovca, Brusići 33- zamolba za oslobođenje plaćanja
naknade za priključenje obiteljske kuće u naselju Kapovci, na vodovodnu mrežu
naselja Kapovci;
e) Prijedlog troškovnika građevinskih radova izrađen od Eda Hera dipl. ing. građ. za
prikupljanje oborinskih voda na platou kod Nogometnog kluba Krk.

5. „Vecla d.o.o. – očitovanje o zamolbama za postavljanje reklamnih zastava u
starom gradu.
6. Prijedlog troškovnika dostavljen od G.P. Krk iz Krka za asfaltiranje Šetališta Sv.
Bernardina u Krku.
7. Tvrtka „Hudec Plan“ d.o.o. iz Zagreba- ponuda za izradu Glavnog projekta i
Elaborata zaštite okoliša za nerazvrstane ceste za grad Krk za dodjelu sredstava
za IPARD program, Mjera 301.
8. Tvrtka „Area geodezija“ d.o.o. iz Rijeke – ponuda u svezi projekta nerazvrstanih
cesta na širem području grada Krka, za izradu geodetskih podloga analogno i
digitalno.
9. JUO Grada Krka - očitovanje pročelnika o problematici vezanoj za dostavu
materijala Gradskim vijećnicima kao i predsjednicima Odbora Gradskog vijeća
nadležnim za pojedine teme o kojima će se raspravljati na sljedećoj sjednici
Gradskog vijeća Grada Krka.
Ad 1.
Prijedloge Odsjeka za društvene djelatnosti, obrazložila je Marinka Margan, te je
nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke


Srednjoj
školi
„Hrvatski kralj Zvonimir“ odobrava se financijska potpora za sudjelovanje
učenika škole na Plitvičkom maratonu, te se u tu svrhu na teret Proračuna Grada
Krka odobrava iznos od 1.860,00 kn.



Prihvaća
se
zamolba PGŽ Centra za rehabilitaciju Fortica – Kraljevica za sufinanciranje
„Državnih susreta MATP-a“ koji će se održati 25. svibnja 2011. godine u
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Kraljevici, te se u tu svrhu na teret Proračuna za 2011. godinu odobrava iznos od
1.000,00 kn.

Grad Krk spreman
je s Privatnom specijalističkom ordinacijom za psihijatriju Mr. sc. Ankice Vidas,
dr. med. iz Krka, potpisati godišnji Ugovor za dolazak psihijatra u Dom
umirovljenika „Mali Kartec“ u iznosu 1.500,00 kn mjesečno.
Intenzitet dolazaka za zbrinjavanje, liječenje i skrb psihički bolesnih osoba koje
su smještene u domu „Mali Kartec“ potrebno je dogovoriti s ravnateljem
Ustanove.
Nakon isteka kalendarske godine Privatna specijalistička ordinacija za
psihijatriju Mr. sc. Ankice Vidas, dr. med. iz Krka, dužna je Gradu Krku,
Odsjeku za društvene djelatnosti dostaviti izvještaj sa brojem obavljenih
pregleda.


-

-

Sukladno
odredbama Odluke o nagrađivanju učenika i učitelja O.Š. „Fran Krsto
Frankopan“ Krk, MŠ Vrh, PŠ Vrh i SŠ „Hrvatski kralj Zvonimir“ Krk za
postignute rezultate na državnim natjecanjima, Grad Krk dodjeljuje sljedeće
nagrade mentorima i učenicima i to:
novčana nagrada u
iznosu od 1.250,00 kn dodjeljuje se Gordani Božić, prof. i učenici Silviji Kosić iz
MŠ Vrh sa natjecanja iz predmeta geografije;
novčana nagrada u
iznosu od 500,00 kn dodjeljuje se Ivani Fugošić prof. i učenici Elizabeti Stanić iz
O.Š. Krk sa natjecanja iz talijanskog jezika.
Zadužuje se Odsjek za društvene djelatnosti za realizaciju ovog zaključka.



Prima se na znanje
podnesak tvrtke Ponikve d.o.o. iz Krka o potrebi dostave popisa socijalno
ugroženih osoba s područja grada Krka, sukladno odredbama Uredbe, vodna
usluga – javna vodoopskrba mora sadržavati i cijenu za socijalno ugrožene
građane u količini nužnoj za potrebe kućanstva (vidi prilog predmetni podnesak
koji čini sastavni dio ovog zaključka).
Zadužuje se Odsjek za društvene djelatnosti da u što skorijem roku tvrtki
Ponikve d.o.o. iz Krka dostavi popis naveden u prednjem stavku ovog zaključka.
Ad 2.

