GRADONAČELNIK
KLASA:024-05/22-01/01
UR.BROJ:2170-9-03-01/4-22-7
Krk, 24. siječnja 2022.
ZAPISNIK
sa 27. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 24. siječnja (ponedjeljak) 2022. godine u
Uredu gradonačelnika Grada Krka.
Kolegij u 09.00 sati otvara i vodi Gradonačelnik Darijo Vasilić, prof. i utvrđuje da
Kolegiju prisustvuju sljedeći članovi: Nikša Franov, predsjednik Gradskog vijeća Grada
Krka, Marinko Bajčić, pročelnik JUO, Džimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno
gospodarstvo, Adreana Gluvaković, voditeljica Odsjeka za društvene djelatnosti, Igor
Hrast, voditelj Odsjeka za gospodarstvo, Vedran Hajdin, voditelj Pododsjeka za
prometno redarstvo, 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
1. Odsjek za društvene djelatnosti:
➢ Biskupija Krk – zamolba za financiranje održavanja međunarodnog
znanstvenog skupa „Glagoljaštvo – baština, tradicija, inovacija, koji će se
održati povodom 120. obljetnice utemeljenja Staroslavenske akademije i
Staroslavenskog instituta;
➢ A. K. iz Vrha, - zamolba za sufinanciranje boravka djeteta C. M. u dječji vrtić
„Bubamara“ iz Malinske, tijekom pedagoške godine 2021./2022.,
➢ D. P., iz Krka, S. Vraza 5 – zamolba za financijskom potporom u cilju izdavanja
knjige „Tko si ti da to kažeš mi?“,
➢ Dječji vrtić „Katarina Frankopan“ – zamolba za davanje suglasnosti za
zapošljavanje trećeg odgojitelja na određeno puno radno vrijeme, u Područnom
vrtiću Krk, Galija 36;
➢ I. P. iz Kornića, - zamolba za sufinanciranje boravka djeteta D. G., u dječjem
vrtiću Baška, tijekom pedagoške godine 2021./2022.;
➢ Povijesno društvo otoka Krka – prijedlog za financijskom podrškom pri
izdavanju Zbornika doc. dr. sc. Antuna Bozanića.
2. Pododsjek za prometno redarstvo:
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3.

4.

5.
a)
-

a) Grupa građana vlasnika okolnih parcela na predjelu lokacije „za nogu po gomili“ za
sufinanciranje proširenja postojećeg makadamskog puta, koji bi se proširio po
rubovima k.č. sukladno priloženoj skici;
b) V.S. – zamolba za obilježavanje parkirališnog mjesta na parkiralištu iza Robne kuće
koje parkiralište služi stanarima starogradske jezgre.
Odsjek za gospodarstvo:
a) Javni natječaj za energetsku obnovu kulturne baštine;
b) Javni natječaj za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja
sportskih građevina u 2022. godini;
c) Informacija o otvorenim Javnim poziva u kojima su prihvatljivi prijavitelji jedinice
lokalne samouprave ili udruge na području JLS-a, i to u sektorima kulturne baštine,
sporta te digitalne i zelene tranzicije;
d) Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2022.
godinu – Programi zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara;
e) Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava „Priprema projektno-tehničke
dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije“ u
okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026.;
Odsjek za komunalno gospodarstvo:
a) Problematika održavanja dječjih igrališta na području Grada Krka;
b) Mjesni odbor Kornić – zamolba za sanaciju sanitarnih čvorova u prostoru Mjesnog
doma Kornić;
c) Š. J. iz Kornića- prijedlog za redovno održavanje dječjih igrališta na području grada
Krka.
Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša:
Inicijative građana za proširenje građevinskog područja naselja:
B. Ć. iz Zagreba, Karlovačka cesta 38 c- zamolba za proširenje građevinskog područja
naselja Brzac, za z.č. 1543 k.o. Linardić;
- B. M. iz Krka, Poljica 17- zamolba za proširenje građevinskog područja naselja
Poljica, za z.č. 97/2 k.o. Poljica;
- J. J. iz Linardića – zamolba za proširenje građevinskog područja naselja Brzac, za z.č.
2263 i 2265/3 sve k.o. Linardić;
- Lj. P. iz Labina, Vinež 403- zamolba za proširenje građevinskog područja naselja
Poljica, za z.č. 421/5 i 421/2 k.o. Poljica;
- M. F. iz Krka, za proširenje građevinskog područja naselja Brusić, za z.č. 2634/1 k.o.
Poljica
- M. F. iz Krka, - zamolba za proširenje građevinskog područja naselja Nenadić - Bajčić,
za z.č. 2674, 2675, 2678, 2679/1 i 2679/2 k.o. Poljica;
- M. D. iz Krka, zamolba za proširenje građevinskog područja naselja Nenadić -Bajčić,
za z.č. 1762/4, 97/4, 177/1, 174, 175 k.o. Poljica;
- R. F. iz Dobrinja, - zamolba za proširenje građevinskog područja naselja Pinezići, za
z.č. 976 k.o. Skrbčići;
- V. i I. K. iz Krka, - zamolba za proširenje građevinskog područja naselja Poljica, za
z.č. 97/1 k.o. Poljica;
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-

