SKRAĆENI

ZAPISNIK

sa 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Krapine održane dana 16.05.2011. godine u 19,00 sati u maloj
dvorani Pučkog otvorenog učilišta u Krapini
SJEDNICI SU PRISUSTVOVALI:
Mladen Gregurović, Viktorija Mikša, Zdravko Presečki, Danko Hršak, Dragutin Benc, Josip Kozina,
Zoran Gregurović, Dubravko Barilar, Stjepan Grah, Branko Kučko, Nenad Sikirica, Mirko Koret,
Štefanija Družinec, Zdenka Grilec, Vladimir Bajcer i Branko Kunštek
OPRAVDANO ODSUTNI: Milan Golub, Danijel Klasić i Robert Cerovečki
OD OSTALIH SJEDNICI SU PRISUSTVOVALI: Josip Horvat, gradonačelnik Grada Krapine, Boris
Bočkaj, zamjenik gradonačelnika, ravnatelji OŠ August Cesarec i OŠ “Ljudevit Gaj”, ravnateljica
Dječjeg vrtića “Gustav Krklec”, ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta Krapina, ravnateljica Gradske
knjižnice Krapina, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Krapina, Vlasta Bočkaj, pročelnica,
Snježana Pelin, pročelnica, Miroslav Ivić,pročelnik, Jelena Milčić, pročelnica, Branka Stipić, voditelj
zapisnika te predstavnici medija.
Predsjednik Gradskog vijeća g. Zoran Gregurović otvara 13. sjednicu Gradskog vijeća Grada Krapine,
pozdravlja sve prisutne, konstatira nakon izvršene prozivke, da sjednici prisustvuje dovoljan broj
članova gradskog vijeća, te se mogu donositi pravovaljane odluke, kao i drugi akti.
Predsjednik gradskog vijeća g.Zoran Gregurović čita prijedlog dnevnog reda današnje sjednice koji su
članovi vijeća primili uz poziv te nakon kraće rasprave konstatira, da je jednoglasno usvojen dnevni
red u tekstu koji čini sastavni dio ovog zapisnika.

T O Č K A 1.
PITANJA I PRIJEDLOZI

1.

Članica gradskog vijeća gña.Zdenka Grilec napomenula je slijedeće:
•

u Zagrebačkoj ulici br.12 kupljena je napuštena kuća o kojoj se za sada nitko ne
brine. Kuća je puna gamadi, polupani su svi prozori, a isto tako u njoj se navečer
okupljaju mladi koji stvaraju nered u kući, oko kuće te isto uništavaju i okolne kuće.
Ističe da bi mjerodavne službe Garada trebale upozoriti vlasnika kuće, da istu sanira i
zatvori.

Gradonačelnik je odgovorio gñi.Grilec, da Grad kontinuirano koordinira sa Policijom radi rješavanja
ovakovih ili sličnih problema, ali je istakao da službena prijava u svezi ovih dogañanja nije zaprimljena
u Gradu te će se poduzeti sve aktivnosti sukladno Odluci o komunalnom redu.
2. Član Gradskog vijeća g.Koret istakao je slijedeće:
•
•
•

radnici “Krakoma” su mu iznjeli bojazan u svezi izgradnje trgovačkog centra LIDL i
stambene zgrade na zemljištu Krakom-a odnosno postavio je pitanje da li je ugovor
napravljen u skladu sa zakonom
da li će se nastaviti ureñenje korita Krapinice – od mosta prema zgradi Policije
kad će početi gradnja državna ceste D 206, rečeno je 01.04. ove godine – spojna
cesta iz industrijske zone na zagorsku magistralu