Prijedlog iz područja imovinsko-pravnih odnosa obrazložila je Radmila Živanović
Čop, te je nakon rasprave, Gradonačelnik donio sljedeće
O d l u k e i Z a k lj u č k e
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I.

Donošenje Odluke o početku postupka nabave za nabavu i postavu novih ekološki
prihvatljivih svjetiljki javne rasvjete u naseljima na području Grada Krka.

II.

Prijedlog Bruna i Marije Dujmović iz Krka, za zamjenu nekretnina i to k.č. 3440/17
površine 329 m2 , vlasništvo Grada Krka za z.č. 4140/1 površine 828 m 2, z.č. 4023/19
površine 1830 m2, z.č. 4023/5 površine 275 m2 sve k.o. Kornić, koje nekkretnine se
nalaze na području akumulacije Ponikve i k.č. 3440/18 površine 24 m2 k.o. Krk
grad, na kojoj parceli je predviđena izgradnja puta u dijelu grada Krka, vlasništvo
predlagatelja.
Parcelu koja je u vlasništvu Grada Krka, predlagatelji traže u zamjenu, radi
formiranja okućnice stambene građevine u vlasništvu predlagatelja izgrađene na
k.č. 3440/7 k.o. Krk grad.

III.

Prijedlog Marije Dujmović iz Krka, Košljunska 14, za zamjenu nektretnina i to k.č.
2352/11 ( z.č. 28/15) k.o. Krk površine 1417 m2 za neizgrađeno građevinsko
zemljište u vlasništvu Grada Krka na području Mali kankul.
Vezano za omjere zamjene predlagateljica predlaže da se izvrši procjena tržišne
vrijednosti nekretnina koje se predlaže zamjeniti.

IV.

Prijedlog Čutul Marije iz Vrha kbr. 121 za kupnju dijela z.č. 941/1 površine cca. 100
m2 k.o. Vrh radi formiranja parcele zajedno sa z.č. 225/3 k.o. Vrh površine 306 m 2,
vlasništvo predlagateljice.

V.

Prijedlog Slavka Krajinovića za zamjenu i kupnju nekretnine. Predlagatelj predlaže
da se izvrši zamjena dijela k.č. 3140/2 k.o. Krk grad u površini od 88 m 2 za k.č.
3140/3 k.o. Krk grad površine 290 m2, vlasništvo Grada Krka. Razliku u površini
zamjenjenih nekretnina predlgatelj bi platio po tržišnoj cijeni.

VI.

Prijedlog Aljić Fahira iz Krka, Frankopanska 9, vlasnika Ćevabđinice „Fad“ za
postavljanje vanjske pomoćne terase uz čelni zid objekta u širini od 1 m.

VII.

Prijedlog Đurđice Hodanić iz Krka, za zakup javne površine na Trgu Kamplin (
izrada suvenira i prodaja mirisnih predmeta od lavande).

VIII.

Prijedlog Mas Vital d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, za zakup javne
površine u vrijeme trajanja turističke sezone za djelatnost masaže na stolici.

IX.

Prijedlog Tari Elizabete iz Bele Crkve za isplatu naknade za 1/9 dijela k.č. 3330 k.o.
Krk grad, površine 249,50 m2. Radi se o deposediranoj nekretnini, koja je iz posjeda
oduzeta 1983. godine, a predlagateljica tvrdi da joj nije plaćena naknada prema
rješenju bivše Općine Krk od 25. listopada 1985. godine.
Napomena: Potpuni podaci u svezi prijedloga i zamolbi iz područja Imovinsko –
pravnih odnosa, nalaze se predmetima gradske pisarnice.

Ad 3.
Prijedlog Ponikve d.o.o. Krk za davanje prethodne suglasnosti na cijene vodnih usluga,
obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
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Zaključak

Ponikve d.o.o. Krk obratila se sa zahtjevom br. 783/11 od 03. svibnja
2011.godine za ishođenje prethodne suglasnosti na cijene vodnih usluga.
Grad Krk zahtjev je zaprimio 10. svibnja 2011. godine.
U zakonskom roku od 15 dana daje se prethodna suglasnost na cijene vodnih
usluga koje je skupština Ponikve utvrdila na 16. redovnoj sjednici od 27. travnja 2011.
godine, s primjenom od 01. lipnja 2011. godine i to:
 javna vodoopskrba u kućanstvu koju plaćaju socijalno ugroženi građani u količini
nužnoj za osnovne potrebe kućanstva



fiksni dio cijene 28,80 kn ;
varijabilni dio cijene 2,49 kn/m3:

Na cijene vodnih usluga isporučitelj obračunava porez i naknade u skladu sa
Zakonom i podzakonskim propisima.
Ad 4.
Razne zahtjeve i zamolbe iz područja komunalnog gospodarstva obrazložio je Đimi
Skomeršić, te je nakon rasprave, Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a)
I.

