ZAPISNIK
s 25. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Đurđevca
održane 25. svibnja 2006. godine
Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 022-05/06-01/28 od 23.
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 većine članova Poglavarstva.
Sjednici su nazočni:
1. Mladen Roštan
2. Milica Fuček
3. Josip Tomica
4. Ivan Pleadin
Sjednici nije nazočan Martin Vlahović (opravdao).
Osim članova Gradskog poglavarstva sjednici su nazočni:
1. Jadranka Švaco, tajnik Grada Đurđevca.
2. Jasna Kovačev, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo,
financije i javne prihode Grada Đurđevca.
3. Mijo Robotić, pročelnik Upravnog odjela za stambenokomunalne djelatnosti i uređenje prostora Grada Đurđevca.
4. Marica Popović, stručna suradnica za poslove Gradskog
vijeća i Gradskog poglavarstva Grada Đurđevca.
5. Anđela Lenhard - Antolin, dopisnica „Večernjeg lista“.
6. Adela Sočev, dopisnica "Podravskog lista".
7. Zdravko Šimunić, dopisnik "Glasa Podravine i Prigorja".
8. Sonja Badalić, dopisnica „Glasa Podravine i Prigorja“.
Zapisnik s 24. sjednice Gradskog poglavarstva usvojen je
jednoglasno, bez primjedaba.
Predsjednik Gradskog poglavarstva Mladen Roštan predložio
je izmjene i dopune dnevnog reda na sljedeći način:
Iza točke 2. dodaje se nova točka 3. koja glasi:
„3. Donošenje Dopuna Plana nabave, roba, radova i usluga u
vrijednosti do 200.000,00 kuna u 2006. godini.“
Predložena točka 3. postaje točka 3a).
Iza točke 10. dodaju se nove točke a)., b. i c). koje glase:
„a) Donošenje Odluke o odobrenju sredstava za obavljanje
krovopokrivačkih i stolarskih radova na pozornici ispred Starog
grada u Đurđevcu.
b) Donošenje Odluke o odobrenju novčanih sredstava za kupnju

crijepa za pokrivanje pozornice ispred Starog grada u Đurđevcu.
c) Donošenje Odluke o odobrenju sredstava za postavljanje
električnih instalacija i uređenje rasvjete na pozornici ispred Starog grada
u Đurđevcu.“
Iza točke 12. dodaje se nova točka 13. koja glasi:
„13. Donošenje Odluke o odobrenju novčanih sredstava za
sufinanciranje izrade tehničke dokumentacije za izmjenu i dopunu
glavnog projekta za kanalizaciju u Zoni D u Đurđevcu.“
Predložena točka 13. dnevnog reda „Pitanja i prijedlozi“, postaje
točkom 14.
Predložena izmjena i dopuna dnevnog reda usvojena je
jednoglasno.
Potom je predsjednik Gradskog poglavarstva Mladen Roštan
predložio sljedeći
DNEVNI RED:
1. Razmatranje Izvješća o korištenju sredstava Proračuna Grada
Đurđevca za 2006. godinu, Proračunska zaliha, za mjesec travanj 2006.
godine.
2. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Programa javnih radova
„Romi za lokalnu zajednicu“ i određivanju Komunalija d.o.o. Đurđevac
za izvršitelja Programa.
3. Donošenje Dopuna Plana nabave, roba, radova i usluga u
vrijednosti do 200.000,00 kuna u 2006. godini.
a) Donošenje Odluke o provođenju postupka ograničenog
prikupljanja ponuda za izradu projektne dokumentacije za izgradnju
infrastrukture u Poslovnoj zoni B u Đurđevcu i osnivanju Stručnog
povjerenstva.
4. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za davanje u
zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Đurđevca (Stari grad).
5. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju
suvlasničkog udjela Grada Đurđevca na nekretnini u k.o. Hampovica.
6. Raumatranje ponude Anđelke Tomrlin iz Đurđevca za prodaju
zemljišta.
7. Razmatranje ponude „Prostor“ d.d.o. Bjelovar za izradu idejnog
rješenja za uređenje Kolodvorske ulice u Đurđevcu.
8. Razmatranje ponude „Prostor“ d.o.o. Bjelovar za izradu idejnog
rješenja za uređenje Gajeve ulice u Đurđevcu.
9. Razmatranje projektne dokumentacije za Projekt montažne
postaje za punjenje automobila plinom MC BENZ d.o.o. Đurđevac.
10. Razmatranje problematike u vezi načina rekonstrukcije
vodoskoka u parku na Trgu sv. Jurja u Đurđevcu.
a) Donošenje Odluke o odobrenju sredstava za obavljanje

