GRADONAČELNIK
Klasa: 022-01/11-01/1
Urbroj: 2142/01-02/1-11-65-1
Krk, 10. siječnja 2011.
ZAPISNIK
sa 65. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 10. siječnja (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, Ines Galjanić, stručni suradnik 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. Imovinsko – pravni predmeti.
2. Odsjek za društvene djelatnosti:
 Karate klub Krk iz Krka- podnesak vezan za problematiku postave strunjača u
novom prostoru Društvenog centra Krk, kojim se udruga namjerava koristiti;
 Obavijest Hrvatsko kulturnog društva Braće Radić iz Zagreba, o brisanju
ogranka Kornić;
 Studentska udruga „FOSS MerRi“ za sufinanciranje „Humanirarnog bala
medicinara“;
 Društva multiple skleroze PGŽ za sufinanciranje rada Udruge.

3. Odsjek za proračun i financije:
a) Udruga Multi media, iz Krka, M. Laginje 11- zamolba za vođenje knjigovodstva
udruge;
b) Plesna udruge Krk – zamolba za sufinanciranje i davanje suglasnosti za postavu
ogledala i rukohvata na zid u prostoriji starog Dječjeg vrtića koju koristi udruga za
svoj rad;
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4. Županijsko popisno povjerenstvo za Primorsko-goransku županiju - prijedlog za
imenovanje članova popisnih povjerenstava ispostava za provedbu Popisa 2011.
5. Centar za brdsko – planinsku poljoprivredu:
a) Plan poslovanja i Programa Centra za 2011. godinu;
b) Nabava voćnih sadnica za 2011. godinu po natječaju JLS.

6. Prijedlog Plana prijma u službu u Grad Krk za 2011. godinu.
7. Obavijest o raspisanom natječaju za prijam u službu vježbenika na određeno
vrijeme od 12 mjeseci s prilozima.
Ad 1.
Prijedloge i zamolbe iz područja imovinsko-pravnih odnosa obrazložila je Radmila
Živanović Čop, te je nakon rasprave, Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke i Odluke
I. Prijedlog Mirjane Komadina Mergl za zaključenje izmjene ugovora o kupnji
neizgrađenog građevinskog zemljišta u k.o. Krk, na način da se produži rok
plaćanja obroka dosjelih 31. prosinca 2010. godine do 31. prosinca 2011. godine.
Prihvaća se prijedlog Mirjane Komadina Mergl za produženje roka plaćanja
kupoprodajne cijene, na temelju Ugovora o kupoprodaji za k.č. 2211/8 (z.č. 1032/8) k.o.
Krk grad.

