ZAPISNIK
s 24. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Đurđevca
održane 9. svibnja 2006. godine
Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 022-05/06-01/24 od 5.
svibnja 2006. godine.
Sjednica je održana u dvorani za sastanke Grada Đurđevca, S.
Radića 1, s početkom u 13,10 sati.
Sjednicu je otvorio predsjednik Gradskog poglavarstva Mladen
Roštan i konstatirao nazočnost svih članova Poglavarstva.
Sjednici su nazočni:
1. Mladen Roštan
2. Milica Fuček
3. Josip Tomica
4. Martin Vlahović
5. Ivan Pleadin
Osim članova Gradskog poglavarstva sjednici su nazočni:
1. Ivica Djopar, predsjednik Gradskog vijeća Grada Đurđevca.
2. Jadranka Švaco, tajnik Grada Đurđevca.
3. Jasna Kovačev, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo,
financije i javne prihode Grada Đurđevca.
4. Mijo Robotić, pročelnik Upravnog odjela za stambenokomunalne djelatnosti i uređenje prostora Grada Đurđevca.
5. Marica Popović, stručna suradnica za poslove Gradskog
vijeća i Gradskog poglavarstva Grada Đurđevca.
6. Dražen Mesić, direktor Komunalija d.o.o. Đurđevac.
7. Adela Sočev , dopisnica "Podravskog lista".
8. Zdravko Šimunić, dopisnik "Glasa Podravine i Prigorja".
Zapisnik s 23. sjednice Gradskog poglavarstva usvojen je
jednoglasno, bez primjedaba.
Predsjednik Gradskog poglavarstva Mladen Roštan predložio
je dopunu dnevnog reda s podtočkom 11d). i točkom 12. koje glase:
"11. Razmatranje molbi udruga i društava za novčana sredstva:
d) Karate kluba Đurđevac.
12. Razmatranje zahtjeva Ljubice Babec i Branka Babec iz
Čepelovca za obročnu otplatu duga za kredit."
Predložena točka 12. dnevnog reda "Pitanja i prijedlozi",
postaje točkom 13.
Predložena dopuna dnevnog reda usvojena je jednoglasno.
Potom je predsjednik Gradskog poglavarstva Mladen Roštan

predložio sljedeći
D N E V N I R E D:
1. Razmatranje Pregleda poslovanja Gradske tržnice Đurđevac za
2005. godinu.
2. Utvrđivanje prijedloga Odluke o izboru osobe za obavljanje
komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta i ulica u Gradu
Đurđevcu u 2006. godiniasfalterski radovi.
3. Donošenje Odluke o provođenju postupka ograničenog
prikupljanja ponuda za izradu Izmjena i dopuna PPUG-a Grada Đurđevca
i osnivanju Stručnog povjerenstva.
4. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za izgradnju
plinske instalacije u Industrijskoj zoni A u Đurđevcu.
5. Donošenje Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada
Đurđevca u Ulici Radnička cesta u Đurđevcu.
6. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Aneksa ugovora o
izvođenju radova na odmaralištu u Prvić Luci.
7. Utvrđivanje prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti
ravnateljici Centra za kulturu Đurđevac za potpis Ugovora o korištenju
sredstava Ministarstva kulture RH.
8. Utvrđivanje prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti
ravnateljici Gradske knjižnice Đurđevac za potpis Ugovora o korištenju
sredstava Ministarstva kulture RH.
9. Razmatranje zahtjeva Radiokluba "Đurđevac" za korištenje grba
Grada Đurđevca.
10. Razmatranje molbe Đure Horvata iz Đurđevca za korištenje
javne površine za odlaganje otpadnog željeza.
11. Razmatranje molbi udruga i društava za novčana sredstva:
a) Gradskog društva invalida Đurđevac,
b) Udruge matice umirovljenika Grada Đurđevca,
c) Udruge hrvatskih dragovoljaca i veterana Domovinskog
rata Ogranka Đurđevac,
d) Karate kluba Đurđevac.
12. Razmatranje zahtjeva Ljubice Babec i Branka Babec iz
Čepelovca za obročnu otplatu duga za kredit.
13. Pitanja i prijedlozi.
Predloženi dnevni red usvojen je jednoglasno.
Točka 1.