- B. P. iz Kornića, - zamolba za izmjenu odredbe PPU Grada Krka kojom bi se
omogućila izgradnja malih poljoprivrednih objekata-spremišta za alat, a odnosi se na
čestice z.č. 1168/4 i 1168/5 k.o. Krk, ukupne površine cca 4615 m2;

b) Tvrtka TEHNO-VAL d.o.o. – ponuda za izradu troškovnika za elektro monterske radove na
proširenju javne rasvjete za 2022. godinu;
c) Tvrtka Ponikve voda d.o.o. – ponuda za izgradnju malog dijela nastavka javnog vodovoda
koji je potrebno izgraditi kako bi se mrtvačnica na groblju Sv. Fuska mogla priključiti na javni
vodovod;
d) Razmatranje Idejnog projekta izgradnje ulice Mali Kartec – nastavak Creske ulice;
e) Očitovanje Mjesnog odbora Milohnić na Idejno rješenje izgradnje obilaznice naselja Linardić
– Milohnić - Brzac, izrađeno od tvrtke Planimetar d.o.o.
f) Ponuda K-IN d.o.o. Rijeka za izradu projektne dokumentacije za dogradnju postojeće zgrade
Centra za socijalnu skrb-izgradnja sportske dvorane za judo i karate;
g) Dopis Agencije za obalni linijski pomorski promet o dostavi suglasnosti na red plovidbe za
2022. godinu trajektnih linija 338 Valbiska – Lopar i obratno;
h) Izvedbeni projekt sanacije istezališta u luci Krk dostavljen od Županijske lučke uprave Krk;
i) Očitovanje Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša o prestanku statusa dijela puta u
naselju Skrbčići na dijelu k.č. 1374/5 k.o. Skrbčići koji graniči s česticama z.č. 45/2 i 304/1 k.o.
Skrbčići;
j) Razmatranje Izvedbenog projekta i troškovnika rekonstrukcije javnog parkirališta u dijelu
ulice Stjepana Radića sjeverozapadno od kbr. 1/A – rješavanje problematike oborinske
odvodnje, koji projekt je izrađen od Nelite Boban dipl. ing. građ.
k) Zamolba G. Š. iz Vrha za gradnju objekta poslovne namjene na čestici k.č. 1233/1 k.o. Vrh
koja je manja od 500m2.
Ad 1.
Prijedloge Odsjeka za društvene djelatnosti, obrazložila je Adreana Gluvaković, te je nakon
rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
➢ Biskupiji Krk, Biskupskom ordinarijatu Krk, odobrava se financijska potpora za
održavanje međunarodnog znanstvenog skupa „Glagoljaštvo – baština, tradicija,
inovacija, koji će se održati povodom 120. obljetnice utemeljenja Staroslavenske
akademije i Staroslavenskog instituta, koji će se održati od 20. do 22. listopada u
Krku, te se u tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka za 2022. godinu odobrava
iznos od 20.000,00 kn.
➢ Budući da dijete podnositeljice zamolbe, C. M. nije primljena u Dječji vrtić
„Katarina Frankopan“ Krk, radi popunjenih mjesta, a roditelj iz opravdanih
razloga traži sufinanciranje boravka djeteta u vrtić Malinska (Obrt za čuvanje
