GRADONAČELNIK
Klasa:022-01/20-01/01
Ur.broj:2142/01-02/1-20-127- 32
Krk, 19. svibnja 2020.
ZAPISNIK
sa 127. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 18. svibnja (ponedjeljak) 2020. godine u
Maloj vijećnici Grada Krka.
Kolegij u 10,00 sati otvara i vodi Gradonačelnik Darijo Vasilić, prof. i utvrđuje da
Kolegiju prisustvuju sljedeći članovi: Čedomir Miler, Zamjenik gradonačelnika Grada
Krka, Josip Brusić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Marinko Bajčić,
pročelnik JUO, Radmila Živanović Čop, voditeljica Odsjeka za opće, pravne i
kadrovske poslove, Ines Galjanić, stručni suradnik Odsjeka za prostorno planiranje i
zaštitu okoliša, Džimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Dinka
Pejnović, voditeljica Odsjeka za proračun i financije, Igor Hrast, stručni suradnik
Odsjeka za gospodarstvo za lokalni ekonomski razvoj, Andreana Gluvaković, voditeljica
Odsjeka za društvene djelatnosti, Mladena Matejčić, 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
Ad 1.
1. Prijedlog tvrtke Vecla d.o.o. Krk za davanje suglasnosti za zaduživanje putem
okvirnog kredita kod financijske institucije u iznosu od 990.000,00 kn u cilju
ublažavanja posljedica u poslovanju uzrokovanih virusom Covid – 19.
2. Ponuda tvrtke Frisd d.o.o. za nabavku računala za potrebe JUO, Odsjeka za opće,
pravne i kadrovske poslove.
3. Odsjek za komunalno gospodarstvo:
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4.

5.

6.
7.

a) Zamolba Mjesnog odbora Kornić za nabavu i ugradnju novog ormarića za struju
koji se nalazi na Placi u naselju Kornić;
b) Ponuda Obrta „Zidar Ivo „ iz Vrha za uređenje plaža ispod hotela Koralj, glavne
plaže Ježevac, male plaže ispod restorana Ježevac, plaža pored Beach cluba Harley
Davidson, Plav i Punta di Galetto u gradu Krku.
Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša:
a) Očitovanje Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša vezano za dopis
Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze PGŽ i Elaborat dostavljen od
strane Geodetskog zavoda Rijeka d.o.o., za utvrđivanje granice pomorskog dobra (
Uvala Spena – LOJP Glavotok);
b) Idejni projekt nogostupa između naselja Milohnići i Brzac izrađen od tvrtke
Graditelj d.o.o. iz Kastva.
Odsjek za gospodarstvo:
a) Ponuda tvrtke Studio Asim d.o.o. iz Rijeke za nabavku ljetne opreme za postrojbu
Civilne zaštite Grada Krka i ponudu tvrtke Promo Ri d.o.o. za nabavku
reflektirajućih prsluka za potrebe prometnog i komunalnog redarstva JUO;
b) Informacija Odsjeka za gospodarstvo vezanu uz postupak javnog natječaja za
zakup poljoprivrednog zemljišta na području Grada Krka.
Imenovanje članova – predstavnika Grada Krka u Koordinacijsku radnu skupinu za
zaštitu životinja Primorsko - goranske županije.
Imovinsko – pravni predmeti.
Ad 1.

Prijedlog tvrtke Vecla d.o.o. Krk za davanje suglasnosti za zaduživanje putem okvirnog
kredita kod financijske institucije u iznosu od 990.000,00 kn u cilju ublažavanja posljedica u
poslovanju uzrokovanih virusom Covid – 19, obrazložio je gradonačelnik Darijo Vasilić, te je
nakon rasprave donio sljedeći
Zaključak
U cilju ublažavanja posljedica u poslovanju uzrokovanih virusom Covid – 19, tvrtka
Vecla d.o.o. Krk je Skupštini društva održanoj 22. travnja 2020. godine donijela Odluku
za zaduživanje putem okvirnog kredita po poslovnom računu.
Prihvaća se prijedlog tvrtke Vecla d.o.o. Krk za davanje suglasnosti za zaduživanje
putem okvirnog kredita kod financijske institucije u iznosu od 990.000,00 kn radi
financiranja tekućeg poslovanja i podmirenje kratkoročnih obveza.
Ad 2.
Ponudu tvrtke Frisd d.o.o. za nabavku računala za potrebe JUO, Odsjeka za opće, pravne i
kadrovske poslove obrazložio je Zamjenik gradonačelnika Čedomir Miler, te je nakon
rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
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Prihvaća se ponuda tvrtke Frisd d.o.o. za nabavu računala za potrebe JUO, Odsjeka za
opće, pravne i kadrovske poslove, u iznosu od 5.149,00 kn u koji iznos nije uključen
iznos PDV-a.
Ad 3.
Prijedloge Odsjeka za komunalno gospodarstvo obrazložio je Džimi Skomeršić, te je nakon
rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
a) Udovoljava se zamolbi Mjesnog odbora Kornić za nabavu i ugradnju novog
ormarića za struju koji se nalazi na Placi u naselju Kornić, te se prihvaća ponuda
Obrta „Gromača“ iz Kornića, Sv. Dunata 35, za obavljanje potrebnih poslova
pri postavi novog ormarića za struju u iznosu od 5.000,00 kn u koji iznos nije
uključen iznos PDV-a.
b) Prihvaća se ponuda Obrta „Zidar Ivo „ iz Vrha za uređenje plaža ispod hotela
Koralj, glavne plaže Ježevac, male plaže ispod restorana Ježevac, plaža pored
Beach cluba Harley Davidson, Plav i Punta di Galetto u gradu Krku, u iznosu od
49.740,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a ( vidi prilog, predmetnu
ponudu koja čini sastavni dio ovog zaključka).
Za realizaciju ovog zaključka zadužuje se Odsjek za komunalno gospodarstvo.
Ad 4.
Prijedloge Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša obrazložila je Ines Galjanić, te je
nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a) Dostavljeni Geodetski elaborat izrađen od tvrtke Geodetski zavod Rijeka d.o.o.
za utvrđivanje granice pomorskog dobra (Uvala Spena – LOJP Glavotok), nije
izmijenjen prema Zaključku Gradonačelnika, KLASA: 934-01/18-01/03,
URBROJ: 2142/01-02/1-19-11, od 15. siječnja 2019. godine, te molimo da se isti
izmijeni prema uputama iz prethodno navedenog Zaključka.