II. Zahtjev Žic Marije iz Punta, Kralja Zvonimira 18 za dovođenje u prvobitno stanje z.č.
2446/2 k.o. Poljica za koju navodi da joj je smanjena površina prilikom izgradnje
vodoopskrbe Poljica, odnosno da je prilikom izvođenja radova postupljeno na
način koji nije dogovoren.
Prihvaća se prijedlog Marije Žic iz Punta za ispaltu naknade za zemljište u vlasništvu
predlagateljice i to za dio z.č. 2446/2 za koje predlagateljica navodi da je zauzeto u
površini od 60 m2 izgradnjom vodoopskrbe Poljica, na način da će se priznati vrijednost
istog u iznosu od 10 Eura po m2 zemljišta, u protuvrijednosti u kunama.
III. Utvrđivanje uvjeta za najam stana Mirjani Leskošek, radi mogućnosti da se imenovana pozove
na zaključenje ugovora o najmu stana u Krku, Kralja Tomislava 7, koji je nakon
okončanja sudskih postupaka raskida ugovora o kupnji stana sa stanarskim pravom i
utvrđivanja prava vlasništva za korist Grada Krka, vlasništvo Grada Krka.
IV. Zahtjev Antona Mrakovčića iz Kornića, Brajutovci bb i Mjesnog odbora Kornić da se Antonu
Mrakovčiću prizna iznos vrijednosti zemljišta zauzetog proširenjem puta u dijelu naselja
Kornić i to dijela: z.č. 100/3, grč. 101,grč.6/5 i grč. 36/1 sva k.o. Kornić u ukupnoj
površini od 53 m2 , na način da se umanji komunalni doprinos koji će predlagatelj biti u
obvezi platiti Gradu Krku prilikom izgradnje obiteljske stambene građevine.
Prihvaća se prijedlog Antona Mrakovčića iz Kornića, i Mjesnog odbora Kornić za
ispalu naknade za zemljište u vlasništvu Antona Mrakovčića iz Kornića koje je zauzeto
izgradnjom puta u dijelu naselja Kornić i to za dijelove z.č. 100/3, grč. 101,grč.6/5 i grč.
36/1 sve k.o. Kornić u ukupnoj površini od 53 m 2 , na način da će se priznati vrijednost
istog u iznosu od 37 Eura po m2 zemljišta u protuvrijednosti u kunama, a isplata će se
izvršiti umanjenjem iznosa komunalnog doprinosa koji će predlagatelj biti u obvezi
platiti Gradu Krku prilikom izgradnje obiteljske stambene građevine.
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V. Prijedlog Ane Toljanić iz Krka, M. Laginje 15 za izgradnju pristupnog puta na z.č. 498/10 k.o.
Krk, upisana kao društveno vlasništvo, radi pristupa masliniku predlagateljice koji se
nalazi na z.č. 498/30 k.o. Krk.
Ne može se prihvatiti prijedlog Ane Toljanić iz Krka, M. Laginje 15 za davanje
suglasnosti za izgradnju puta na dijelu z.č. 498/10 k.o. Vrh, iz razloga jer se radi o
zemljištu koje se nalazi izvan zone gradnje naselja Krk i Vrh, te je vlasnik istog
Republika Hrvatska.
VI. Prijedlog Ivice i Željka Jerkovića za zamjenu nekretnine z.č. 2297 k.o. Krk grad površine 1108
m2, vlasništvo predlagatelja, koje se nalazi u zoni planiranja društvenih sadržaja od
interesa za Grad Krk za nekretninu u vlasništvu Grada Krka koja se nalazi u zoni
stambene izgradnje.
Odgađa se donošenje Odluke po prijedlogu prijedlog Ivice i Željka Jerkovića iz Krka.
VII. Popis dužnika s osnova kupnje zemljišta u vlasništvu Grada Krka na dan 20. prosinac 2010.
godine, radi donošenja odluka vezano za provođenje mjera prisilne naplate.

Napomena: Potpuni podaci u svezi prijedloga i zamolbi
pravnih odnosa, nalaze se predmetima gradske pisarnice.

iz područja Imovinsko –

Ad 2.
Prijedloge Odsjeka za društvene djelatnosti, obrazložila je Marinka Margan, te je
nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke


Prostori
Društvenog centra Krk imat će polivalentnu namjenu i više korisnika prema
utvrđenoj satnici, pa se od svih udruga očekuje da sve rekvizite (strunjače)
nakon dogovorenog vremena iznesu iz dvorane i pospreme.



Prima se na znanje
Obavijest Hrvatsko kulturnog društva Braće Radića iz Zagreba o brisanju
ogranka Kornić, sa danom 21. prosinca 2010. godine.
Obzirom da je Hrvatsko kulturno društvo Braće Radića, ogranak Kornić
uključeno u Program udruga u kulturi za 2011. godinu, namjenjena sredstva
neće se isplaćivati.



Prihvaća
se
zamolba studentske udruge „FOSS MerRi“ za sufinanciranje
„Humanirarnog bala medicinara“ koji će se održati 20. svibnja 2011. godine
u Kristalnoj dvorani hotela Kvarner, te se u tu svrhu na teret Proračuna za
2011. godinu odobrava iznos od 1.000,00 kn.



Udovoljava
se
zamolbi Društva multiple skleroze PGŽ za sufinanciranje rada Udruge, te se
u tu svrhu odobrava iznos od 2.000,00 kn sa pozicije tekuće rezerve programa
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Socijalno – humanitarne udruge, društva i ustanove Grada Krka za 2011.
godinu.
Ad 3.
Razne zamolbe za sponzorstva, potpore i sufinanciranja obrazložio je Anton
Malatestinić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a)

U
skladu
s
Zakonom o javnoj nabavi, Grad Krk je tijekom prosinca 2010. godine proveo
natječaj i ugovorio vođenje knjigovodstva i računovodstva za sve udruge koje su
do dana raspisivanja natječaja prijavile takve potrebe.
Udrugama koje se registriraju tijekom 2011. godine, Grad Krk može preuzeti
vođenje knjigovodstva i računovodstva od 01. siječnja 2012. godine.

b)

Prihvaća
se
zamolba Plesne udruge Krk za sufinanciranje postave ogledala i rukohvata na
zid u prostoriji starog Dječjeg vrtića koju će u narednom periodu koristi udruga
za svoj rad.
Odgađa se donošenje zaključka u dijelu zamolbe za davanje suglasnosti za
postavu ogledala i rukohvata na zid dvorane, do konzultacije sa Osnovnom
školom „Fran Krsto Frankopan“ Krk, budući se dvoranom koristi škola za
održavanje nastave tjelesnog odgoja.
Ad 4.

