ZAPISNIK
s 19. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Đurđevca
održane 31. siječnja 2006. godine
Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 022-05/06-01/10 od 27.
siječnja 2006. godine.
Sjednica je održana u dvorani za sastanke Grada Đurđevca, S.
Radića 1, s početkom u 13,05 sati.
Sjednicu je otvorio predsjednik Gradskog poglavarstva Mladen
Roštan i konstatirao nazočnost svih članova Poglavarstva.
Sjednici su nazočni:
1. Mladen Roštan
2. Ivan Pleadin
3. Milica Fuček
4. Martin Vlahović
5. Josip Tomica
Osim članova Poglavarstva sjednici su nazočni:
1. Jadranka Švaco, tajnica Grada.
2. Mijo Robotić, pročelnik Upravnog odjela za stambenokomunalne
djelatnosti i uređenje prostora Grada Đurđevca.
3. Marica Popović, stručna suradnica za poslove Gradskog vijeća i
Gradskog poglavarstva Grada Đurđevca.
4. Adela Sočev, dopisnica „Podravskog lista“.
5. Zdravko Šimunić, dopisnik „Glasa Podravine i Prigorja“.
Zapisnik s 18. sjednice Gradskog poglavarstva usvojen je
jednoglasno, bez primjedaba.
Predsjednik Gradskog poglavarstva Mladen Roštan predložio je
sljedeći
D N E V N I R E D:
1. Razmatranje Izvješća Državnog ureda za reviziju Područnog
ureda Koprivnica o obavljenoj reviziji poslovanja Grada Đurđevca za
2004. godinu.
2. Utvrđivanje prijedloga Statuta o izmjenama i dopunama
Statuta Grada Đurđevca.
3. Utvrđivanje prijedloga Plana rada Gradskog vijeća Grada

Đurđevca za 2006. godinu.
4. Utvrđivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama
Odluke o grbu i zastavi Općine Đurđevac.
5. Razmatranje ponude Komunalija d.o.o. Đurđevac za
održavanje čistoće javnih površina u gradu Đurđevcu u 2006. godini.
6. Razmatranje ponude Ivana Holera iz Đurđevca za prodaju
zemljišta u k.o. Đurđevac.
7. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Ugovora o zakupu
školskog prostora, školske športske dvorane za 2006. godinu.
8. Pitanja i prijedlozi.
Predloženi dnevni red usvojen je jednoglasno.
Točka 1.
Razmatranje Izvješća Državnog ureda za reviziju Područnog
ureda Koprivnica o obavljenoj reviziji poslovanja Grada
Đurđevca za 2004. godinu.
Izvješće Državnog ureda za reviziju Područnog ureda
Koprivnica o obavljenoj reviziji poslovanja Grada Đurđevca za 2004.
godinu, koja je obavljena od 25. listopada do 23. prosinca 2005.
godine, obrazložio je gradonačelnik Mladen Roštan. Posebno se
osvrnuo na str. 32. Izvješća gdje Državni ured za reviziju nalaže Gradu
Đurđevcu namjensko trošenje sredstava od naknade za eksploataciju
mineralnih sirovina i komunalne naknade u skladu s propisanim
namjenama. Gradonačelnik je obrazložio da su se tijekom 2004.
godine zbog nedostatnih izvornih prihoda za podmirenje svih obveza
koje Grad ima za djelatnosti predškolskog odgoja, socijalne skrbi,
odgoja i osnovnog obrazovanja, te kulture i sporta ove djelatnosti
financirale iz namjenskih sredstava komunalne naknade i naknade za
eksploataciju mineralnih sirovina.
Komentirajući nalaz Revizije u vezi nenamjenskog trošenja
sredstava rente Ivan Pleadin je ustvrdio, da ukoliko se radi o učestalom
prenamjenjivanju sredstava, odnosno ako se to ne događa samo jednu
godinu, da to onda nije bezazlena primjedba te da bi u Gradu trebalo
racionalizirati neke stvari i svesti trošenje sredstava rente u realne
granice.
Josip Tomica rekao je da se slaže s komentarom Ivana Pleadina,
dodavši da Grad treba iznaći način prikazivanja rashoda Proračuna
kako bi bili u skladu s propisanim namjenama.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno je utvrdilo prijedlog
ZAKLJUČKA