Razmatranje Pregleda poslovanja Gradske tržnice Đurđevac
za 2005. godinu.
Nakon uvodnog izlaganja gradonačelnika Mladena Roštana,
izvješće o pregledu poslovanja Gradske tržnice Đurđevac za 2005.
godinu podnio je direktor Komunalija d.o.o. Đurđevac Dražen Mesić.
Pregled poslovanja Gradske tržnice za 2005. godinu članovi
Gradskog poglavarstva primili su u materijalima za sjednicu.
Obrazlažući poslovanje Gradske tržnice za 2005. godinu Dražen
Mesić direktor Komunalija d.o.o.Đurđevac (kojima je Grad povjerio
obavljanje komunalnih djelatnosti održavanja i upravljanja tržnicom)
obrazložio je, uz ostalo, i razlog zbog kojeg nisu u roku zatvoreni
zabatni zidovi na tržnici. U tijeku konzultacija s projektantom Gradske
tržnice Komunalije nisu našle zajedničko rješenje za projekt zatvaranja
zabatnih zidova. Ukoliko se ne donese odgovarajuće rješenje
Komunalije će naći novog projektanta, izjavio je gosp. Mesić.
Direktor Dražen Mesić zatražio je od Gradskog poglavarstva da
donese zaključak o prihvaćanju II. Aneksa Sporazuma o upravljanju i
održavanju Gradske tržnice u Đurđevcu, kojim se produžuje rok
obavljanja komunalnih djelatnosti održavanja i upravljanja tržnicom
na vrijeme od tri godine, kako nebi od Ureda za gospodarstvo svake
godine morali tražiti izdavanje tehničkih uvjeta.
Ovaj prijedlog gosp. Mesića prihvatio je gradonačelnik Mladen
Roštan i predložio da Gradsko poglavarstvo donese Zaključak o
prihvaćanju takvog Aneksa Sporazuma.
O Izvješću Komunalija o pregledu poslovanja Gradske tržnice
Đurđevac za 2005. godinu za riječ se javio Josip Tomica. Usporedio je
dobit u 2004. godini za razdoblje od svibnja do prosinca, koja je
iznosila 27.726,50 kuna, s dobiti u cijeloj 2006. godini koja iznosi
svega 6.183,75 kuna.
Gosp. Tomica je mišljenja da tu nešto nije u redu i da bi dobit
trebala biti viša. Smatra da je trošak u iznosu od 90.000,00 kuna za
plaću voditelja tržnice previsok jer isti ne obavlja samo poslove
tržnice, a financira se iz ostvareniih prihoda na Gradskoj tržnici,
odnosno od sredstava naplate prodajnih mjesta.
U vezi zatvaranja zabatnih zidova Josip Tomica založio se da se
hitno iznađe rješenje s projektantom, a ostvarena dobit od poslovanja
Gradske tržnice u 2005. godini da se koristi namjenski za zatvaranje
zabatnih zidova na Gradskoj tržnici.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno je donijelo sljedeće
ZAKLUČKE:

1) ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća Komunalija d.o.o. Đurđevac
o pregledu poslovanja Gradske tržnice Đurđevac
za 2005. godinu
I.
Prihvaća se Izvješće o pregledu poslovanja Gradske tržnice
Đurđevac za 2005. godinu, koje su podnijele Komunalije d.o.o. Đurđevac
11. travnja 2006. godine (Broj: 3-2006-21/2), a sastoji se od:
- Pregleda prihoda i rashoda,
- Pregleda iznosa naplaćene rezervacije prodajnih mjesta na
natkrivenom dijelu tržnice (tromjesečno),
- Pregleda iznosa naplaćene rezervacije prodajnih mjesta na
nenatkrivenom dijelu tržnice (dvomjesečno).
II.
Sav dobitak u iznosu od 6.183,75 kuna, Komunalije d.o.o.
Đurđevac dužne su koristiti za zatvaranje zabatnih zidova na Gradskoj
tržnici.
2) ZAKLjUČAK
o prihvaćanju II. Aneksa Sporazuma o
upravljanju i održavanju Gradske tržnice u Đurđevcu
I.
Prihvaća se II. Aneks Sporazuma o upravljanju i održavanju
Gradske tržnice u Đurđevcu KLASA: 363-01/06-01/12, URBROJ:
2137/03-06-2, kojim se produžuje rok obavljanja komunalnih djelatnosti
iz članka 1. osnovnog Sporazuma na vrijeme od tri godine, odnosno do
10. svibnja 2009. godine.
II.
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Đurđevca da u ime Grada
Đurđevca s Komunalijama d.o.o. Đurđevac zaključi i potpiše II. Aneks
Sporazuma o upravljanju i održavanju Gradske tržnice u Đurđevcu.
Točka 2.
Utvrđivanje prijedloga Odluke o izboru osobe za obavljanje

komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta i ulica u Gradu
Đurđevcu u 2006. godini – asfalterski radovi.
Gradonačelnik Mladen Roštan obrazložio je da je Povjerenstvo za
provedbu javnog natječaja za izvođenje radova na održavanju
nerazvrstanih cesta i ulica na području Grada Đurđevca u 2006. godini,
5. svibnja 2006. godine donijelo ZAKLJUČAK kojim se za obavljanje
komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta i ulica u Gradu
Đurđevcu u 2006. godini – asfalterski radovi, predlaže kao najpovoljnija
ponuda JATA d.o.o. Đurđevac, Petra Preradovića 49, Đurđevac, koji
nude izvođenje radova sukladno ponudbenom troškovniku u iznosu od
172.800,00 kuna + PDV, odnosno sveukupno 210.816,00 kuna.
Gradonačelnik je predložio da se prihvati prijedlog Povjerenstva i
utvrdi prijedlog Odluke prema Gradskom vijeću kojom se za obavljanje
poslova asfalterskih radova u 2006. godini odabire JATA d.o.o.
Đurđevac.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave utvrdilo je
prijedlog
ODLUKE O IZBORU
osobe za obavljanje komunalnih poslova održavanja
nerazvrstanih cesta i ulica u Gradu Đurđevcu
u 2006. godini – asfalterski radovi
1. Za obavljanje komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih
cesta i ulica u Gradu Đurđevcu u 2006. godini – asfalterski radovi,
odabire se:
-„JATA“ d.o.o. Đurđevac, Petra Preradovića 49, po cijeni od
172.800,00 kn +PDV, odnosno sveukupno 210.816,00 kuna.
2. Uvjeti obavljanja komunalne djelatnosti iz točke 1. ove Odluke
utvrdit će se ugovorom s izvođačem.
Ovaj prijedlog Odluke upućuje se Gradskom vijeću na razmatranje
i donošenje.
Točka 3.
Donošenje Odluke o provođenju postupka ograničenog
prikupljanja ponuda za izradu Izmjena i dopuna PPUG-a Grada
Đurđevca i osnivanju Stručnog povjerenstva.
Prijedlog Odluke obrazložio je gradonačelnik Mladen Roštan. U
Stručno povjerenstvo predložio je Josipa Tomicu za predsjednika, Milicu
Fuček i Branku Sršek za članove.

Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave donijelo je
ODLUKU
o provođenju postupka ograničenog prikupljanja ponuda
za izradu Izmjena i dopuna PPUG-a Grada Đurđevca
i osnivanju Stručnog povjerenstva
I.
Grad Đurđevac, S. Radića 1, Đurđevac, MB 0438758, provest će
postupak ograničenog prikupljanja ponuda za izradu Izmjena i dopuna
PPUG-a Grada Đurđevca, redni broj nabave u Planu nabave roba, radova
i usluga u vrijednosti do 200.000,00 kuna u 2006. godini: 16.
Odgovorna osoba naručitelja je gradonačelnik Mladen Roštan,
dipl. ing.
II.
Postupak iz točke I. ove Odluke provest će Stručno povjerenstvo u
sastavu:
1. Josip Tomica, dipl. ing., predsjednik,
2. Milica Fuček, ing., član,
3. Branka Sršek, član.
III.
Predmet nabave je izrada Izmjene i dopune PPUG-a Grada
Đurđevca.
IV.
Planirana vrijednost nabave je cca 70.000,00 kuna.
Potrebna sredstva planirana su u Proračunu Grada Đurđevca za
2006. godinu.
Način i uvjeti plaćanja regulirat će se ugovorom.
V.
Poziv za dostavu ponuda uputit će se najmanje petorici natjecatelja
i u njemu će se odrediti rok za dostavu ponuda.
Obvezuje se Upravni odjel za stambeno-komunalne djelatnosti i
uređenje prostora Grada Đurđevca da izradi dokumentaciju za nabavu.
Točka 4.

Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za
izgradnju plinske instalacije u Industrijskoj zoni A u Đurđevcu.
Gradonačelnik Mladen Roštan – obrazložio je da je postupak
ograničenog prikupljanja ponuda za izgradnju plinske instalacije u
Industrijskoj zoni A u Đurđevcu, redni broj nabave u Planu nabave roba,
radova i usluga u vrijednosti do 200.000,00 kuna u 2006. godini: 21.
Sukladno Odluci Gradskog poglavarstva Grada Đurđevca, upućeni
su pozivi za dostavu ponuda sljedećim natjecateljima:
1. „GRATIT“ d.o.o. Virje, Rusanova 11,
2. „SEGRAD“ d.d. Đurđevac, Radnička cesta 63,
3. „Ing. Branko Međurečan“, d.o.o. Kalinovac, Dravska 37,
4. „D.P.G.“ vl. Danijel Peroković, Đurđevac, V. Nazora 10,
5. „Koming“ d.d. Koprivnica.
Po proteku roka od 8 dana od dostave poziva, pristigle su dvije
ponude, i to:
1. Ponuda „SEGRAD“ d.d. Đurđevac, Radnička cesta 63, koji
nude izvođenje radova prema priloženom troškovniku po cijeni od
33.772,00 kuna + PDV.
2. Ponuda „GRATIT“ d.o.o. Virje, Rusanova 11, koji nude
izvođenje radova prema priloženom troškovniku po cijeni od 38.748,00
kuna + PDV.
Uvidom u priloženu dokumentaciju Stručno povjerenstvo utvrdilo
je da su obje ponude prihvatljive, a prema kriteriju najniže cijene
Gradskom poglavarstvu predlaže prihvaćanje ponude ponuđača
„SEGRAD“ d.d. Đurđevac, obrazložio je gradonačelnik Mladen Roštan.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave donijelo je
ODLUKU
o odabiru najpovoljnije ponude za
izgradnju plinske instalacije u
Industrijskoj zoni A u Đurđevcu
1. Za izgradnju plinske instalacije u Industrijskoj zoni A u
Đurđevcu, odabire se ponuda ponuđača „SEGRAD“ d.d. Đurđevac,
Radnička cesta 63, u iznosu od 33.772,00 kuna +PDV.
2. Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Đurđevca za potpis ugovora s
ponuđačem „SEGRAD“ d.d. Đurđevac.
Točka 5.

Donošenje Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada
Đurđevca u Ulici Radnička cesta u Đurđevcu.
Nakon obrazloženja koje je dao gradonačelnik Mladen Roštan,
Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave donijelo je
ODLUKU
o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Đurđevca
Mislavu Dujmoviću iz Đurđevca, Davoru Kopasu iz
Šemovaca i Đuki Domoviću iz Kloštra Podravskog
I.
Prihvaćaju se ponude za kupnju nekretnina u vlasništvu Grada
Đurđevca podnesene na javni natječaj za prodaju građevinskih parcela u
ulici Radnička cesta u Đurđevcu u svrhu individualne stambene
izgradnje, objavljen u Podravskom listu u broju od 10. travnja 2006.
godine, i to:
1. Ponuda Mislava Dujmovića iz Đurđevca, Đure Basaričeka 34,
za kupnju nekretnine:
upisane u zk. ul. br. 7823 k.o. Đurđevac,
čkbr. 3380/17 Oranica u Lipi sa 199 čhv,
po kupoprodajnoj cijeni od 53.367,20 kuna.
2. Ponuda Davora Kopasa iz Šemovaca, Stjepana Radića 61, za
kupnju nekretnine:
upisane u zk. ul. br. 7823 k.o. Đurđevac,
čkbr. 3380/24 Oranica u Lipi sa 189 čhv,
po kupoprodajnoj cijeni od 51.010,00 kuna.
3. Ponuda Đuke Domovića iz Kloštra Podravskog, Matije Gupca
79, za kupnju nekretnine:
upisane u zk. ul. br. 7823 k.o. Đurđevac,
čkbr. 3380/19 Oranica u Lipi sa 246 čhv,
po kupoprodajnoj cijeni od 62.138,20 kuna.
II.
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Đurđevca da u ime Grada
Đurđevca potpiše ugovore o prodaji nekretnina iz točke I. ove Odluke,
kojima će se regulirati međusobna prava i obveze.
III.