djece „Bubamara“) tijekom pedagoške godine 2021. / 2022., Grad Krk
sufinancirati će boravak djeteta C. M. u vrtić Bubamara iz Malinske, od 01.
siječnja 2022. godine do zaključno 31. kolovoza 2022. godine.
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➢ D. P. iz Krka, odobrava se financijska potpora u iznosu od 2.000,00 kn u cilju
izdavanja knjige „Tko si ti da to kažeš mi?“, na način da će Grad Krk preuzeti
troškove prema izdavačkoj kući, u navedenom iznosu.
➢ Dječjem vrtiću „Katarina Frankopan“ daje se suglasnost za zapošljavanje trećeg
odgojitelja na određeno puno radno vrijeme do zaključno 17. lipnja 2022. godine,
u Područnom vrtiću Krk, Galija 36.
➢ Budući da dijete podnositeljice zamolbe, D. G. nije primljen u Dječji vrtić
„Katarina Frankopan“ Krk, radi popunjenih mjesta, a roditelj iz opravdanih
razloga traži sufinanciranje boravka djeteta u vrtić Baška tijekom pedagoške
godine 2021. / 2022., Grad Krk sufinancirati će boravak djeteta D. G. u vrtić Baška,
od 01. siječnja 2022. godine do zaključno 31. kolovoza 2022. godine.
➢ Načelno se prihvaća zamolba Povijesnog društva otoka Krka za financijskom
potporom pri izdavanju Krčkog Zbornika, posebno izdanje, sv. 65 koje će biti
posvećeno doc. dr. sc. Antunu Bozaniću, dekanu i župniku omišaljskom,
hrvatskom crkvenom povjesničaru specijaliziranom za modernu i suvremenu
povijest.
Upućujemo podnositelja zamolbe da se prijavi na Javni poziv za dodjelu potpora
malih vrijednosti u 2022. godini.
Ad 2.
Prijedloge Pododsjeka za prometno redarstvo, obrazložio je Vedran Hajdin, te je nakon rasprave
Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a) Prihvaća se zamolba grupe građana vlasnika okolnih parcela na predjelu lokacije
„za nogu po gomili“ za sufinanciranje proširenja postojećeg makadamskog puta,
koji bi se proširio po rubovima katastarskih čestica sukladno priloženoj skici od
27.10.2021. godine, Rješenju Županijske uprave za ceste Rijeka , te skici sudskog
vještaka geodetske struke Nenada Vidmara od 12.05.2016., te izvodu iz
Katastarskog plana sa uviđaja na utvrđivanju stvarnih međa od 05.10.2021.
godine.
Grad Krk preuzeti će troškove probijanja i nasipavanja puta na naprijed
navedenoj mikrolokaciji, temeljem ponude Prijevoz i iskopi „Robi“ vl. Robert
Karabaić iz Punta, u iznosu od 35.250,00 kn ( poduzetnik nije u sustavu PDV-a).
b) Zamolbi V. S., vlasnice objekta u Krku za obilježavanje parkirališnog mjesta na
parkiralištu Vinjole iza Robne kuće koje parkiralište služi stanarima starogradske
jezgre nije moguće udovoljiti.
Obrazloženje
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V. S. vlasnica objekta u Krku, uputila je Gradu Krku zamolbu za obilježavanje