Gradonačelnik je odgovorio, da što se tiče izgradnje trgovačkog centra LIDL, zemljište je u vlasništvu
“Krakom-a” te je on potpisao ugovore i to na tržišnoj osnovi te ne vidi razlog za bojazan radnika da

budu oštečeni, a isto tako je napomenuo, da je i Skupština “Krakom-a” o tome donijela odluku. Radovi
na istoj zgradi trebali bi biti završeni 01.07.2012. godine te ne sumnja da se to ne bude ostvarilo.
Nadalje je odgovorio što se tiče ureñenja korita Krapinščice, da se krenullo u ureñenje, ali su se po
istom žalili, jer su započeli radovi bez grañevinske dozvole. Nakon dobivanja grañevinske dozvole,
odabran je po natječaju izvoñač te je ponovno na isti postupak izjavljena žalba, pa je istakao da kad
se riješi žalbeni postupak, krenut će se sa radovima. Takoñer je istakao, da je i na postupak izbora
izvoñača radova za izgradnju državne ceste podnijeta žalba. Poslove je dobio Konstruktor iz Zlatara,
pa postoji bojazan da se radovi neće moći izvršiti kao i radovi na adaptaciji OŠ u Lepajci koje izvodi isti
izvoñač te kasni sa završetkom.
3. Član vijeća Vladimir Bajcer napomenuo je, da je gledajući objavljene odluke gradskog vijeća
na web stranici grada primjetio, da se iste po nekoliko puta mijenjaju odnosno donose se
izmjene odluka, pa postavlja pitanje na koji način se radi pročišćeni tekst odluka. Isto tako se
osvrnuo na otkup nekretnina u ul.Frana Galovića odnosno gdje se tu stalo, a isto tako
postavlja pitanje zašto se ne izgadi spoj ceste od Polja Kapinskog prema državnoj cesti.
Predlaže da mu se u pismenim obliku dostavi odgovor na pitanje - Planovi i poslovanje
“Krakom gradnje” Krapina za 2011. godinu.
Gradonačelnik je odgovorio, da što se tiče nekretnina u ul.F.Galovića u pravilu je sve otkupljeno, samo
je jedno izvlaštenje, ali isto tako u jednom dijelu HŽ ima zemljište, te kad oni daju suglasnost na
projekte moći će se i taj postupak riješiti. Napomenuo je, da projekti za cestu D1 na ŽC nisu vezani
za izgradnju spoja, jer isti radi Grad. Takokñer je obavijestio članove vijeća da je dobivena načelna
suglasnost od Hrvatskih cesta i Županijskih cesta, a od Županijskih cesta smo dobili načelnu
suglasnost da će to isfinancirati.
4. Članica gradskog vijeća gña.Štefanija Družinec konstatirala je slijedeće:
•

•

na 4.sjednici gradskog vijeća postavila je viječnićko pitanje o radu Slobodne carinske
zone te je ponovno isto pitanje postavila i na 7.sjednici vijeća. Dobila je pismeni
odgovor da će se izvješće dobiti nakon održavanja Skupštine Slobodne zone, što do
danas nije primila.
da li postoji tehnička mogućnost da se javna rasvjeta na nekim mjestima, na kojima
nije potrebno da svijetli cijelu noć, nakon ponoći isključuje

Gradonačelnik je ponovno istakao da je Grad vlasnik 24% u Slobodnoj zoni, pa je svima jasno koliko
može utjecati na donošenje odluka. Nadalje je napomenuo, da što se tiče javne rasvjete, išlo se na
smanjivanje intenziteta kroz ugradnju ureñaja, ali isto tako ako se misli na Grgačevo, to nisu kleti već
kuće u kojima se stanuje.
5. Član gradskog vijeća g.Dragutin Benc je predložio da Grad poduzme potrebne radnje prema
Hrvatskim cestama kako bi se silaz s državne ceste u ul.A.Cesarca legalizirao, jer je vidio po
drugim primjerima da se to može.
T O Č K A 2.
Usvajanje skraćenog zapisnika sa 12.sjednice Gradskog vijeća Grada Krapine
Predsjednik gradskog vijeća konstatirao je da su članovi vijeća primili radni materijal za ovu točku uz
poziv za današnju sjednicu, pa po istoj otvara raspravu.
Kako nije bilo pitanja ni prijedloga dao je na glasovanje te je konstatirano da je jednoglasno donijet
slijedeći
ZAKLJUČAK
U s v a j a se skraćeni zapisnik sa 12.sjednice Gradskog vijeća Grada Krapine u tekstu koji
čini sastavni dio ovog zapisnika.