Nalaže se Upravnom odjelu za gospodarstvo, financije i javne
prihode Grada Đurđevca da ponuditelju Slađani Strunjak iz Đurđevca,
Stjepana Radića 185g, vrati uplaćenu jamčevinu u iznosu od 3.000,00
kuna.
Točka 6.
Donošenje Zaključka o prihvaćanju Aneksa ugovora o
izvođenju radova na odmaralištu u Prvić Luci.
Gradonačelnik Mladen Roštan predložio je Gradskom
poglavarstvu da prihvati Aneks ugovora za ustupanje radova na
rekonstrukciji odmarališta u Prvić Luci, s tim da se realizacija
Aneksa ugovora izvrši po realizaciji svih odredbi iz osnovnog
Ugovora u cijelosti, koji je zaključen 2. veljače 2005. godine.
Svojom kratkom raspravom ovaj prijedlog gradonačelnika
podržali su svi članovi Gradskog poglavarstva.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno je donijelo
ZAKLjUČAK
o prihvaćanju Aneksa ugovora za
ustupanje radova na rekonstrukciji odmarališta
u Prvić Luci
I.
Prihvaća se Aneks ugovora za ustupanje radova na rekonstrukciji
odmarališta u Prvić Luci (KLASA: 363-05/04-01/41, URBROJ:
2137/03-06-5).
II.
Aneks ugovora iz točke I. ovog Zaključka njegov je sastavni dio i
nalazi se u prilogu.
III.
Realizaciju Aneksa ugovora za ustupanje radova na rekonstrukciji
odmarališta u Prvić Luci, Grad Đurđevac izvršit će po realizaciji
osnovnog Ugovora u cijelosti, koji je zaključen 2. veljače 2005. godine
između Grada Đurđevca i izvođača radova "WORK" d.o.o. Ružić Šibenik (KLASA: 363-05/04-01/41, URBROJ: 2137/03-05-3).
IV.
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Đurđevca da u ime Grada

Đurđevca s izvođačem radova "WORK" d.o.o. Ružić-Šibenik zaključi i
potpiše Aneks ugovora za ustupanje radova na rekonstrukciji
odmarališta u Prvić Luci.
Točka 7.
Utvrđivanje prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti
ravnateljici Centra za kulturu Đurđevac za potpis Ugovora o
korištenju sredstava Ministarstva kulture RH.
Obrazloženje je dao gradonačelnik Mladen Roštan.
Rasprava nije vođena.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno je utvrdilo prijedlog
ZAKLJUČKA
o davanju suglasnosti ravnateljici Centra za kulturu
Đurđevac za potpis Ugovora o korištenju sredstava
Ministarstva kulture RH
Ovaj Zaključak upućuje se Gradskom vijeću na razmatranje i
donošenje.
Točka 8.
Utvrđivanje prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti
ravnateljici Gradske knjižnice Đurđevac za potpis Ugovora o
korištenju sredstava Ministarstva kulture RH.
Nakon obrazloženja koje je dao gradonačelnik Mladen Roštan,
Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave utvrdilo je
prijedlog
ZAKLJUČKA
o davanju suglasnosti ravnateljici Gradske knjižnice
Đurđevac za potpis Ugovora o korištenju sredstava
Ministarstva kulture RH
Ovaj Zaključak upućuje se Gradskom vijeću na razmatranje i
donošenje.
Točka 9.
Razmatranje zahtjeva Radiokluba "Đurđevac" za
korištenje grba Grada Đurđevca.