parkirališnog mjesta na parkiralištu Vinjole iza Robne kuće koje parkiralište služi
stanarima starogradske jezgre, a koje parkirališno mjesto na navedenom parkingu je
utvrđeno Ugovorom o zamjeni nekretnina Klasa: 944-05/05-01, Urbroj: 2142-02-05-1,
od 28. rujna 2005. godine.
Naime, člankom 4. predmetnog ugovora Grad Krk obvezao se osigurati jedno parkirno
mjesto na parkiralištu koje se nalazi na području Vignole, u gradu Krku radi
ostvarivanja prava trajnog besplatnog parkiranja jednog osobnog automobila za korist
vlasnika kuće na adresi J. J.
Budući da Grad Krk nema praksu obilježavanja parkirnih mjesta na javnim
parkiralištima, zamolbi nije moguće udovoljiti.
Vezano za dio zamolbe za zamjenu parkirališnog mjesta sa parkirališta Vignole za
parkirališno mjesto na parkiralištu Portapizzana u gradu Krku, Grad Krk nije spreman
za izmjenu Ugovora o zamjeni nekretnina.
Ad 3.
Prijedlog Odsjeka za gospodarstvo, obrazložio je Igor Hrast, te je nakon rasprave
Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a) U cilju pripreme projekta za Javni natječaj za energetsku obnovu kulturne
baštine, prihvaćaju se sljedeće ponude:
- Ponuda br. 003/2022 tvrtke Cordis d.o.o. iz Rijeke za izradu projektne
dokumentacije koja se sastoji od mapa glavnog projekta strojarskih i elektro
instalacija na objektu te pratećeg troškovnika u iznosu od 49.500,00 kn u koji iznos
nije uključen iznos PDV-a;
- Ponuda br. 11/2022 tvrtke Delfin Grupa doo iz Rijeke za provođenje detaljnog
energetskog pregleda te izradu izvješća sa mjerama povećanja energetske
učinkovitosti i izrade energetskog certifikata, te prijave na javni poziv fonda za
zaštitu okoliša i energestke učinkovitosti u vrijednosti 37.000,00 kn, u koji iznos
nije uključen iznos PDV-a;
- Ponuda br. 002/2022 tvrtke ITC Consulting iz Rijeke za izradu glavnog projekta
energetske obnove koja se sastoji od glavnog arhitektonskog projekta te elaborata
racionalne uporabe energije i toplinske zaštite zgrade sa pripadajućim
troškovnicima u iznosu od 48.500,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a;
Obvezuje se Odsjek za gospodarstvo da omogući obilazak predmetne građevine izvođaču
dokumentacije te da bude na raspolaganju za asistenciju prijave u vrlo kratkom roku.
b) Zadužuje se odsjek za gospodarstvo da za predmetni natječaj revidira
dokumentaciju prošlogodišnje prijave rekonstrukcije i sanacije vježbališta na
otvorenome na lokaciji Dražica u Gradu Krku te poduzme sve mjere kako bi
prijavio projekt na vrijeme.
U cilju realizacije projekta prihvaćaju se ponude:
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-