o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji
poslovanja Grada Đurđevca za 2004. godinu
Izvješće s prijedlogom Zaključka upućuje se Gradskom vijeću
na razmatranje i prihvaćanje.
Točka 2.
Utvrđivanje prijedloga Statuta o izmjenama i dopunama Statuta
Grada Đurđevca.
Izmjene i dopune Statuta Grada Đurđevca obrazložili su tajnica
Grada Jadranka Švaco i gradonačelnik Mladen Roštan.
Izmjene i dopune Statuta Grada razmatrao je Odbor za statut i
poslovnik na sjednici održanoj 30. siječnja 2006. godine.
Tekst izmjena i dopuna Statuta Grada koji je utvrdio Odbor za
statut i poslovnik članovi Gradskog poglavarstva primili su prije
sjednice.
U kratkoj raspravi sudjelovali su Ivan Pleadin, Milica Fuček,
Mladen Roštan, Jadranka Švaco i Josip Tomica koji je predložio da se
ovlasti Odbor za statut i poslovnik da izradi pročišćeni tekst Statuta
Grada Đurđevca.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno je utvrdilo prijedlog
STATUTA
o izmjenama i dopunama
Statuta Grada Đurđevca
uz sljedeću dopunu:
Iza članka 10. dodaje se novi članak 11. koji glasi:
„Članak 11.
Ovlašćuje se Odbor za statut i poslovnik da izradi pročišćeni
tekst Statuta Grada Đurđevca“.
Dosadašnji članak 11. postaje članak 12.
Ovaj Statut o izmjenama i dopunama Statuta Grada Đurđevca s
dopunom s člankom 11. upućuje se Gradskom vijeću na razmatranje i
donošenje.
Točka 3.
Utvrđivanje prijedloga Plana rada Gradskog vijeća Grada

Đurđevca za 2006. godinu.
Prijedlog Plana rada Gradskog vijeća za 2006. godinu
obrazložili su gradonačelnik Mladen Roštan i tajnica Grada Jadranka
Švaco.
Za riječ se javio Josip Tomica koji je predložio ravnomjerni
raspored poslova po tromjesečjima tijekom godine. Mišljenja je da je
previše poslova obuhvaćeno u IV tromjesečju, stoga je predložio da se
točke 26., 27., 28. i 29. Plana rada pomaknu s IV na III tromjesečje
2006. godine.
Ovaj prijedlog gosp. Tomice prihvatili su gradonačelnik Mladen
Roštan i pročelnik Mijo Robotić, budući da se radi o aktima iz
nadležnosti Upravnog odjela za stambeno-komunalne djelatnosti i
uređenje prostora Grada Đurđevca.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno je utvrdilo prijedlog
PLANA RADA
Gradskog vijeća Grada Đurđevca
za 2006. godinu
uz sljedeće izmjene:
Točke 26., 27., 28. i 29. Plana postaju točkama 25., 26., 27. i 28.
s rokom izrade III tromjesečje.
Točka 25. postaje točkom 29.
Ovaj Plan rada s navedenim izmjenama upućuje se Gradskom
vijeću na razmatranje i donošenje.
Točka 4.
Utvrđivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o
grbu i zastavi Općine Đurđevac.
Nakon obrazloženja koje su dali tajnica Grada Jadranka Švaco i
gradonačelnik Mladen Roštan, Gradsko poglavarstvo jednoglasno i
bez rasprave utvrdilo je prijedlog
ODLUKE
o izmjenama i dopunama Odluke o grbu
i zastavi Općine Đurđevac
Ova Odluka upućuje se Gradskom vijeću na razmatranje i
donošenje.
Točka 5.

Razmatranje ponude Komunalija d.o.o. Đurđevac za održavanje
čistoće javnih površina u gradu Đurđevcu u 2006. godini.
Ponudu Komunalija d.o.o. Đurđevac i troškovnik s opisom
poslova održavanja čistoće javnih površina u gradu Đurđevcu
obrazložio je pročelnik Mijo Robotić. Pritom je naglasio da su cijene
za obavljanje svih poslova identične cijenama iz 2005. godine.
Predložio je Gradskom poglavarstvu prihvaćanje ponude Komunalija
za održavanje javnih površina u 2006. godini.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno je donijelo
ODLUKU
o prihvaćanju ponude Komunalija d.o.o. Đurđevac
za održavanje čistoće javnih površina
u gradu Đurđevcu u 2006. godini
I.
Prihvaća se ponuda Komunalija d.o.o. Đurđevac za održavanje
čistoće javnih površina u gradu Đurđevcu u 2006. godini sukladno
troškovniku s opisom poslova br. 3-2006-1 od 16. siječnja 2006. godine,
koji je sastavni dio ove Odluke.
II.
Isplata za obavljene poslove održavanja čistoće javnih površina iz
točke I ove Odluke izvršit će se na temelju ovjerenog obračuna stvarno
izvedenih radova od strane Upravnog odjela za stambeno-komunalne
djelatnosti i uređenje prostora Grada Đurđevca.
III.
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Đurđevca Mladen Roštan da u
ime Grada Đurđevca potpiše ugovor s Komunalijama d.o.o. Đurđevac o
obavljanju poslova iz točke I ove Odluke.
Točka 6.
Razmatranje ponude Ivana Holera iz Đurđevca za prodaju zemljišta
u k.o. Đurđevac.
Gradonačelnik Mladen Roštan obrazložio je da je zbog
zainteresiranosti Grada za kupnju zemljišta uz Nogometno igralište u
Ulici Antuna Radića u Đurđevcu, Ivan Holer podnio ponudu za prodaju