Gradonačelnik Mladen Roštan predložio je da Gradsko
poglavarstvo donese Odluku kojom se Radioklubu odobrava uporaba
grba Grada Đurđevca na QSL kartama Kluba.
Rasprava nije vođena.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno je donijelo
ODLUKU
o odobrenju uporabe grba Grada Đurđevca
Radioklubu "Đurđevac"
I.
Radioklubu "Đurđevac " odobrava se uporaba grba Grada
Đurđevca na kartama QSL Radiokluba.
II.
Uporaba grba Grada Đurđevca odobrava se bez naknade.
Točka 10.
Razmatranje molbe Đure Horvata iz Đurđevca za
korištenje javne površine za odlaganje otpadnog željeza.
Sukladno prijedlogu gradonačelnika Mladena Roštana,
obrazloženju pročelnika Mije Robotića i kratke rasprave u kojoj su
sudjelovali Martin Vlahović, Josip Tomica, Ivan Pleadin i Milica
Fuček, Gradsko poglavarstvo jednoglasno je donijelo sljedeći
ZAKLJUČAK
o odobrenju korištenja zemljišta
za odlaganje otpadnog željeza
Reciklažnoj zadruzi za skupljanje,
zbrinjavanje i preradu otpada Đurđevac
I.
Reciklažnoj zadruzi za skupljanje, zbrinjavanje i preradu
otpada, koju zastupa upravitelj zadruge Đuro Horvat iz Đurđevca,
Stiska 60, odobrava se korištenje zemljišta, koje se nalazi na bivšoj
bušotini u Ulici Stiska u Đurđevcu (lijeva strana puta za
Ferdinandovac), površine 60 x 60 metara, za odlaganje otpadnog
željeza na vrijeme od godinu dana počevši od 1. lipnja 2006. godine
uz naknadu od 1.800,00 kuna mjesečno.

II.
Iznimno iz točke I. ovog Zaključka u slučaju potrebe za
korištenje navedenog zemljišta za neku drugu namjenu korisnik je
dužan očistiti isto od odloženog materijala i dovesti predmetno
zemljište u prvobitno stanje u roku 15 dana od primitka pisane
obavijesti.
III.
Obvezuju se Komunalije d.o.o. Đurđevac da na primjeren
način označe površinu zemljišta iz točke I. ovog Zaključka te da vode
brigu o odlaganju otpadnog željeza isključivo na označenoj površini.
IV.
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Đurđevca za potpis ugovora
o korištenju zemljišta s Reciklažnom zadrugom za skupljanje,
zbrinjavanje i preradu otpada, Đurđevac, Stiska 60.
Točka 11.
Razmatranje molbi udruga i društava za novčana sredstva:
a) Gradskog društva invalida Đurđevac,
b) Udruge matice umirovljenika Grada Đurđevca,
c) Udruge hrvatskih dragovoljaca i veterana Domovinskog
rata Ogranka Đurđevac,
d) Karate kluba Đurđevac.
Na prijedlog gradonačelnika Mladena Roštana, a sukladno
raspravi u kojoj su sudjelovali Mladen Roštan, Milica Fuček, Ivan
Pleadin, Josip Tomica i Martin Vlahović, Gradsko poglavarstvo
- jednoglasno je donijelo ODLUKE i ZAKLJUČAK pod
točkom 11a). i 11b),
- većinom glasova s 3 glasa "za" i 2 glasa "suzdržana" donijelo
je
ODLUKU pod točkom 11c), i
- većinom glasova s 4 glasa "za" i 1 glasom "suzdržanim"
donijelo je
ODLUKU pod točkom 11d).
ODLUKE i ZAKLJUČAK glase:
a)