-

Tvrtke Eurokonzalting d.o.o. iz Pule broj ponude 26/22, za savjetničke usluge za
pripremu i prijavu projekta za ishođenje bespovratnih sredstava Ministarstva
turizma i sporta za Javni poziv “Sufinanciranje izgradnje građevinskog zahvata i
opremanja sportskih građevina u 2022. godini”.
Momentum grupa d.o.o. za izradu projektne dokumentacije za izvođenje
jednostavnih i drugih građevina i radova koji se mogu izvoditi bez građevinske
dozvole, a sve prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima
za opremanje dijela k.č. 2500/2 I 2506/ k.o. Krk grad.

c) Prihvaća se informacija o otvorenom Javnom pozivu u kojima su prihvatljivi
prijavitelji jedinice lokalne samouprave ili udruge na području JLS-a i to u
sektorima kulturne baštine, sporta te digitalne i zelene tranzicije.
Predlaže se ispitivanje mogućnosti prijave iz područja projekata komunalne
infrastrukture kao što su
o Proširenje javne rasvjete u 2022. godini;
o Modernizacija javne rasvjete u 2022. godini;
o Izgradnja prometnice u poslovnoj zoni sv. Petar u gradu Krku;
o Izgradnja hangara Jedriličarskog kluba “Plav” Krk;
Nakon što se ispita potencijal predloženih projekata nalaže se Odsjeku za gospodarstvo
da pokrene radnje za prijavu odabranog projekta na Javni poziv.
d) Obvezuje se Odsjek za gospodarstvo da za predmetni natječaj pripremi prijavu
rekonstrukcije i adaptacije prostora povijesnog mozaika Triton u Gradu Krku, a
za potrebe korištenja u svrhu kulturnog turizma destinacije.
e) Prima se na znanje informacija o otvorenom pozivu, zadužuje se Odsjek za
gospodarstvo da pripremi plan prijava projekata prema zadanim područjima.
Ad 4.
Prijedloge Odsjeka za komunalno gospodarstvo, obrazložio je Džimi Skomeršić, te je nakon
rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a) Obvezuje se voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo da u cilju evidentiranja
komunalne opreme i infrastrukture od Eda Hera dipl. ing. građ. zatraži izradu
popisa svih dječjih igrališta na području Grada Krka, sa katastarskim česticama i
popisom sprava koji se na njima nalaze.
b) Vezano uz zamolbu Mjesnog odbora Kornić za sanaciju sanitarnih čvorova u
prostoru Mjesnog doma Kornić, obvezuje se voditelj Odsjeka za komunalno
gospodarstvo da od Eda Hera dipl.ing. građ. zatraži izradu troškovnika za
sanaciju sanitarnih čvorova u prostoru Mjesnog doma Kornić.
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c) Prima se na znanje prijedlog / ponuda Š. J. iz Kornića, za redovno održavanje
dječjih igrališta na području grada Krka.
Grad Krk će u narednom razdoblju pripremiti popis dječjih igrališta koja se
nalaze na području Grada Krka, prijedlog poslova i troškovnika za obavljanje
poslova održavanja dječjih igrališta na području grada Krka, te će biti raspisan
natječaj za dodjelu poslova održavanja dječjih igrališta na području grada Krka.
Ad 5.
Prijedloge Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, obrazložila je Ines Galjanić, te je
nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a) Inicijative građana za proširenje građevinskog područja naselja:
- Prima se na znanje prijedlog B. Ć. iz Zagreba, za proširenje građevinskog područja
naselja Brzac, za z.č. 1543 k.o. Linardić.
Sukladno Prostornom planu uređenja Grada Krka čestica z. č. 1543 k.o. Linardić
nalazi se izvan granica građevinskog područja.
-

Prima se na znanje zamolba B. M. iz Krka, za proširenje građevinskog područja
naselja Poljica, za z.č. 97/2 k.o. Poljica.
Sukladno Prostornom planu uređenja Grada Krka čestica z. č. 97/2 k.o. Poljica,
nalazi se izvan granica građevinskog područja.

-

Prima se na znanje prijedlog J. J. iz Linardića za proširenje građevinskog područja
naselja Brzac, za z.č. 2263 i 2265/3 sve k.o. Linardić.
Sukladno Prostornom planu uređenja Grada Krka čestice z. č. 2263 i 2265/3 sve
k.o. Linardić, nalaze se izvan granica građevinskog područja.

