GRADSKO VIJEĆE
Klasa: 021-05/12-01/017
Urbroj: 2140/01-02-0204-12-14
Krapina, 20.7.2012.
SKRAĆENI ZAPSNIK
sa 22. sjednice Gradskog vijeća Grada Krapine održane dana 16. srpnja 2012. godine u maloj dvorani
Pučkog otvorenog učilišta Krapina s početkom u 19,oo sati.
SJEDNICI SU PRISUSTVOVALI:
Mladen Gregurović, Danijel Pavić, Dako Hršak, Zoran Gregurović, Josip Kozina, Dragutin Benc, Milan
Golub, Nenad Drndić, Durbravko Barilar, Stjepan Grah, Branko Kučko, Štefanija Družinec, Vladimir
Bajcer, Mirko Koret Robert Cerovečki, Stjepan Štrok, Zdenka Grilec i Branko Kunštek.
SJEDNICI NIJE PRISUSTVOVAO: Nenad Sikirica
OD OSTALIH SJEDNICU SU PRISUSTVOVALI:
Josip Horvat, gradonačelnik Grada Krapine, Josip Pelin, zamjenik gradonačelnika, Viktorija Krleža,
ravnateljica i Radmila Švaljek, šefica računovodstava Pučkog otvorenog učilišta Krapina, Silvija
Auguštin, tajnica Osnovne škole Augusta Cesarca Krapina, Biserka Konig – šef računovodstva Osnovne
škole “Ljudevit Gaj” Krapina, Zdravko Štefanić, voditelj matične službe Gradske knjižnice Krapina,
Marijan Lovrenčić, zapovjednik JVP Grada Krapine, pročelnici Upravnih odjela Grada Krapine – Vlasta
Bočkaj, Snježana Pelin, Jelena Milčić i Miroslav Ivić i Josipa Poslončec, zapisničar
Predsjednik Gradskog vijeća g. Zoran Gregurović otvara 22. sjednicu Gradskog vijeća
Grada Krapine, pozdravlja sve prisutne, obavještava da sjednici ne prisustvuje Boris Bočkaj, zamjenik
gradonačelnika koji je opravdao svoj izostanak, konstatira nakon izvršene prozivke da sjednici
prisustvuje dovoljan broj članova gradskog vijeća (od ukupno 19 vijećnika sjednici prisustvuje 18
vijećnika), te konstatira da se mogu donositi pravovaljanje odluke, kao i drugi akti.
Nakon toga predsjednik Vijeća g. Gregurović predlaže s l i j e d e ć i
DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.

Usvajanje skraćenog zapisnika sa 21. sjednice Gradskog vijeća Grada Krapine,
Financijsko izvješće i izvješće o radu Dječjeg vrtića “Gustav Krklec” Krapina za 2011. godinu
Financijsko izvješće i izvješće o radu Osnovne škole “Ljudevit Gaj” Krapina za 2011.godinu
Financijsko izvješće i izvješće o radu “Osnovne škole Augusta Cesarca Krapina za 2011.godinu,