b) Prihvaća se Idejni projekt nogostupa između naselja Milohnići i Brzac izrađen
od tvrtke Graditelj d.o.o. iz Kastva.
Na temelju izrađenog Idejnog projekta obvezuje se izrađivač projekta da ishodi
posebne uvjete i lokacijsku dozvolu za naprijed navedeni projekt.
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Ad 5.
Prijedloge Odsjeka za gospodarstvo obrazložio je Igor Hrast, te je nakon rasprave
Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a) Prihvaća se ponuda tvrtke Studio Asim d.o.o. iz Rijeke, za nabavku ljetne
opreme za postrojbu Civilne zaštite Grada Krka u iznosu od 8.432,25 kn u koji
iznos je uključen iznos PDV-a, te ponuda tvrtke Promo Ri d.o.o. za nabavku
reflektirajućih prsluka za potrebe prometnog i komunalnog redarstva JUO, u
iznosu od 3.000,00 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a.
Zadužuju se koordinator i zapovjednik Civilne zaštite Grad Krka da po dostavi
razdijele i zaduže naručenu opremu.
b) Prima se na znanje informacija Odsjeka za gospodarstvo vezanu uz postupak
javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta na području Grada Krka.
U narednom razdoblju potrebno je utvrditi početnu zakupninu za m2
poljoprivrednog zemljišta, sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu,
imenovati Povjerenstvo za zakup poljoprivrednog zemljišta i Povjerenstvo za
uvođenje u posjed.
Nakon odrađenih potrebnih predradnji Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog
natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta na području Grada Krka, uputiti
će se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i donošenja.
Ad 6.
Prijedlog za imenovanje članova – predstavnika Grada Krka u Koordinacijsku radnu skupinu
za zaštitu životinja Primorsko - goranske županije, obrazložio je Zamjenik gradonačelnika
Čedomir Miler, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Za predstavnika Jedinice lokalne samouprave i Upravnog tijela Jedinica lokalne
samouprave nadležnog za komunalno gospodarstvo u Koordinacijsku radnu skupinu za
zaštitu životinja Primorsko - goranske županije, imenuje se:
-

Saša Stanković, komunalni redar Grada Krka;
za Zamjenika predstavnika: Darko Turčić, komunalni redar Grada Krka.
Ad 7.

Prijedloge Imovinsko pravne službe obrazložila je Radmila Živanović Čop, te je nakon
rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Odluke i Zaključke
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1. Odluka o utvrđivanju najpovoljnijih natjecatelja radi davanja u zakup javnih površina

za postav privremenih objekata na području Grada Krka.
2. Zahtjev Bavrka Bruno iz Zagreba, da se Plan upravljanja pomorskim dobrom proširi

lokacijom na plaži Plav u gradu Krku, gdje će se pružati jednostavne ugostiteljske
usluge.
3. Odluka o raspisivanju natječaja za zakupu privremenog objekta - kamenih kućica na
Šetalištu Sv. Bernardina u gradu Krku na trogodišnje razdoblje.
Napomena: Potpuni podaci u svezi prijedloga i zamolbi iz područja Imovinsko – pravnih odnosa,
nalaze se u predmetima gradske pisarnice.

Kolegij gradonačelnika dovršen je u 12, 45 sati.

ZAPISNIK SASTAVILA
Mladena Matejčić

GRADONAČELNIK
Darijo Vasilić, prof.
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