Prima se na znanje
podnesak Ivana Brauta iz Krka R. Boškovića 2, u svezi dostave ponuda za
probijanje puta do građevinske parcele br. 3 u zoni DPU Turči visoka zona u
gradu Krku.

II.

Za
izvođenje
građevinskih radova iskolčenja i probijanja dijela pristupnog puta koji služi
kao prilaz do građevinske parcele br. 3. sukladno DPU Turči visoka zona u
gradu Krku, utvrđuje se najpovoljnijom ponuda tvrtke „Dabiskop“ d.o.o. iz
Nenadića, u iznosu od 57.032,64 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a (vidi
prilog predmetnu ponudu koja čini sastavni dio ovog zaključka).

III.

Sukladno
Zaključku Klasa:363-02/11-02/5, Ur. Broj: 2142/01-02/1-11-3, od 21. veljače
2011. godine, zadužuje se Imovinsko – pravna služba da u što kraćem roku
pripremi Ugovor o sufinanciranju građevinskog zemljišta, uz kompenzaciju s
troškovima dijela komunalnog doprinosa.

b)
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I.

Za
izvođenje
građevinskih radova na izgradnji ogradnog zida na proširenom dijelu mjesnog
groblja Kornić, utvrđuje se najpovoljnijom ponuda Građevinskog obrta „
Piljo“ vl. Mihajlo Borojević iz Kornića, Ledine 50 za izgradnju dvostranog
kamenog zida u dužini od 67,00 m, u iznosu od 62.889,00 kn u koji iznos je
uključen iznos PDV-a (vidi prilog predmetnu ponudu koja čini sastavni dio ovog
zaključka).

II.

Temeljem odredbi
prednjeg stavka ovog zaključka zadužuje se Imovinsko – pravna služba da u
što kraćem roku pripremi prijedlog Ugovora o građenju.

c)

Nije
moguće
udovoljiti zamolbi Udruge ovčara „Ponikva“ za izradu australske rešetke na
javnom putu za predio „Kukureče“ koji se nalazi u neposrednoj blizini novog
kružnog toka, jer u Proračunu Grada Krka za 2011. godinu nisu osigurana
sredstva za navedenu namjenu.

d)

Prihvaća
se
zamolba Huber Marie Christine iz Kapovci, za davanje suglasnosti za priključak
na vodovodnu mrežu naselja Kapovci.
Budući da će predlagateljica snositi troškove građevinskih radova na izgradnji
vodovodne mreže, istu će se osloboditi plaćanja naknade za priključenje na
vodoopskrbni sustav Grada Krka.
Zadužuje se Odsjek za komunalno gospodarstvo da izda odgovarajuću potvrdu
za ishođenje priključka na vodoopskrbni sustav Grada Krka.

e)

Prihvaća
se
prijedlog troškovnika građevinskih radova izrađen od Eda Hera dipl. ing. građ.
za prikupljanje oborinskih voda na platou kod Nogometnog kluba Krk, koji
radovi su procjenjeni na iznos od 89.790,00 kn u koji iznos je uključen iznos
PDV-a ( vidi prilog predmetni troškovnik koji čini sastavni dio ovog zaključka).
Zadužuje se Odsjek za komunalno gospodarstvo da prikupi nekoliko ponuda
izvođača za izvođenje radova odvodnje oborinskih voda na platou kod
nogometnog igrališta u Krku.
Ad 5.