Oznaka obrasca: 1248
1/10

5. Financijsko izvješće i izvješće o radu Javne vatrogasne postrojbe Grada Krapine za 2011.
godinu,
6. Financijsko izvješće i izvješće o radu Pučkog otvorenog učilišta Krapina za 2011. godinu
7. Financijsko izvješće i izvješće o radu Pučkog otvorenog učilišta Krapina za 2011. godinu
8. Prijedlog Odluke o privremenom ustupanju održavanja nerazvrstanih cesta,
9. Izvještaj o radu gradonačelnika Grada Krapine za razdoblje srpanj – prosinac 2011. godine
10. Izjveštaj o radu udruga u kulturi i tehničkoj kulturi za 2011. godinu,
11. Izvještaj o radu udruga u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2011. godinu
12. Izjvještaj o radu Krapinskog športskog saveza za 2011. godinu
13. Izvještaj o radu DVD-a s područja Grada Krapine za 2011. godinu
14. Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta OŠ Autusta Cesarca
15. Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta OŠ Ljudevit Gaj
16. Prijedlog Javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Grada Krapine,
17. Pitanja i prijedlozi.
Predsjednik daje na glasanje prijedlog dnevnog reda, nakon čega konstatira da je predloženi
dnevni red jednoglasno prihvaćen, te se prelazi na rad po točkama dnevnog reda.
TOČKA 1.
Usvajanje skraćenog zapinika sa 21. sjednice Gradskog vijeća Grada Krapine
Predsjenik Vijeća napominje da su svi članovi Vijeća uz poziv za sjednicu primili skraćeni
zapisnik, te otvara raspravu.
Budući da nije bilo primjedbi na skraćeni zapisnik, predsjednik daje na usvajanje skraćeni
zapisnik sa 21. sjednice Gradskog vijeća, te konstatira da je jednoglasno donijet s l i j e d e ć i
ZAKLJUČA K
U s v a j a se skraćeni zapinik sa 21. sjednice Gradskog vijeća u tekstu koji se prilaže
zapisniku i čini njegov sastavni dio.
T O Č K A 2.
Financijsko izvješće i izvješće o radu Dječjeg vrtića “Gustav Krklec” Krapina
Predsjednik Vijeća napominje da su svi članovi Vijeća uz poziv za sjednicu primili Financijsko
izvješće kao i izvješće o radu Vrtića, te otvara raspravu.
g. Dragutin Benc u svojoj raspravi osvrnuo se na bilješku br. 14, druga alineja koja se odnosi na
plaće radnica koje su radile u programu javnih radova preko SIZ-a za zapošljavanje.SIZ-ovi ne postoje
već 20 godina, te traži da mu se pismenim putem odgovori da li se radi o eventualnoj grešci ili o nećem
drugom.
g.Vladimir Bajcer zatražio da mu se pismenim putem dostavi Izvještaj koliki je broj zaposlenih
u Dječjem vrtiću, koliki je kapacitet , te koliki je broj upisane djece u Vrtiću sa stanjem 31.12.11.
Budući da više nije bilo pitanja, predsjednik Vijeća daje na glasanje Financijsko izvješće i
izvješće o radu, te konstatira da je jednoglasno donijet s l i j e d eć i
ZAKLJUČAK
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Prima se na znanje Financijsko izjvešće za 2011. godinu i Godišnje izvješće o radu u
pedagoškoj godini 2010./2011. Dječjeg vrtića “Gustav Krklec” Krapina u tekstu koji se prilaže
Zapisniku i čini njegov sastavni dio.
T O Č K A 3.
Financijsko izvješće i izvješće o radu Osnovne škole “Ljudevit Gaj” Krapina za 2011. godinu
Predsjednik Vijeća napominje da su svi članovi Vijeća primili spomenuto izvješće, te otvara
raspravu.
g. Vladimir Bajcer zatražio je da mu se dostavi izvještaj, a odnosi se na obje Osnovne škole s
područja Grada i to: koliki je broj zaposlenih, te koliko koja škola ima učenika.
Budući da drugih pitanja nije bilo, predsjednik daje na glasanje Financijsko izvješće kao i
izvješće o radu , te konstatira da je jednoglasno donijet s l i j e d e ć i
ZAKLJUČAK
Prima se na znaje Financijsko izvješće za 2011. godinu i Izvješće o realizaciji godišnjeg
plana i programa rada u školskoj godini 2010./2011. Osnovne škole “Ljudevit Gaj“ Krapina u
tekstu koji se prilaže Zapisniku i čini njegov sastavni dio.
T O Č K A 4.
Financijsko izvješće i izvješće o radu Osnovne škole Augusta Cesarca Krapina za 2011. godinu
Predsjednik Vijeća napominje da su svi članovi Vijeća primili uz poziv za sjednicu navedena
Izvješća, te otvara raspravu.
Budući da nije bilo pitanja, predsjednik daje na glasanje Financijsko izvješešće kao i izvješće o
radu, te konstatira da je jednoglasno donijet s l i j e d e ć i
ZAKLJUČAK
Prima se na znaje Financijsko izvješće za 2011. godinu i Izvješće o ostvarivanju godišnjeg