T O Č K A 3.
Financijsko izvješće i izvješće o radu Dječjeg vrtića „Gustav Krklec“ Krapina za 2010. god.
Predsjednik gradskog vijeća, a ujedno i predsjednik Odbora za financije i proračun obavijestio je
članove vijeća da je Odbor na svojoj sjednici održanoj 13.05.2011. godine raspravljao o toj točci te je
u istom tekstu uputio Gradskom vijeću na raspravu. Isto tako je napomenuo da je sjednici nazočna
ravnateljica dječjeg vrtića koja će odgovoriti na sva postavljana pitanje.
Kako nije bilo nikakvih pitanja ni prijedloga, predsjednik vijeća je konstatirao da je jednoglasno donijet
slijedeći
ZAKLJUČAK
P r i m a se na znanje financijsko izvješće i izvješće o radu Dječjeg vrtića „Gustav Krklec“
Krapina za 2010. godinu u tekstu koji čini sastavni dio ovog zapisnika.

T O Č K A 4.
Financijsko izvješće i izvješće o radu Pučkog otvorenog učilišta Krapina za 2010. god.
Predsjednik gradskog vijeća, a ujedno i predsjednik Odbora za financije i proračun obavijestio je
članove vijeća da je Odbor na svojoj sjednici održanoj 13.05.2011. godine raspravljao o toj točci te je
u istom tekstu uputio Gradskom vijeću na raspravu. Isto tako je napomenuo da je sjednici nazočna
ravnateljica učilišta koja će odgovoriti na sva postavljana pitanje.
Kako nije bilo nikakvih pitanja ni prijedloga, predsjednik vijeća je konstatirao da je jednoglasno donijet
slijedeći
ZAKLJUČAK
P r i m a se na znanje financijsko izvješće i izvješće o radu Pučkog otvorenog učilišta
Krapina za 2010. godinu u tekstu koji čini sastavni dio ovog zapisnika.

T O Č K A 5.
Financijsko izvješće i izvješće o radu Gradske knjižnice Krapina za 2010. god.
Predsjednik gradskog vijeća, a ujedno i predsjednik Odbora za financije i proračun obavijestio je
članove vijeća da je Odbor na svojoj sjednici održanoj 13.05.2011. godine raspravljao o toj točci te je
u istom tekstu uputio Gradskom vijeću na raspravu. Isto tako je napomenuo da je sjednici nazočna
ravnateljica gradske knjižnice koja će odgovoriti na sva postavljana pitanje.
Kako nije bilo nikakvih pitanja ni prijedloga, predsjednik vijeća je konstatirao da je jednoglasno donijet
slijedeći

ZAKLJUČAK
P r i m a se na znanje financijsko izvješće i izvješće o radu Gradske knjižnice Krapina za
2010. godinu u tekstu koji čini sastavni dio ovog zapisnika.