krovopokrivačkih i stolarskih radova na pozornici ispred Starog
grada u Đurđevcu.
b) Donošenje Odluke o odobrenju novčanih sredstava za kupnju
crijepa za pokrivanje pozornice ispred Starog grada u Đurđevcu.
c) Donošenje Odluke o odobrenju sredstava za postavljanje
električnih instalacija i uređenje rasvjete na pozornici ispred Starog grada
u Đurđevcu.
11. Razmatranje molbe predstavnika roditelja NK Graničar
Đurđevac, Selekcija pioniri, za nabavu sportske opreme.
12. Razmatranje molbi udruga i društava za novčana sredstva:
a) Zajednice sportskih udruga Grada Đurđevca,
b) Udruge žena Budrovac,
c) Društva za suzbijanje alkoholizma Đurđevac.
13. Donošenje Odluke o odobrenju novčanih sredstava za
sufinanciranje izrade tehničke dokumentacije za izmjenu i dopunu
glavnog projekta za kanalizaciju u Zoni D u Đurđevcu.
14. Pitanja i prijedlozi.
Predloženi dnevni red usvojen je jednoglasno.
Točka 1.
Razmatranje Izvješća o korištenju sredstava Proračuna Grada
Đurđevca za 2006. godinu, Proračunska zaliha, za mjesec travanj
2006. godine.
Obrazloženje Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe za
travanj 2006. godine dao je gradonačelnik Mladen Roštan.
Rasprava nije vođena
Gradsko poglavarstvo jednoglasno je donijelo
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava
Proračuna Grada Đurđevca
za 2006. godinu – Proračunske zalihe,
za razdoblje od 1. do 30. travnja 2006. godine
Točka 2.
Donošenje Zaključka o prihvaćanju Programa javnih radova
„Romi za lokalnu zajednicu“ i određivanju Komunalija d.o.o.
Đurđevac za izvršitelja Programa.

Obrazloženje Programa javnih radova „Romi za lokalnu zajednicu
“, dali su gradonačelnik Mladen Roštan i pročelnik Mijo Robotić.
Program obuhvaća radove na uređenju i čišćenju Geografsko-botaničkog
rezervata „Đurđevački pijesci“ na površini od cca 15 ha i uređenju i
čišćenju šume s posebnom namjenom „Borik“, zatim radove na
održavanju cesta i javnih zelenih površina. Program traje tri mjeseca.
Hrvatski zavod za zapošljavanje osigurava plaće, a Grad Đurđevac i
Komunalije osiguravaju sva potrebna sredstva za rad, pojasnio je
gradonačelnik i predložio da Gradsko poglavarstvo prihvati navedeni
Program.
Rasprava nije vođena.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno je donijelo
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Programa javnih radova
„Romi za lokalnu zajednicu“ i određivanju
Komunalija d.o.o. Đurđevac za izvršitelja Programa
I.
Prihvaća se Program javnih radova „Romi za lokalnu zajednicu“
KLASA: 100-01/06-01/01, URBROJ: 2137/03-06-2, koji obuhvaća
radove na održavanju javnih površina na području Grada Đurđevca i
uređenje i čišćenje Geografsko-botaničkog rezervata „Đurđevački pijesci
“.
II.
Za izvršitelja Programa iz točke I. ovog Zaključka određuju se
Komunalije d.o.o. Đurđevac.
III.
Sukladno Mjerama za zapošljavanje i obrazovanje osoba romske
nacionalne manjine Hrvatskog zavoda za zapošljavanje određena je bruto
plaća radnika u iznosu od 2.542,83 kune, pri čemu Hrvatski zavod za
zapošljavanje subvencionira 100% iznosa plaće.
Za jednog radnika koji putuje na relaciji Novo Virje – Đurđevac,
mjesečni troškovi prijevoza iznose 643,20 kuna, sukladno potvrdi
Čazmatrans prijevoza d.o.o. Čazma, a iste snosi Hrvatski zavod za
zapošljavanje.
Točka 3.
Donošenje Dopuna Plana nabave, roba, radova i usluga u