-

Prima se na znanje zamolba Lj. P. iz Labina, za proširenje građevinskog područja
naselja Poljica, za z.č. 421/5 i 421/2 k.o. Poljica.
Sukladno Prostornom planu uređenja Grada Krka čestice z. č. 421/5 i 421/2 k.o.
Poljica, nalaze se izvan granica građevinskog područja.

-

Prima se na znanje zamolba M. F. iz Krka, za proširenje građevinskog područja
naselja naselja Brusić, za z.č. 2634/1 k.o. Poljica.
Sukladno Prostornom planu uređenja Grada Krka čestica z. č. 2634/1 k.o. Poljica,
nalazi se izvan granica građevinskog područja.

-

Prima se na znanje zamolba M. F. iz Krka, za proširenje građevinskog područja
naselja Nenadić - Bajčić, za z.č. 2674, 2675, 2678, 2679/1 i 2679/2 k.o. Poljica.
Sukladno Prostornom planu uređenja Grada Krka čestice z. č. 2674, 2675, 2678,
2679/1 i 2679/2 k.o. Poljica, nalaze se izvan granica građevinskog područja.
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-

Prima se na znanje zamolba M. D. iz Krka, za proširenje građevinskog područja
naselja Nenadić - Bajčić, za z.č. 1762/4, 97/4, 177/1, 174, 175 k.o. Poljica.
Sukladno Prostornom planu uređenja Grada Krka čestice z. č. 1762/4, 97/4, 177/1,
174, 175 k.o. Poljica, nalazi se izvan granica građevinskog područja.

-

Prima se na znanje zamolba R. F. iz Dobrinja, za proširenje građevinskog područja
naselja Pinezići, za z.č. 976 k.o. Skrbčići.
Sukladno Prostornom planu uređenja Grada Krka čestica z. č. 976 k.o. Skrbčići,
nalazi se izvan granica građevinskog područja.

-

Prima se na znanje zamolba V. i I.K. iz Krka, za proširenje građevinskog područja
naselja Poljica, za z.č. 97/1 k.o. Poljica.
Sukladno Prostornom planu uređenja Grada Krka čestica z. č. 97/1 k.o. Poljica,
nalazi se izvan granica građevinskog područja.