T O Č K A 6.
Financijsko izvješće i izvješće o radu Javne vatrogasne postrojbe Krapina za 2010. god.
Predsjednik gradskog vijeća, a ujedno i predsjednik Odbora za financije i proračun obavijestio je
članove vijeća da je Odbor na svojoj sjednici održanoj 13.05.2011. godine raspravljao o toj točci te je
u istom tekstu uputio Gradskom vijeću na raspravu. Isto tako je napomenuo da je sjednici nazočan
zapovjednik JVP koji će odgovoriti na sva postavljana pitanje.
Kako nije bilo nikakvih pitanja ni prijedloga, predsjednik vijeća je konstatirao da je jednoglasno donijet
slijedeći
ZAKLJUČAK
P r i m a se na znanje financijsko izvješće i izvješće o radu Javne vatrogasne postrojbe
Krapina za 2010. godinu u tekstu koji čini sastavni dio ovog zapisnika.
T O Č K A 7.
Financijsko izvješće i izvješće o radu OŠ „Ljudevit Gaj“ Krapina za 2010. god.
Predsjednik gradskog vijeća, a ujedno i predsjednik Odbora za financije i proračun obavijestio je
članove vijeća da je Odbor na svojoj sjednici održanoj 13.05.2011. godine raspravljao o toj točci te je
u istom tekstu uputio Gradskom vijeću na raspravu. Isto tako je napomenuo da je sjednici nazočan
ravnatelj OŠ koji će odgovoriti na sva postavljana pitanje.
Kako nije bilo nikakvih pitanja ni prijedloga, predsjednik vijeća je konstatirao da je jednoglasno donijet
slijedeći
ZAKLJUČAK
P r i m a se na znanje financijsko izvješće i izvješće o radu OŠ „Ljudevit Gaj“ Krapina za
2010. godinu u tekstu koji čini sastavni dio ovog zapisnika.
T O Č K A 8.
Financijsko izvješće i izvješće o radu OŠ August Cesarec Krapina za 2010. god.
Predsjednik gradskog vijeća, a ujedno i predsjednik Odbora za financije i proračun obavijestio je
članove vijeća da je Odbor na svojoj sjednici održanoj 13.05.2011. godine raspravljao o toj točci te je
u istom tekstu uputio Gradskom vijeću na raspravu. Isto tako je napomenuo da je sjednici nazočan
ravnatelj OŠ koji će odgovoriti na sva postavljana pitanje.
Kako nije bilo nikakvih pitanja ni prijedloga, predsjednik vijeća je konstatirao da je jednoglasno donijet
slijedeći
ZAKLJUČAK
P r i m a se na znanje financijsko izvješće i izvješće o radu OŠ August Cesarec Krapina za
2010. godinu u tekstu koji čini sastavni dio ovog zapisnika.

T O Č K A 9.
Izvršenje Programa korištenja sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko
pravo za 2010. god.

Predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja g.Sikirica obavijestio je članove vijeća da je Odbor za
statutarno pravna pitanja na svojoj sjednici održanoj 12.05.2011. raspravljao o navedenoj točci te je u
istom tekstu uputio Gradskom vijeću na donošenje.
Kako nije bilo nikakvih pitanja ni prijedloga, predsjednik vijeća je konstatirao da je jednoglasno donijet
slijedeći
ZAKLJUČAK
D o n o s i se Izvršenje Programa korištenja sredstava od prodaje stanova na kojima
postoji stanarsko pravo za 2010. god. u tekstu koji čini sastavni dio ovog zapisnika.
T O Č K A 10.
Izvršenje Programa raspodjele sredstava spomeničke rente za 2010. god.
Predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja g.Sikirica obavijestio je članove vijeća da je Odbor za
statutarno pravna pitanja na svojoj sjednici održanoj 12.05.2011. raspravljao o navedenoj točci te je u
istom tekstu uputio Gradskom vijeću na donošenje.
Kako nije bilo nikakvih pitanja ni prijedloga, predsjednik vijeća je konstatirao da je jednoglasno donijet
slijedeći
ZAKLJUČAK
D o n o s i se Izvršenje Programa raspodjele sredstava spomeničke rente za 2010. god. u
tekstu koji čini sastavni dio ovog zapisnika.

T O Č K A 11.
Izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture i ureñenog grañevinskog
zemljišta za 2010. god.
Predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja g.Sikirica obavijestio je članove vijeća da je Odbor za
statutarno pravna pitanja na svojoj sjednici održanoj 12.05.2011. raspravljao o navedenoj točci te je u
istom tekstu uputio Gradskom vijeću na donošenje.
Kako nije bilo nikakvih pitanja ni prijedloga, predsjednik vijeća je konstatirao da je jednoglasno donijet
slijedeći
ZAKLJUČAK
D o n o s i se Izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture i ureñenog
grañevinskog zemljišta za 2010. god. u tekstu koji čini sastavni dio ovog zapisnika.