Očitovanje „Vecle d.o.o. o zamolbama za postavljanje reklamnih zastava u starom gradu,
obrazložio je Đimi Skomeršić, te je nakon rasprave, Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
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Prima se na znanje očitovanje „Vecle d.o.o. o zamolbama za postavljanje reklamnih
zastava u starom gradu (vidi prilog predmetno očitovanje koje čini sastavni dio ovog
zaključka).
Grad Krk smatra da se svi subjekti koji obavljaju djelatnost u starom gradu, ukoliko
žele, mogu reklamirati, s time da ukoliko je na reklamnoj zastavi istaknuto više
subjekata, svaki subjekt snosi razmjeran dio troškova. Za svaku promjenu po zahtjevu
korisnika, cjelokupni trošak snosi podnositelj zahtjeva.
Ad 6.
Prijedlog troškovnika dostavljen od G.P. Krk iz Krka za asfaltiranje Šetališta Sv. Bernardina u
Krku, obrazložili su Gradonačelnik i Marinko Bajčić, te je nakon rasprave, Gradonačelnik
donio sljedeći
Zaključak
I.

Prihvaća
se
prijedlog prijedlog troškovnika dostavljen od G.P. Krk iz Krka za
asfaltiranje Šetališta Sv. Bernardina u Krku (dijela Obale hrvatske
mornarice) – vidi prilog zaključku, predmetni troškovnik koji čini njegov
sastavni dio.

II.

Obzirom da je
Investicija iz stavka I. ovog zaključka u Programu nerazvrstanih cesta za
2011. godinu, ista će se realizirati u jesen 2011. godine.
Ad 7.

Ponudu tvrtke „Hudec Plan“ d.o.o. iz Zagreba, za izradu Glavnog projekta i Elaborata zaštite
okoliša za nerazvrstane ceste za grad Krk za dodjelu sredstava za IPARD program, Mjera
301, obrazložio je Igor Hrast, te je nakon rasprave, Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prihvaćaju se ponude tvrtke „Hudec Plan“ d.o.o. iz Zagreba, za nerazvrstane ceste ( oko
7000 m u 8 dionica) za grad Krk za dodjelu sredstava za IPARD program, Mjera 301 i
to:


za Glavni izvedbeni
projekt u iznosu od 62. 730,00 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a i

za izradu Elaborata
zaštite okoliša za nerazvrstane ceste za grad Krk u iznosu od 17.220,00 kn u koji
iznos je uključen iznos PDV-a.
(vidi prilog zaključku, predmetne ponude koje čine njegov sastavni dio).
Ad 8.
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Ponudu tvrtke „Area geodezija“ d.o.o. iz Rijeke u svezi projekta nerazvrstanih cesta na širem
području grada Krka, za izradu geodetskih podloga analogno i digitalno, obrazložio je Igor
Hrast, te je nakon rasprave, Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prihvaća se ponuda tvrtke „Area“ d.o.o. iz Rijeke u svezi projekta nerazvrstanih
cesta na širem području grada Krka ( k.o. Krk, Kornić i Vrh), ukupne dužine cca
6400 metara, kao i nerazvrstane ceste na području Mjesnog odbora Skrbčići ukupne
dužine cca 1500 metara, za izradu geodetskih podloga analogno i digitalno, u iznosu
od 66.900,00 kn u koji iznos je uključen i iznos PDV-a (vidi prilog predmetnu ponudu
koja čini sastavni dio ovog zaključka).
Ad 9.
Očitovanje o problematici vezanoj za dostavu materijala Gradskim vijećnicima kao i
predsjednicima Odbora Gradskog vijeća nadležnim za pojedine teme o kojima će se
raspravljati na sljedećoj sjednici Gradskog vijeća Grada Krka, obrazložio je Marinko Bajčić,
te je nakon rasprave, Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Vezano za očitovanje pročelnika JUO Grada Krka o problematici vezanoj za dostavu
materijala Gradskim vijećnicima kao i predsjednicima Odbora Gradskog vijeća
nadležnim za pojedine teme o kojima će se raspravljati na sljedećoj sjednici Gradskog
vijeća Grada Krka, zadužuje se Odsjek za gospodarstvo da za narednu sjednicu
Gradskog vijeća Grada Krka, koja se planira održati tijekom srpnja 2011. godine
naruči izradu web aplikacije kojom će se omogućiti pristup materijalima pripremljenim
za članove G.V. uz šifru za predsjednika i članove G.V. kao i za predsjednike Odbora
Gradskog vijeća.
Pročelnik JUO Grada Krka odrediti će kojim predsjednicima Odbora će biti upućen
materijal za sjednicu, kako bi Odbori dali svoje očitovanje, mišljenje i prijedloge na one
točke dnevnog reda Gradskog vijeća koje su po Poslovniku u njihovoj nadležnosti.
Gradonačelnikov kolegij zaključen je u 15,00 sati.

Zapisnik sastavila :

GRADONAČELNIK

Mladena Cvitković

Darijo Vasilić, prof.
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