ODLUKA
o odobrenju financijskih sredstava
Gradskom društvu invalida Đurđevac
za provođenje dijela programa u 2006. godini
I.
Gradskom društvu invalida Đurđevac, Trg sv. Jurja 3, Đurđevac,
odobrava se 5.000,00 kuna za provođenje programa:
- Okrugli stol „Prava i pravni propisi za osobe s invaliditetom“ i
tematski susret za mentalno zdravlje u Đurđevcu.
II.
Financijska sredstva iz točke I. ove Odluke odobravaju se iz
Proračuna Grada Đurđevca za 2006. godinu sa stavke 38114 Tekuće
donacije udrugama građana po odluci Gradskog poglavarstva.
ZAKLJUČAK
u vezi Projekta Gradskog društva invalida Đurđevac
pod nazivom „Ostvarivanje prava osoba s invaliditetom
uz punu antidiskriminaciju“
Gradsko poglavarstvo Grada Đurđevca podržava Projekt Gradskog
društva invalida Đurđevac pod nazivom „Ostvarivanje prava osoba s
invaliditetom uz punu antidiskriminaciju“ i suglasno je da Grad
Đurđevac sudjeluje s financijskom potporom navedenog projekta na
način da na odobren iznos od Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za
financiranje projekta Grad podupre projekt s dodatnih 20% sredstava.
b)
ODLUKA
o odobrenju financijskih sredstava
Udruzi Matice umirovljenika Grada Đurđevca
I.
Udruzi Matice umirovljenika Grada Đurđevca odobravaju se
financijska sredstva u svoti 5.000,00 kuna za redovan rad i planirane
aktivnosti Udruge u 2006. godini.
II.

Financijska sredstva iz točke I. ove Odluke odobravaju se iz
Proračuna Grada Đurđevca za 2006. godinu sa stavke 38114 Tekuće
donacije udrugama građana po odluci Gradskog poglavarstva.
c)
ODLUKA
o odobrenju financijskih sredstava
Udruzi hrvatskih dragovoljaca i veterana
Domovinskog rata Ogranku Đurđevac
I.
Udruzi hrvatskih dragovoljaca i veterana Domovinskog rata
Ogranku Đurđevac odobrava se 500,00 kuna za pokriće dijela troškova
redovnih aktivnosti Udruge u 2006. godini.
II.
Financijska sredstva iz točke I. ove Odluke odobravaju se iz
Proračuna Grada Đurđevca za 2006. godinu sa stavke 38114 Tekuće
donacije udrugama građana po odluci Gradskog poglavarstva.
d)
ODLUKA
o odobrenju financijskih sredstava
Karate klubu Đurđevac
I.
Grad Đurđevac kao pokrovitelj 4. Međunarodnog karate turnira
GRAND PRIX PODRAVINA odobrava organizatoru turnira Karate
klubu Đurđevac 10.000,00 kuna za pokriće dijela troškova organizacije
turnira.
II.
Financijska sredstva iz točke I. ove Odluke odobravaju se iz
Proračuna Grada Đurđevca za 2006. godinu sa stavke 1002 Aktivnost
manifestacije.
Točka 12.

Razmatranje zahtjeva Ljubice Babec i Branka Babec iz
Čepelovca za obročnu otplatu duga za kredit.
Nakon obrazloženja gradonačelnika Mladena Roštana,
Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave donijelo je
ZAKLJUČAK
o odobrenju obročne otplate duga za kredit
Ljubici Babec i Branku Babec iz Čepelovca
I.
Ljubici Babec i Branku Babec iz Čepelovca, Planinska 49,
odobrava se obročna otplata duga za kredit u ukupnom iznosu od
1.792,07 EUR-a, na pet obroka počevši od 25. svibnja 2006. godine
prema Planu otplate Zagrebačke banke d.d., Zagreb, od 8. svibnja 2006.
godine, a sukladno njihovom zahtjevu od 10. travnja 2006. godine.
II.
Plan otplate Zagrebačke banke d.d., Zagreb sastavni je dio ovog
Zaključka i nalazi se u prilogu.
III.
Za provođenje ovog Zaključka obvezuje se Upravni odjel za
gospodarstvo, financije i javne prihode Grada Đurđevca.
Točka 13.
Pitanja i prijedlozi.
Gradonačelnik Mladen Roštan osvrnuo se na materijale koje su
članovi Gradskog poglavarstva primili uz materijale za dnevni red i to:
- Izvješće o poslovanju Zajednice sportskih udruga Grada
Đurđevca za
2005. godinu,
- Sporazum o postojanju zajedničkog interesa na planu opskrbe
KKŽ i
Bjelovarsko-bilogorske županije pitkom vodom,
- Izvješće rudarskog inspektora o izvršenom nazoru na
eksploatacijskom polju „Gat“ u predjelu Preložnički berek (sukladno
pitanju člana
Gradskog poglavarstva Ivana Pleadina na
sjednicama od 19. prosinca
2005. g. i 16. veljače 2006. g.).
- Izvješće Policijske postaje Đurđevac o stanju kriminaliteta,
javnog reda i