T O Č K A 12.

Izvršenje Programa gradnje objekata i ureñaja komunalne infrastrukture za 2010. god.
Predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja g.Sikirica obavijestio je članove vijeća da je Odbor za
statutarno pravna pitanja na svojoj sjednici održanoj 12.05.2011. raspravljao o navedenoj točci te je u
istom tekstu uputio Gradskom vijeću na donošenje.
Kako nije bilo nikakvih pitanja ni prijedloga, predsjednik vijeća je konstatirao da je jednoglasno donijet
slijedeći

ZAKLJUČAK
D o n o s i se Izvršenje Programa gradnje objekata i ureñaja komunalne infrastrukture za
2010. god. u tekstu koji čini sastavni dio ovog zapisnika.

T O Č K A 13.
Izvršenje Programa izrade dokumenata prostornog ureñenja, projektne i geodetske
dokumentacije za 2010. godinu
Predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja g.Sikirica obavijestio je članove vijeća da je Odbor za
statutarno pravna pitanja na svojoj sjednici održanoj 12.05.2011. raspravljao o navedenoj točci te je u
istom tekstu uputio Gradskom vijeću na donošenje.
Kako nije bilo nikakvih pitanja ni prijedloga, predsjednik vijeća je konstatirao da je jednoglasno donijet
slijedeći
ZAKLJUČAK
D o n o s i se Izvršenje Programa izrade dokumenata prostornog ureñenja, projektne i
geodetske dokumentacije za 2010. god. u tekstu koji čini sastavni dio ovog zapisnika.

T O Č K A 14.
Izvršenje Programa javnih potreba u školstvu i predškolskom odgoju za 2010. godinu
Predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja g.Sikirica obavijestio je članove vijeća da je Odbor za
statutarno pravna pitanja na svojoj sjednici održanoj 12.05.2011. raspravljao o navedenoj točci te je u
istom tekstu uputio Gradskom vijeću na donošenje.
Kako nije bilo nikakvih pitanja ni prijedloga, predsjednik vijeća je konstatirao da je sa 15 glasova ZA i
1 glasom SUZDRŽANIM donijet slijedeći
ZAKLJUČAK
D o n o s i se Izvršenje Programa javnih potreba u školstvu i predškolskom odgoju za
2010. god. u tekstu koji čini sastavni dio ovog zapisnika.
T O Č K A 15.
Izvršenje Programa javnih potreba u kulturi za 2010. godinu
Predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja g.Sikirica obavijestio je članove vijeća da je Odbor za
statutarno pravna pitanja na svojoj sjednici održanoj 12.05.2011. raspravljao o navedenoj točci te je u
istom tekstu uputio Gradskom vijeću na donošenje.
Kako nije bilo nikakvih pitanja ni prijedloga, predsjednik vijeća je konstatirao da je jednoglasno donijet
slijedeći

ZAKLJUČAK
D o n o s i se Izvršenje Programa javnih potreba u kulturi za 2010. god.
čini sastavni dio ovog zapisnika.

u tekstu koji

T O Č K A 16.
Izvršenje Programa javnih potreba u športu za 2010. godinu
Predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja g.Sikirica obavijestio je članove vijeća da je Odbor za
statutarno pravna pitanja na svojoj sjednici održanoj 12.05.2011. raspravljao o navedenoj točci te je u
istom tekstu uputio Gradskom vijeću na donošenje.
Kako nije bilo nikakvih pitanja ni prijedloga, predsjednik vijeća je konstatirao da je jednoglasno donijet
slijedeći
ZAKLJUČAK
D o n o s i se Izvršenje Programa javnih potreba u športu za 2010. god.
čini sastavni dio ovog zapisnika.