Prijedlog za imenovanje članova popisnih povjerenstava ispostava za provedbu Popisa 2011.,
obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave, Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Na temelju članka 32. stavka 2. Zakona o popisu stanovništva, kućanstava i stanova
u Republici Hrvatskoj 2011. godine ("Narodne novine" broj 92/10) Gradonačelnik
Grada Krka predlaže predsjedniku Županijskog popisnog povjerenstva za Primorskogoransku županiju imenovanje Povjerenstva ispostave za provedbu Popisa stanovništva,
kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011. u gradu Krku i to:
1. Darijo Vasilić – gradonačelnik Grada Krka; predsjednik Povjerenstva ispostave
2.
Toni Juranić –
načelnik Općine Baška; član
3.
Marinko Bajčić –
pročelnik JUO Grada Krka;član
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4.

Mladenka
Skomeršić – viši stručni referent u Odsjeku za komunalno gospodarstvo; članica
i
5.
Julka Štefan; PU
Rijeka za katastar DGU, voditeljica ispostave Krk; članica.
Ad 5.
Podneske Centra za brdsko – planinsku poljoprivredu, obrazložio je Marinko Bajčić, te je
nakon rasprave, Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a)

Prima se na znanje
prijedlog Centra za brdsko – planinsku poljoprivredu PGŽ iz Stare Sušice, u
svezi Plana poslovanja i programa Centra za 2011. godinu (vidi prilog, predmetni
Plan i program Centra koi čine sastavni dio ovog zaključka).

b)

Prima se na znanje
Obavijest Centra za brdsko – planinsku poljoprivredu PGŽ iz Stare Sušice, u
svezi nabave voćnih sadnica za 2011. godinu po natječaju JLS.
Grad Krk, sufinancirati će nabavku voćnih sadnica i loznih cijepova, za građane
s područja Grada Krka, u vrijednosti od 50% ukupnog iznosa, u maximalnom
iznosu do 500,00 kn po svakom zahtjevu.
Zainteresirani građani mogu se javiti u Gradsku upravu, JUO, Odsjek za
komunalno gospodarstvo najkasnije do 30. siječnja 2011. godine.
Ad 6.

Prijedloga Plana prijma u službu u Grad Krk za 2011. godinu, obrazložili su Gradonačelnik
Darijo Vasilić i Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prihvaća se prijedlog Plana prijma u službu u Grad Krk za 2011. godinu ( vidi prilog
predmetni Plan prijma koji čini sastavni dio ovog zaključka).
Ad 7.
Obavijest o raspisanom natječaju za prijam u službu vježbenika na određeno vrijeme od 12
mjeseci s prilozima, obrazložili su Gradonačelnik Darijo Vasilić i Marinko Bajčić, te je nakon
rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
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Prima se na znanje Obavijest o raspisanom natječaju za prijam u službu vježbenika
na određeno vrijeme od 12 mjeseci s prilozima, i to:
tekst Natječaja za
prijam u službu vježbenika na određeno vrijeme od 12 mjeseci u Jedinstvenom
upravnom odjelu Grada Krka;
b)
prijedlog Uputa i
obavijesti kandidatima koji će se prijaviti na natječaj;
c)
radni
prijedlog
Rješenja o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provedbu Natječaja za
prijam na određeno vrijeme od 12 mjeseci u Jedinstvenom upravnom odjelu
Grada Krka
(vidi prilog zaključku tekst natječaja, prijedlog Uputa i radni prijedlog Rješenja o
osnivanju i imenovanju Povjerenstva, koji čine njegov sastavni dio).
a)

Gradonačelnikov kolegij zaključen je u 15,30 sati.

Zapisnik sastavila :

GRADONAČELNIK

Mladena Cvitković

Darijo Vasilić, prof.
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