Vezano za izmjenu i dopunu PPU Grada Krka, trenutno se izrađuju različite stručne
podloge i elaborati koji služe kao priprema za izradu Prostornog plana.
Nakon izrade istih pristupiti će se prvenstveno usklađenju PPU Grada Krka sa PP
Primorsko – goranske županije i sa Zakonom o prostornom uređenju.
Nakon postupka usklađenja prostorno planske dokumentacije razmatrat će se proširenje
građevinskih područja naselja.
➢ Prima se na znanje zamolba B.P. iz Kornića, vlasnika čestica z .č. 1168/4 i 1168/5
k.o. Krk, ukupne površine cca 4615 m2, za izmjenu odredbe PPU Grada Krka
kojom bi se omogućila izgradnja malog poljoprivrednog objekata-spremišta za
alat na predmetnim česticama.
Grad Krk je trenutno u postupku pripremne dokumentacije za pokretanje
izmjena odredbi PPU Grada Krka koje bi se odnosile na gradnju malih spremišta
za alat na manjim poljoprivrednim površinama.
Između ostalog izrađena je „Analiza uvjeta gradnje poljoprivrednih građevina na
površinama izvan građevinskog područja“ (Planimetar d.o.o.) te će nakon ostalih
pripremnih radnji Odluka o izradi izmjena PPU Grada Krka biti upućena na
Gradsko vijeće.
b) Prihvaća se ponuda tvrtke TEHNO-VAL d.o.o. za izradu troškovnika za elektro
monterske radove na proširenju javne rasvjete za 2022. godinu, u iznosu od
15.400,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a.
c) Prihvaća se ponuda tvrtke Ponikve voda d.o.o. za izgradnju malog dijela nastavka
javnog vodovoda koji je potrebno izgraditi kako bi se mrtvačnica na groblju Sv.
Fuska mogla priključiti na javni vodovod, u iznosu od 3.545,41 kn u koji iznos nije
uključen iznos PDV-a, sukladno članku 75. stavak 3. Zakona o PDV-u.
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d) Grad Krk daje suglasnost na Idejni projekt izgradnje ulice Mali Kartec – nastavak
Creske ulice, izrađen od tvrtke G.P.Z. d.d. koji projekt financira Jozo Marić iz
Zagreba sukladno Ugovoru Klasa: 350-06/21-01/08, Urbroj: 2142/01-02/1-2, od 31.
kolovoza 2021. godine.
e) Prima se na znanje očitovanje Mjesnog odbora Milohnić na Idejno rješenje
izgradnje obilaznice naselja Linardić – Milohnić - Brzac, izrađeno od tvrtke
Planimetar d.o.o.
Idejno rješenje izgradnje obilaznice naselja Linardić – Milohnić - Brzac,
projektirano je prema standardima koji moraju udovoljavati sa stajališta
sigurnosti prometa, te rješenje sadrži sve prometno - tehničkih elemente.
U prilogu ovog zaključka dostavljamo očitovanje tvrke Planimetar d.o.o. vezano
za trasu ceste koja je projektirana Idejnim rješenjem kao obilaznica naselja
Linardić – Milohnić – Brzac.
f) Prihvaća se ponuda tvrtke K-IN d.o.o. Rijeka za izradu projektne dokumentacije
za dogradnju postojeće zgrade Centra za socijalnu skrb-izgradnja sportske
dvorane za judo i karate (idejni projekt, ishođenje posebnih uvjeta sa
arhitektonskim glavnim projektom) u iznosu od 48.150,00 kn u koji iznos nije
uključen iznos PDV-a.
g) Agenciji za obalni linijski pomorski promet daje se suglasnost na red plovidbe za
2022. godinu, trajektne linije 338 Valbiska – Lopar i obratno.
h) Prima se na znanje Izvedbeni projekt sanacije istezališta u luci Krk dostavljen od
Županijske lučke uprave Krk.
i) Prima se na znanje očitovanje Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša o
prestanku statusa dijela puta u naselju Skrbčići na dijelu k.č. 1374/5 k.o. Skrbčići
koji graniči s česticama z.č. 45/2 i 304/1 k.o. Skrbčići.
j) Prihvaća se Izvedbeni projekt i troškovnik rekonstrukcije javnog parkirališta u
dijelu ulice Stjepana Radića sjeverozapadno od kbr. 1/A – rješavanje problematike
oborinske odvodnje, koji projekt je izrađen od Nelite Boban dipl. ing. građ.
Procjena troškova iznosi 409.782,00 u koji iznos nije uključen iznos PDV-a.
Programom građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu, planirana su
sredstva za predmetnu investiciju u iznosu od 206.000,00 kn.
Obvezuje se Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša da razliku sredstava
za realizaciju projekta uređenje slivnih – oborinskih voda kod Robne kuće i DMa u gradu Krku, uvrsti u rebalans Programa građenja komunalne infrastrukture
za 2022. godinu.
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k) Prima se na znanje zamolba G. Š. iz Vrha za gradnju objekta poslovne namjene
na čestici k.č. 1233/1 k.o. Vrh koja je manja od 500m2 .
Grad Krk opetovano je proveo analizu prostorno planske dokumentacije za
gradnju objekta poslovne namjene na z.č. 1233/1 k.o. Vrh, koja čestica je manja
od 500m2, te se ostaje pri mišljenju Klasa:350-05/21-01/03, Urbroj: 2142/01-03/121-2, od 28. srpnja 2021. godine.

Kolegij gradonačelnika dovršen je u 12,40 sati.

ZAPISNIK SASTAVILA
Mladena Matejčić

GRADONAČELNIK
Darijo Vasilić, prof.
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