u tekstu koji

T O Č K A 17.
Izvršenje Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2010. godinu
Predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja g.Sikirica obavijestio je članove vijeća da je Odbor za
statutarno pravna pitanja na svojoj sjednici održanoj 12.05.2011. raspravljao o navedenoj točci te je u
istom tekstu uputio Gradskom vijeću na donošenje.
Članica gradskog vijeća gña.Zdenka Grilec istakla je da je u Proračunu za 2010. godinu za pomoć
umirovljenicima bilo planirano 70.000 kuna no izvršenje je 43.210,00 kuna, pa predlaže da se poveća
osnovica odnosno limit za dodjelu božićnice umirovljenicima.
Kako nije bilo nikakvih pitanja ni prijedloga, predsjednik vijeća je konstatirao da je jednoglasno donijet
slijedeći
ZAKLJUČAK
D o n o s i se Izvršenje Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2010.
god. u tekstu koji čini sastavni dio ovog zapisnika.

T O Č K A 18.
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krapine za 2010. godinu
Predsjednik gradskog vijeća, a ujedno i predsjednik Odbora za financije i proračun obavijestio je
članove vijeća da je Odbor na svojoj sjednici održanoj 13.05.2011. godine raspravljao o toj točci te je
u istom tekstu uputio Gradskom vijeću na raspravu.
Kratko obrazloženje o navedenoj točci dao je gradonačelnik Grada Krapine, a sve u tekstu
obrazloženja koje su članovi vijeća primili uz radni materijal. Napomenuo je, da su prihodi u
izvještajnom razdoblju ostvareni u iznosu od 30.627.468 kuna ili 81,1% od planiranih dok su rashodi
izvršeni za navedeno izvještajno razdoblje u iznosu od 29.875.112 kuna ili 88,4%. Takoñer je
napomenuo da u izvještajnom razdoblju je iskazan višak prihoda nad rashodima u iznosu od 752.356
kuna kao i preneseni manjak iz 2009. god. od 3.979.785 kuna tako da je ukupan manjak prihoda na