mira i druge prekršajne problematike na području PP Đurđevac za
ožujak
2006. g.
U vezi Izvješća o poslovanju Zajednice sportskih udruga Grada
Đurđevca za 2005., gradonačelnik je zatražio da se Izvješće dopuni
prikazom realizacije sredstava po pojedinim klubovima u odnosu na
godišnji Plan i program za 2005. godinu.
Od Zajednice sportskih udruga zatražit će se dopuna Izvješća.
Josip Tomica javio se za riječ u vezi svojih saznanja da je ovih
dana prodan inventar restorana i pivnice u Starom gradu u Đurđevcu.
Predložio je da Grad krene u raspisivanje natječaja za zakup tog prostora
s tim da se prije raspisivanja natječaja održi sastanak predstavnika Centra
za kulturu Đurđevac i gradskih službi kako bi se utvrdila namjena tog
prostora i uvjeti za raspisivanje natječaja.
Gradonačelnik Mladen Roštan odgovorio je gosp. Tomici da
Centar za kulturu vodi projekt uređenja atrija Starog grada. Izrada
projekta je u postupku, kojeg izrađuje „Prostor“ Bjelovar. Nakon izrade
upućuje se konzeratorima na ocjenu.
U vezi prostora restorana i pivnice u Starom gradu, gradonačelnik
je odgovorio da je cijena zakupa prema gradskoj odluci 30,00 kn/m2, a
pored toga plaća se i 5,00 kn/m2 spomeničke rente. Definirali smo da
Grad ide u zakup ovog prostora i da se prodaje u stanju kakvo je s tim da
se utvrdi stanje infrastrukture, dodao je gradonačelnik.
Pod ovom točkom dnevnog reda Ivan Pleadin potaknuo je pitanje
rješavanja socijalnog slučaja Eve Sedmak iz Severovačke ulice u
Đurđevcu, kao i zalaganje Centra za socijalnu skrb o tom pitanju.
Na to je pročelnik Mijo Robotić odgovorio da radi na tom
problemu i da se pokušava iznaći rješenje ovog socijalnog slučaja.
Ponovo se za riječ javio Josip Tomica. Istaknuo je problem rada
restorana „Citadele“ u Ulici Antuna Radića u Đurđevcu, jer se izvodi
glazba u živo čime se stvara nedozvoljena buka. Predložio je da se
upozore mjerodavne inspekcije i policija da postupe u skladu s Odlukom
o ugostiteljskoj djelatnosti na području Grada Đurđevca.
Zatim je gosp. Tomica istaknuo problem vandalizma u Ulici
Antuna Radića u Đurđevcu, odnosno na problem uništavanja sadnica
drveća. Predložio je da se u tom pravcu uputi dopis policiji.
Na to je pročelnik Mijo Robotić odgovorio da je već održao
sastanak s policijom i mjerodavnim inspekcijskim službama u cilju
sprečavanja vandalističkog ponašanja, te da su već neke akcije pokrenute
od strane policije.
Gradonačelnik Mladen Roštan tražio je od pročelnika Mije
Robotića da se pismeno konstatira dogovoreno, a zatim se osvrnuo na
problem nerješenih imovinsko-pravnih odnosa na prostoru nogometnog

igrališta u Ulici A. Radića u Đurđevcu.
Sjednici Gradskog poglavarstva priključio se predsjednik
Gradskog vijeća Ivica Djopar koji je informirao nazočne o mreži zona
ISTOK koja obuhvaća i poslovnu zonu Đurđevac i načinu financiranja iz
pretpristupnih fondova – FAR program.
Predsjednik Gradskog poglavarstva Mladen Roštan zaključio je
24. sjednicu u 16,20 sati.
Predsjednik
Gradskog
poglavarstva
Mladen Roštan, dipl.
ing.