plana i programa rada na kraju školske godine 2011./2011. Osnovne škole Augusta Cesarca
Krapina u tekstu koji se prilaže Zapisniku i čini njegov sastavni dio.
T O Č K A 5.
Financijsko izvješće i izvješće o radu Javne vatrogasne postrojbe Grada Krapine za 2011. godinu
Predsjednik Vijeća napominje da su svi članovi Vijeća uz poziv za sjednicu Vijeća primili
Financijsko izvješće i izvješće o radu JVP Grada Krapine, te otvara raspravu.
g. Robert Cerovečki napominje da je još prošle godine Gradsko vijeće donijelo Odluku da će
Grad i susjedne općine potpisati Sporazum o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Krapine,
postavlja pitanje zašto to još nije realizirano.
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g. Marijan Lovrenčić, zapovjednik JVP Grada Krapine je izjavio da je Grad Krapina potpisao
Sporazum sa svim općinama prije 10-tak dana, te je u fazi registracija promjena na Trgovačkom sudu u
Zagrebu. Budući da su u tijeku godišnji odmori postupak se malo odužio.
Budući da drugih pitanja nije bilo, predsjednik daje na glasanje Financijsko izvješće kao i
izvješće o radu, te konstatira da je jednoglasno donijet s l i j e d e ć i
ZAKLJUČAK
Prima se na znaje Financijsko izvješće i Izvješće o radu Javne vatrogasne postrojbe Grada
Krapine za 2011. godinu u tekstu koji se prilaže Zapisniku i čini njegov sastavni dio.
T O Č K A 6.
Financijsko izvješće i izvješće o radu Pučkog otvorenog učilišta Krapina za 2011. godinu
Predsjednik Vijeća napominje da su svi članovi Vijeća uz poziv za sjednicu primili financijsko
izvješće kao i izvješće o radu, te otvara raspravu.
Vladimir Bajcer postavlja pitanje zašto od prošle godine tj 1.srpnja 20011. godine Ramona nije
prikazana u financijskom izvješću na prihodovnoj strani Pučkog otvorenog učilišta Krapina, te tko je
donio Odluku o tome. Nadalje napominje da se u izvještaju vidi da su se kroz godinu održavali razni
tečajevi , a ne vidi se koliko je bilo tih tečajeva, te koliko je polaznika te tečajeve završilo.
Na ova pitanja odgovor je dala ravnateljica Učilišta gđa Viktorija Krleža, te je istaknula da je
Grad donio Odluku o prijenosu poslovnog prostora kojim je upravljalo Pučko otvoreno učilište, a koji
sada koristi Ramona. Poslovni prostor se izuzeo iz sastava upravljanja POU i taj prostor je preuzeo
Grad Krapina, a kao razlog je navela da je na takav način lakše financirati projekte i dobiti sredstva iz
određenih Fondova. Što se tiče drugog pitanja koje se odnosi na tečajeve, napomenula je da su se tijekom
2011. godine održavali razni tečajevi, odnosno nudila se mogućnost srednjoškolskog obrazovanja,
prekvalifikacija i dokvalifikacija, osnovna škola za odrasle, najrazličitiji informatički tečajevi, zatim 2
tečaja vinogradara i podrumara s pravom upisa u radnu knjigu, jedan tečaj imao je 14, a drugi 11
polaznika. Zatim, 2 tečaja računalnih operatera po 7 polaznika i 1 tečaj protupožarne zaštite sa 6
polaznika.
Gradonačelnik Grada Krapine g. Horvat također je napomenuo da je proše godine na jednoj od
sjednica Gradskog Vijeća donijeta Odluka o prijenosu poslovnog prostrora kojim je upravljalo Učilište
na Grad Krapinu, te je ista prikazana u prošlom Izvješću o radu gradonačelnika.
Budući da drugih pitanja nije bilo, predsjednik daje na glasanje Financijsko izvješće kao i
izvješće o radu Pučkog otvorenog učilišta, te konstatira da je jednoglasno donijet, sl i j e d e ć i
ZAKLJUČAK
Prima se na znaje Financijsko izvješće i Izvještaj o radu Pučkog otvorenog učilišta
Krapina za 2011. godinu u tekstu koji se prilaže Zapisniku i čini njegov sastavni dio.
T O Č K A 7.
Financijsko izvješće i izvješće o radu Gradske knjižnice Krapina za 2011. godinu
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Predsjednik Vijeća napominje da su svi članovi Vijeća uz poziv za sjednicu primili financijsko
izvješće kao i izvješće o radu Gradske knjižnice Krapina, te otvara raspravu.
Budući da nije bilo pitanja, predsjednik daje na usvajanje Financijsko glasanje kao i izvješće o
radu Gradske knjižnice Krapina, te konstatira da je jednoglasno donijet, s l i j e d eć i
ZAKLJUČAK
Prima se na znaje Financijsko izvješće i Izvješće o radu Gradske knjižnice
2011. godinu u tekstu koji se prilaže Zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Krapina za