rashodima na dan 31.12.2010. iznosi 3.227.429 kuna. Isto tako je upoznao članove vijeća da je u
navedenom izvještajnom razdoblju ostvaren manji prihod od poreza na dohodak od nesamostalnog
rada, a sve je to odraz izmjena i dopuna Zakona o porezu na dohodak, koji se primjenjuje od
01.07.2010. te kojim su promijenjene-smanjene stope poreza na dohodak te mjesečne porezne
osnovice za obračun poreza. Napomenuo je da isto tako sve općine nisu podmirile svoje obveze u
2010. godini, a odnose se na Program „Pomoć u kući starijim osobama“, a isto tako i komunalni
doprinos nije ostvaren prema planiranom, jer je kriza učinila svoje, nije bilo gradnje. Komunalna
naknada ostvarena je nešto više. Takoñer je istakao, da su se sukladno ostvarenim prihodima
izvršavali rashodi.
Predsjednik gradskog vijeća otvorio je raspravu po navedenoj točci.
Član gradskog vijeća g.Bajcer Vladimir osvrnuo se na naplatu kazni te je ponovno istakao da se
premalo ostvaruju odnosno da se ne postupa u skladu sa gradskim odlukama. Isto tako je konstatirao,
da članovi gradskog vijeća iz oporbe su bili protiv Proračuna za 2010. godinu jer nije bio razvojan te se
sada vidi da su bili u pravu. Napomenuo je, da je vjerojatno krivo upisana stavka za pomoć
novoroñenoj djeci te je napomenuo, da su potraživanja za komunalnu naknadu prevelika te što se
poduzima da se ista naplate. U svom izlaganju osvrnuo se na štednju po svim stavkama, pa postavlja
pitanje koliko je zaposlenih u upravi.
Gradonačelnik je odgovorio, da se poduzimaju sve aktivnosti radi naplate duga po komunalnoj
naknadi, procedura je jasna, ali najveći iznos duga imaju poslovni objekti. Takoñer je istakao, da što
to znači razvojni Proračun, kada su ukupni gradski prihodi, cca 92% već unaprijed potrošeni, pa se iz
toga može zaključiti da smo Proračun planirali realno. Isto tako je odgovorio na pitanje koliko ima
zaposlenih u upravi te je istakao, da je Grad Krapina veliki grad te broj zaposlenih ovisi o ovlastima
koje grad ima prema zakonu, a prema podacima Grad Krapina ima najmanji broj zaposlenih jer bi
prema ovlastima trebao imati cca. 26 -27 zaposlenih.
Član gradskog vijeća g.Sikirica je postavio pitanje, da li je gradski proračun razvojni ili socijalni te je
odmah odgovorio da je isti socijalni. Istakao je, da su u trenutku preuzimanja vlasti tražili od
vladajućih da se sredstva u proračnu usmjere na razvoj što nije učinjeno i sada dolazi na naplatu.
Gradonačelnik je odgovorio, da je Grad učinio sve što se tiče gospodarstva i zone koja ima kompletnu
infrastrukturu te je isto tako napomenuo, da je Grad 2003. godine kupio KTI, ne bi trebao ulagati u
novu zonu.
Član gradskog vijeća g.Sikirica je obavijestio članove vijeća da je 2001. godine HDZ-e grad ostavio
prezadužen te je trebalo nači 18.000.000 kuna da se kupi KTI.
Članica gradskog vijeća gña. Grilec se u daljnjoj raspravi zahvalila na socijalnom davanju Grada prema
Udruzi umirovljenika.
Predsjednik kluba vijećnika HDZ-a g.Danko Hršak zatražio je kratku stanku radi konzultacija.
Nakon stanke predsjednik kluba vijećnika HDZ-a Danko Hršak predložio je da se prema Poslovniku
gradskog vijeća odgodi odlučivanje po ovoj točki dnevnog reda.
Predlagač se složio s istim.
Na prijedlog trećine članova gradskog vijeća te predsjednika Gradskog vijeća konstatiran je slijedeći

ZAKLJUČAK
Prema čl.91. Poslovnika o radu gradskog vijeća odlučivanje o navedenoj točci
o d g a ñ a se za slijedeću sjednicu gradskog vijeća.

T O Č K A 19.
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi

Predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja g.Sikirica obavijestio je članove vijeća da je Odbor za
statutarno pravna pitanja na svojoj sjednici održanoj 12.05.2011. raspravljao o navedenoj točci te je u
istom tekstu uputio Gradskom vijeću na donošenje.
Član gradskog vijeća g.Bajcer je postavio pitanje da li su ordinacije koje su u najmu Doma zdravlja
Krapine obveznici plaćanja komunalne naknade.
Gradonačelnik je odgovorio da su prema Zakonu svi obvezni, a Grad svojom odlukom izuzima od
plaćanja.
Kako nije bilo nikakvih pitanja ni prijedloga, predsjednik vijeća je konstatirao da je jednoglasno
donijeta slijedeća
ODLUKA
D o n o s i se Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi u tekstu koji čini
sastavni dio ovog skraćenog zapisnika .

T O Č K A 20.
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o obaveznom skupljanju i odvozu komunalnog otpada

Predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja g.Sikirica obavijestio je članove vijeća da je Odbor za
statutarno pravna pitanja na svojoj sjednici održanoj 12.05.2011. raspravljao o navedenoj točci te je u
istom tekstu uputio Gradskom vijeću na donošenje.
Kako nije bilo nikakvih pitanja ni prijedloga, predsjednik vijeća je konstatirao da je jednoglasno
donijeta slijedeća
ODLUKA
D o n o s i se Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi u tekstu koji čini
sastavni dio ovog skraćenog zapisnika .