zemljišta.
U kratkoj raspravi sudjelovali su Josip Tomica i Milica Fuček.
Josip Tomica predložio je da se ispita čije je vlasništvo parcela
4307/2, koja se nalazi u sklopu zemljišta u vlasništvu Grada (iza Hotela
„Picok“), kako bi i to zemljište Grad otkupio.
Milica Fuček sugerirala je da se krene u postupak otkupa kuće i
zemljišta u Starogradskoj ulici (zadnja kuća na desnoj strani
Starogradske ulice – prije potoka), budući da se na tom dijelu planira
izgradnja ceste.
Gradonačelnik Mladen Roštan prihvatio je prijedloge Josipa
Tomice i Milice Fuček o pokretanju postupka kupnje navedenog
zemljišta.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno je donjelo
ODLUKU
o kupnji zemljišta u k.o. Đurđevac
I.
Odobrava se kupnja zemljišta upisanog u zk. ul. br. 8136 k.o.
Đurđevac
čkbr. 4296/1/B Sjenokoša za gradom sa 621 čhv.,
zemljišta upisanog u zk. ul. br. 4349 k.o. Đurđevac
čkbr. 4296/1/A Sjenokoša za gradom sa 413 čhv.,
čkbr. 4296/4 Sjenokoša za gradom sa 414 čhv., od vlasnika
Ljubice Maurinac, r. Holer iz Koprivnice, Franje Gažija 25 i Ivana
Holera iz Đurđevca, Antuna Radića 17, po cijeni od ukupno 74.500,00
kuna.
II.
Kupnja zemljišta iz točke I. ove Odluke odobrava se pod uvjetom
da se nekretnine otkupe od oba suvlasnika u cijelosti.
III.
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Đurđevca za potpis ugovora o
kupnji nekretnina iz točke I. ove Odluke.
Točka 7.
Donošenje Zaključka o prihvaćanju Ugovora o zakupu školskog
prostora, školske športske dvorane za 2006. godinu.

Obrazlažući prijedlog ugovora o zakupu školskog prostora –
školske sportske dvorane, gradonačelnik Mladen Roštan predložio je
zaključenje ugovora na neodređeno vrijeme, a u slučaju promjene cijene
sata zakupa prostora da se zaključi dodatak ugovora. To je predložio iz
razloga što od 2001. godine nije mijenjana cijena sata zakupa prostora, a
svake godine se zaključuje novi ugovor s istim odredbama.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Ugovora o zakupu
školskog prostora – školske športske dvorane
I.
Prihvaća se Ugovor o zakupu školskog prostora – školske športske
dvorane, koja se nalazi u školskoj zgradi u Đurđevcu, Ulica dr. Ivana
Kranjčeva 5, a koristi se za potrebe treninga i utakmica športskih klubova
s područja Grada Đurđevca.
II.
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Đurđevca Mladen Roštan za
potpis Ugovora iz točke I. ovog Zaključka.
Točka 8.
Pitanja i prijedlozi.
Pod ovom točkom dnevnog reda gradonačelnik Mladen Roštan
napomenuo je članovima Gradskog poglavarstva da su u materijalima
primili:
- Dopis Stručne službe Koprivničko-križevačke županije u vezi
predlaganja kandidata za suce porotnike Općinskog suda u Đurđevcu.
- Dopis Stručne službe Koprivničko-križevačke županije u vezi
predlaganja kandidata za dodjelu javnih priznanja KKŽ.
- Izvješće o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i druge
prekršajne problematike na području Policijske postaje Đurđevac za
prosinac 2005. godine.
Gradsko poglavarstvo za suca porotnika Općinskog suda u
Đurđevcu predložilo je Zdravka Šimunića, Basaričekova 1, Đurđevac.
Zdravko Šimunić prihvatio je kandidaturu (nazočan je sjednici Gradskog
poglavarstva kao novinar „Glasa Podravine i Prigorja“).

U vezi predlaganja kandidata za dodjelu javnih priznanja
gradonačelnik Mladen Roštan napomenuo je članovima Poglavarstva
da je rok za podnošenje pisanih prijedloga za dodjelu javnih priznanja
KKŽ zaključno s 15. veljače 2006. godine.
Zatim je gradonačelnik Mladen Roštan napomenuo članovima
Poglavarstva da su prije sjednice primili na klupe pisane materijale u
vezi Projekta „Grad Đurđevac – model sudjelovanja građana u
odlučivanju“.
Predložio je da se ovaj Projekat prezentira na sjednici Gradskog
vijeća koja će se održati 9. veljače 2006. godine, te da se na sjednicu
pozove Anton Vidas – konzultant za lokalnu samoupravu, koji je
voditelj ovog Projekta, kako bi dao usmeno pojašnjenje.
Na kraju sjednice gradonačelnik Mladen Roštan najavio je
članovima Gradskog poglavarstva teme o kojima bi Gradsko
poglavarstvo trebalo raspravljati na narednim sjednicama.
Predsjednik Gradskog poglavarstva Mladen Roštan zaključio je
19. sjednicu u 14,50 sati.
Predsjednik
Gradskog
poglavarstva
Mladen Roštan, dipl.
ing.