T O Č K A 8.
Prijedlog Odluke o privremenom ustupanju održavanja nerazvrstanih cesta
Predsjednik Vijeća napominje da su svi članovi Vijeća uz poziv za sjednicu primili prijedlog
Odluke, te da je o istoj Odluci raspravljao Odbor za statutarno pravna pitanja i uputio Vijeću na
donošenje, te otvara raspravu.
Budući da nije bilo pitanja, predsjednik daje na glasanje prijedlog Odluke, te konstatira da je
jednoglasno donijet slijedeći
ZAKLJUČAK
D o n o s i se Odluka o privremenom ustupanju održavanja preuzetih nerazvrstanih cesta
u tekstu koji se prilaže Zapisniku i čini njegov sastavni dio.
T O Č K A 9.
Izvještaj o radu gradonačelnika Grada Krapine za razdoblje srpanj – prosinac 2011. godine
Predsjednik Vijeća zamolio je gradonačelnika g. Horvata da dade kraće obrazloženje.
Gradonačelnik Grada Krapine g. Horvat napominje da sukladno Zakonu i Statutu Grada
gradonačelnik podnosi Izvješće o svom radu, te da su se najveće aktivnosti provodile kako ostvariti
sredstva za određene projekte, odnosno prijava Grada u razne natječaje prema Ministarstvima. Jedan
projekt prijavljen je s jednom slovenskom Općinom na Natječaj Europske unije i čekaju se povratne
informacije. Da bi se Grad prijavio na Natječaj moraju biti riješeni imovinsko pravni odnosi, a to je
glavni kriterij koji traži Europska unija.
Budući da nije bilo pitanja po navedenom izvješću, predsjednik Vijeća daje Izvještaj o radu
gradonačelnika na glasanje, te konstatira da je jednoglasno donijet slijedeći
ZAKLJUČAK
Prima se na znaje Izvješće o radu gradonačelnika Grada Krapine za razdoblje srpanj –
prosinac 2011. godine u tekstu koji se prilaže Zapisniku i čini njegov sastavni dio.
T O Č K A 10.
Izvještaj o radu udruga u kulturi i tehničkoj kulturi za 2011. godinu
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Predsjednik Vijeća napominje da su svi članovi Vijeća uz poziv za sjednicu primili Izvještaj o
radu udruga, te otvara rapravu.
Budućui da nije bilo pritanja, predsjednik Vijeća daje Izvještaj o radu udruga na usvajanje, te
konstatira da je jednoglasno donijet, s l i j e d eć i
ZAKLJUČK
Primaju se na znanje Izvještaji o radu udruga u kultui i tehničkoj kulturi sa područja
Grada Krapine za 2011.godinu u tekstu koji se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
T O Č K A 11.
Izvještaj o radu udruga u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2011. godinu
Predsjednik Vijeća napominje da su svi članovi Vijeća uz poziv za sjednicu primili Izvještaj o
radu udruga, te otvara raspravu.
Budući da nije bilo pitanja, predsjednik Vijeća daje izvještaj o radu udruga u socijalnoj skrbi i
zdravstvu na glasanje te konstatira da je jednoglasno donijet, slijedeći
Z A K L J U ČA K
Primaju se na znanje dostavljeni godišnji Izvještaji o radu udruga u zdravstvu i socijalnoj
skrbi sa područja Grada Krapine za razdoblje 01.01.2011. do 31.12.2011. godine u tekstu koji se
prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
T O Č K A 12.
Izvještaj o radu Krapinskog športskog saveza za 2011. godinu
Predsjednik Vijeća napominje da su svi članovi Vijeća uz poziv za sjednicu primili Izvještaj o
radu Krapisnkog športskog saveza, te otvara raspravu.
Budući da nije bilo pitanja, predsjednik Vijeća daje izvještaj o radu Krapinskog športskog saveza
na glasanje, te konstatira da je jednoglasno donijet slijedeći
Z A K L J U ČA K
Prima se na znanje Izvješće o radu Krapinskog športskog saveza za 2011. godinu u tekstu
koji se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
T O Č K A 13.
Izvještaj o radu DVD-a s područja Grada Krapine za 2011. godinu
Predsjednik Vijeća napominje da su svi članovi Vijeća uz poziv za sjednicu primili Izvještaj o
radu DVD-a, te otvara raspravu.