vrijednosti do 200.000,00 kuna u 2006. godini.
Budući da se u Planu nabave za 2006. g. ne nalazi izrada projektne
dokumentacije za izgradnju infrastrukture u Poslovnoj zoni B u
Đurđevcu i izrada projektne dokumentacije za izgradnju vodovodnog
priključka i odvodnje na vodoskoku u parku na Trgu sv. Jurja u
Đurđevcu, gradonačelnik Mladen Roštan predložio je da se Plan nabave
dopuni novim rednim brojevima nabave 29. i 30. kojima bi se odredila
izrada navedene projektne dokumentacije.
Rasprava nije vođena.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno je donijelo
DOPUNU PLANA NABAVE
roba, radova i usluga
u vrijednosti do 200.000,00 kuna
u 2006. godini
U Planu nabave roba, radova i usluga u vrijednosti do 200.000,00
kuna u 2006. godini (“Službene novine Grada Đurđevca”, broj 8/05.) u
točki II. dodaju se novi redni brojevi nabave 29. i 30. koji glase:
“29. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju
infrastrukture u Poslovnoj zoni B u Đurđevcu
70.000,00 kuna.
30. Rekonstrukcija vodovodnog priključka i
odvodnje s pumpom na vodoskoku u parku na
Trgu sv. Jurja u Đurđevcu
40.000,00 kuna.
a)
Donošenje Odluke o provođenju postupka ograničenog
prikupljanja ponuda za izradu projektne dokumentacije za
izgradnju infrastrukture u Poslovnoj zoni B u Đurđevcu i osnivanju
Stručnog povjerenstva.
Obrazloženje je dao gradonačelnik Mladen Roštan. U Stručno
povjerenstvo predložio je Milicu Fuček za predsjednicu, Josipa Tomicu i
Miju Robotića za članove.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno je donijelo
ODLUKU
o provođenju postupka ograničenog prikupljanja

ponuda za izradu projektne dokumentacije za
izgradnju infrastrukture u Poslovnoj zoni B
u Đurđevcu i osnivanju Stručnog povjerenstva
I.
Grad Đurđevac, S. Radića 1, Đurđevac, MB 0438758, provest će
postupak ograničenog prikupljanja ponuda za izradu projektne
dokumentacije za izgradnju infrastrukture u Poslovnoj zoni B u
Đurđevcu, redni broj nabave u Planu nabave roba, radova i usluga u
vrijednosti do 200.000,00 kuna u 2006. godini: 29.
Odgovorna osoba naručitelja je gradonačelnik Mladen Roštan,
dipl. ing.
II.
Postupak iz točke I. ove Odluke provest će Stručno povjerenstvo u
sastavu:
1. Milica Fuček, ing., predsjednik,
2. Josip Tomica, dipl. ing., član,
3. Mijo Robotić, ing., član,
III.
Predmet nabave je izrada projektne dokumentacije za izgradnju
infrastrukture u Poslovnoj zoni B u Đurđevcu.
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 raspisivanju javnog natječaja za davanje
u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Đurđevca (Stari

grad).
Nakon obrazloženja koje je dao gradonačelnik Mladen Roštan, u
raspravi su sudjelovali Josip Tomica, Ivan Pleadin, Jadranka Švaco,
Milica Fuček, Mijo Robotić i Mladen Roštan.
Sukladno provedenoj raspravi Gradsko poglavarstvo jednoglasno
je donijelo
ODLUKU
o raspisivanju javnog natječaja za davanje
u zakup poslovnog prostora u vlasništvu
Grada Đurđevca
I.
Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti i postupak za raspisivanje
javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu
Grada Đurđevca koji se nalazi u prizemlju objekta «STARI GRAD» u
Đurđevcu, ukupne površine 394,00 m2, a koji se sastoji od dva poslovna
prostora , kuhinje i sanitarnog čvora.
Prostor je namjenjen za obavljanje rada ugostiteljske djelatnosti –
tipa restoran i pivnica.
Kako se radi o objektu koji je spomenik kulture, za sve preinake
prostora uključivo i planirano uređenje interijera, budući zakupnik morat
će pribaviti suglasnost nadležnog Konzervatorskog odjela Ministarstva
kulture i Gradskog poglavarstva Grada Đurđevca.
Početna cijena mjesečnog zakupa za poslovni prostor iz stavka 1.
je 11.820,00 kuna.
Ugovor se sklapa na 5 godina.
II.
Poslovni prostor iz točke I. ove Odluke daje se u zakup pravnim i
fizičkim osobama putem javnog natječaja, koji se provodi prikupljanjem
zatvorenih ponuda.
III.
Javni natječaj objavit će se u „Podravskom listu“ i na oglasnoj
ploči u zgradi Grada Đurđevca, Stjepana Radića 1, Đurđevac.
IV.
Ponuđeni poslovni prostor se može razgledati dana svakim radnim
danom u vremenu od 9 do 12 sati uz prethodnu dostavu obavijesti
Upravnom odjelu za stambeno-komunalne djelatnosti i uređenje prostora