Oznaka obrasca: 1248
6/10

Budući da nije bilo pitanja, predsjednik Vijeća daje izvještaj o radu DVD-a na glasanje, te
konstatira da je jednoglasno donijet slijedeći
Z A K L J U ČA K
Prima se na znanje Izvješće o radu i financiranju DVD-a s područja Grada Krapine za
2011.godinu u tekstu koji se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
T O Č K A 14.
Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta „Osnovne škole Augusta Cesarca Krapina“
Predsjednik Vijeća napominje da je prijedlog Odluke razmatrao Odbor za statutarno pravna
pitanja i uputio Vijeću na donošenje, nakon čega otvara raspravu.
Budući da nije bilo pitanja, predsjednik daje na glasanje prijedlog Odluke o davanju suglasnosti
na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole, te konstatira da je jednoglasnosno donijet
slijedeći
ZAKLJUČAK
D o n o s i
se Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i
dopunama Statuta „Osnovne škole Augusta Cesarca Krapina“, u tekstu koji se prilaže zapisniku i
čini njegov sastavni dio.
T O Č K A 15.
Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole “Ljudevit Gaj” Krapina
Predsjednik Vijeća napominje da je prijedlog Odluke razmatrao Odbor za statutarno pravna
pitanja i uputio Vijeću na donošenje, nakon čega otvara raspravu.
Budući da nije bilo pitanja, predsjednik daje na glasanje prijedlog Odluke o davanju suglasnosti
na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole, te konstatira da je jednoglasno donijet
slijedeći
ZAKLJUČAK
D o n o s i
se Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i
dopunama Statuta Osnovne škole “Ljudevit Gaj“ Krapina, u tekstu koji se prilaže zapisniku i čini
njegov sastavni dio.
T O Č K A 16.
Prijedlog Javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Grada Krapine
Predsjednik Vijeća napominje da je prijedlog razmatrao Odbor za statutarno pravna pitanja i
uputio Vijeću na donošenje, nakon čega otvara raspravu.
Budući da nije bilo pitanja, predsjednik daje na glasanje prijedlog, te konstatira da je jednoglasno
donijeti slijedeći
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ZAKLJUČAK
Objavljuje se Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Grada Krapine, u
tekstu koji se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
T O Č K A 17.
Pitanja i prijedlozi
1. Vijećnik Mirko Koret postavlja slijedeća pitanja:
-

od prošle zime pa sve do sada nisu se pokrpale brojne rupe koje su se pojavile na
cestama , smatra da ako već nema sredstava za kompletno asfaltiranje trebalo bi barem
pokrpati rupe po tim cestama, jer dolazi slijedeća zima, te će stanje biti još gore.
Prvenstveno se osvrnuo na cestu u Ulici Živka Vukasovića,

-

drugo pitanje odnosi se na igralište kod Srednje škole koje je sada zatvoreno . Napominje
da su sada školski praznici i da se djeca nemaju gdje igrati. Igralište kod Osnovne škole
je često zauzeto. Postavlja pitanje da li grad može utjecati na odgovorne u Srednjoj školi
da se igralište otvori,

-

na najprometnoj Ulici od mosta Sv. Ivana do mosta kod Dječjeg vrtića posađene su lipe,
te su 3 lipe uništene od strane nepoznatih osoba. Apelira na roditelje, policiju, Grad i
medije da se navedeno objavi kako bi se spriječio daljnji vandalizam koji se događa u
gradu.

Odgovore na ova pitanja dao je gradonačelnik te napomenuo što se tiče rupa na cestama da
Grad Krapina ima sklopljen Ugovor sa poduzećem Krakom Krapina, te da je Krakom navedeno i izvršio.
Vezano za pitanje igrališta kod Srednje škole navodi da je razgovarao sa ravnateljm u svezi predloženog,
te da je dobiven odgovor da je to zemljište vlasništvo Srednje škole i dok je tamo njihov djelatnik
igralište je otvoreno. Napominje da postoji igralište kod Osnovne škole A. Cesarca koje nije ograđeno i
dostupno je svim zainteresiranim, a koje je uređeno i ima rasvjetu. Gradonačelnik je nadalje odgovrio i
na pitanje koje se odnosi na uništene lipe , te napomenuo da bi trebalo postaviti kamere po cijelom gradu.
Prije nekoliko godina takvi su se događaji događali i u parku, postavile su se kamere i za sada je dobro.
Grad ne može utjecati na rad ugostiteljskih objekata. Gosti često dolaze u sukobe, te će biti pozvani
vlasnici ugostiteljskih objekata s kojima će se razgovarati. Da li policija može nešto učiniti, teško je reći,
budući da je razgovarao i sa nadležnima iz policije te je dobiven odgovor da nemaju dovoljno ljudi da bi
pokrili i kontrolirali cijelo područje.
2. vijećnik Vladimir Bajcer postavlja slijedeća pitanja:
-

na prošloj sjednici Vijeća postavio je pitanje financiranja Mjesnih odbora, te je tražio da
se daju prihodi od komunalne naknade po stanovniku, a da je dobio odgovor u pismenom
obliku kao da je prepisan iz Statuta. Moli da se ubuduće dostavljaju ozbiljni odgovori, a
ne da se ga omalovažava,

-

nadalje je postavio pitanje kojom je Odlukom dan u zakup Sportsko rekreacijski centar
Podgora novom korisniku,
treće pitanje je oštećenje nogostupa kod Veterinarske stanice u Krapini koji je sužen. To
traje već 4 mjeseca. Postavlja pitanje da li komunalni redar prošće po gradu da to vidi i
riješi.

-
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-

daje prijedlog da se svi računovodstveni poslovi Ustanova nad kojima je grad osnivač,
obavljaju na jednom mjestu, odnosno da se napravi jedno zajedničko računovostvo i na
taj način bi se smanjio broj zaposlenih, a učinkovitost bi bila veća.

Odgovore na ova pitanja i prijedloge g. Bajcera dao je gradonačelnik te je napomenuo da je
u proračunu tablica gdje se vide prihodi i rashodi Mjesnih odbora te da nije korektno reći da se vijećnike
omalovažava sa odgovorima. Što se tiče nogostupa kod Veterinarske stanice nije u pitanju nogostup
nego cesta, te da je upućen dopis nadležnim istitucijama da se to riješi. Vezano na pitanje zajedničkog
računovodstva navodi da je prije nekoliko godina bio prijedlog da se napravi riznica gdje bi jedna do
dvije osobe radile financijske poslove svih ustanova, ali se Ustanove nisu složile s time. Može se
ponovno to predložiti, ali smatra da jedna osoba nije dovoljna da radi te poslove. Što se tiče pitanja
podzakupa SRC Podgora, isti nije dan u podzakup, a kada će se dati poštivat će se zakonska procedura.
3. vijećnik Stjepan Grah postavlja slijedeća pitanja:
-

moli ponovno gradonačelnika za osiguranje sredstava za uređenje Šemničkih Toplica.
Stanovnici naselja nešto su počistili sami, ali i dalje je ostalo ruglo pa moli da se to na
neki način riješi,

-

nadalje je postavio pitanje da li je njegov zahtjev koji je dao na prošloj sjednici za
donaciju u trekingu riješen.

Odgovore na ova pitanja dao je gradonačelnik i napomenuo je istaknu da to nije javno kupalište i da
je Grad u obvezi postaviti tablu zabrane kupanja u Šemničkim Toplicama, a što se tiče šikare, da će se to
riješiti. Grad je u pregovorima sa zainteresiranima, ali samo kroz pravo građenja, a ne prodaja,, a kako
će to završiti - vidjet će se. Što se tiče zahtjeva za donaciju, zajhtjev je u postupku i bit će riješen ovaj
tjedan.
4. vijećnik Stjepan Štrok postavlja slijedeća pitanja:
-

rad komunalnog redara - koji su njegovi poslovi, da li je dužan obilaziti Grad, te koliko
je naplatio kazna ljudima koji nisu čistili snijeg ispred svojih kuća.U Doliću se nalazi
zemlja na jednoj hrpi već godinu dana i ništa se ne poduzima po tom pitanju,

-

što se poduzima po pitanju naplate komunalne naknade većih dužnika, konkretno
Krateks Krapina,

-

tko je nadležan za glavni plinovod?

Na ova pitanja odgovore je dao gradonačelnik te je napomenuo su u sistematizaciji radnih mjesta
opisani poslovi kounalnog redara, a što se tiče naplate komunalne naknade zna se procedura: prvo idu
opomene, zatim rješenja za prisilnu naplatu, a ako na žiro računu nema sredstava onda pljenidba imovine.
Na pljenidbu imovine za sada se nije išlo, a nadležnost nad glavnim plinovodom ima firma PLINACRO.
5. vijećnica Zdenka Grilec postavila je pitanje:
- da li je riješeno pitanje rušenja topole koja se nalazi u Zagrebačkoj cesti, a koje pitanje
je postavila na prošloj sjednici Gradskog vijeća
Na to pitanje odgovorila je Snježana Pelin, pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, te
je napomenula da se topola nalazi na privatnom zemljištu, te da je vlasnik upozoren i u tijeku je
postupak.
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Budući da drugih pitanja nije bilo, predsjednik se zahvalio prisutnima na odazivu, te zaključio
sjednicu Gradskog vijeća u 20,oo sati.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Zoran Gregurović
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