Grada Đurđevca.
V.
Rok za podnošenje ponuda je 15 dana od objave natječaja u
„Podravskom listu“.
VI.
Ponude u zatvorenom omotu dostavljaju se na adresu: Grad
Đurđevac, S.Radića 1, Gradsko poglavarstvo Grada Đurđevca.
Ponuda mora sadržavati:
- naziv pravne i fizičke osobe s adresom sjedišta,
- dokaz da natjecatelj obavlja djelatnost koja se može
obavljati u poslovnom prostoru za koji se natječ- e (izvod
iz sudskog registra sl.),
- adresu i površinu poslovnog prostora za koji se natječe,
- izjavu o prihvać- anju kategorije i kvalitete ugostiteljske
usluge – restoran i
pivnica ( tradicionalna gastronomska ponuda, tradicionalno
uređenje ambijenta),
- opisno rješenje sa skicom uređenja izrađeno na podlozi
postojeć- eg stanja
temeljem kojeg se ponuditelj obvezuje razraditi idejni i
glavni projekt
uređenja ukoliko uspije u natječaju,
- ukupni najviši mjeseč- ni iznos zakupnine koji natjecatelj
nudi,
- potvrde BON 1 i BON 2 kojim ponuditelj dokazuje svoju
solventnost,
- potvrde o uredno ispunjenim obvezama s osnova plaćanja
doprinosa za zdravstveno i mirovinsko osiguranje kao i
poreze.
VII.
Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz
ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine.
Točka 5.
Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju
suvlasničkog udjela Grada Đurđevca na nekretnini u k.o.
Hampovica.

Nakon obrazloženja gradonačelnika Mladena Roštana i kratke
rasprave u kojoj su sudjelovali Josip Tomica i Ivan Pleadin, Gradsko
poglavarstvo jednoglasno je donijelo sljedeću
ODLUKU
o raspisivanju javnog natječaja za prodaju
suvlasničkog udjela Grada Đurđevca
na nekretninama u k.o. Hampovica
I.
Prodaje se putem javnog natječaja 1/12 suvlasničkog udjela
Grada Đurđevca nekretnina upisanih u zk.ul.br. 1016 k.o. Hampovica, i
to:
Čkbr. 1431/179 Stambeno-poslovni objekat, tenisko igralište
i dvor u Delima sa 793 čhv.
čkbr. 1431/267 Livada u Delima sa 1200 čhv.
II.
Početna cijena suvlasničkog udjela iz točke I. ove Odluke iznosi
79.628,00 kuna sukladno procjeni nekretnina utvrđenih u ovršnom
predmetu Općinskog suda u Đurđevcu I. Ovr. 913/00. (vrijednost 6/12
nekretnina utvrđena je u iznosu od 477.768,00 kuna).
III.
Natječaj će se objaviti u "Podravskom listu" i na oglasnoj ploči u
zgradi Grada Đurđevca, S. Radića 1, Đurđevac, a bit će zajednički za
Grad Đurđevac te ostale općine suvlasnike nekretnina iz točke I. ove
Odluke.
Točka 6.
Razmatranje ponude Anđelke Tomrlin iz Đurđevca za prodaju
zemljišta.
Gradonačelnik Mladen Roštan predložio je Gradskom
poglavarstvu da prihvati ponudu Anđelke Tomrlin za prodaju zemljišta i
da donese Odluku o kupnji zemljišta u Industrijsko poslovnoj zoni Grada
Đurđevca – zona A.
Ovaj prijedlog gradonačelnika svojom raspravom podržali su Josip

Tomica i Milica Fuček.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno je donijelo
ODLUKU
o kupnji zemljišta u Industrijsko poslovnoj
zoni Grada Đurđevca – zona A
I.
Odobrava se kupnja zemljišta u Industrijsko-poslovnoj zoni Grada
Đurđevca – zoni A, po kupoprodajnoj cijeni od 80.000,00 kuna od
Anđelke Tomrlin iz Đurđevca, Stjepana Radića 50 i to čestice upisane u
zk. ul. br. 632 k.o. Đurđevac
čkbr. 3542/1 Oranica u Sečicah sa 809 čhv.
čkbr. 3542/2 Oranica u Sečicah sa 821 čhv.
(katastarski broj 3121 površine 6173 m2).
II.
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Đurđevca za potpis ugovora o
kupnji nekretnina iz točke I. ove Odluke.
Točka 7.
Razmatranje ponude „Prostor“ d.d.o. Bjelovar za izradu
idejnog rješenja za uređenje Kolodvorske ulice u Đurđevcu.
Obrazloženje su dali gradonačelnik Mladen Roštan i pročelnik
Mijo Robotić.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave donijelo je
ODLUKU
o odobrenju novčanih sredstava za izradu
Idejnog rješenja za rekonstrukciju dijela
Kolodvorske ulice u Đurđevcu
I.
Prihvaća se ponuda «Prostora» d.o.o. Bjelovar, B. Papandopula 14
(ponuda br. 57/2006. od 19. svibnja 2006.), za izradu Idejnog rješenja za
rekonstrukciju dijela Kolodvorske ulice u Đurđevcu (od zaobilaznice do
Željezničke stanice u duljini cca 280 m), a prema Projektnom zadatku
Upravnog odjela za stambeno-komunalne djelatnosti i uređenje prostora
Grada Đurđevca.

II.
Za izradu Idejnog rješenja iz točke I. ove Odluke odobrava se
19.000,00 kuna + PDV, odnosno ukupno 23.180,00 kuna.
III.
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Đurđevca za potpis Ugovora s
«Prostorom» d.o.o. Bjelovar.
Točka 8.
Razmatranje ponude „Prostor“ d.o.o. Bjelovar za izradu
idejnog rješenja za uređenje Gajeve ulice u Đurđevcu.
Nakon obrazloženja koje su dali gradonačelnik Mladen Roštan i
pročelnik Mijo Robotić, Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez
rasprave donijelo je
ODLUKU
o odobrenju novčanih sredstava za izradu
Idejnog rješenja za rekonstrukciju dijela
Trga sv. Jurja i dijela Gajeve ulice u Đurđevcu
I.
Prihvaća se ponuda «Prostora» d.o.o. Bjelovar, B. Papandopula 14
(ponuda br. 58/2006. od 19. svibnja 2006.), za izradu Idejnog rješenja za
rekonstrukciju dijela Trga sv. Jurja i dijela Gajeve ulice u Đurđevcu (od
Ulice Stjepana Radića do Ulice Grgura Karlovčana u duljini cca 225 m),
a prema Projektnom zadatku Upravnog odjela za stambeno-komunalne
djelatnosti i uređenje prostora Grada Đurđevca.
II.
Za izradu Idejnog rješenja iz točke I. ove Odluke odobrava se
17.500,00 kuna + PDV, odnosno ukupno 21.350,00 kuna.
III.
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Đurđevca za potpis Ugovora s
«Prostorom» d.o.o. Bjelovar.
Točka 9.

Razmatranje projektne dokumentacije za Projekt montažne
postaje za punjenje automobila plinom MC BENZ d.o.o. Đurđevac.
Obrazloženje su dali gradonačelnik Mladen Roštan i pročelnik
Mijo Robotić.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave donijelo je
ZAKLJUČAK
o suglasnosti s projektnom dokumentacijom za
postavljanje privremene montažne plinske postaje s
uređajem za autoplin s malim spremnikom u
Ulici kralja Tomislava 2 u Đurđevcu,
tvrtke MC BENZ d.o.o. Đurđevac
I.
Gradsko poglavarstvo Grada Đurđevca suglasno je s projektnom
dokumentacijom, odnosno s Građevinskim projektom i Strojarskim
projektom, za postavljanje privremene montažne plinske postaje s
uređajem za autoplin s malim spremnikom, za punjenje automobila
pogonskim plinom (propan – butan) u Ulici kralja Tomislava 2 u
Đurđevcu, tvrtke MC BENZ d.o.o. Đurđevac.
II.
Ovaj Zaključak dostavit će se Upravnom odjelu za stambenokomunalne djelatnosti i uređenje prostora Grada Đurđevca i Uredu
državne uprave Koprivničko-križevačke županije Pododsjeku za
prostorno uređenje i graditeljstvo Ispostavi u Đurđevcu.
Točka 10.
Razmatranje problematike u vezi načina rekonstrukcije
vodoskoka u parku na Trgu sv. Jurja u Đurđevcu.
Gradonačelnik Mladen Roštan obrazložio je da se rekonstrukcija
vodoskoka u parku na Trgu sv. Jurja u Đurđevcu može izvršiti na dva
načina i to da voda cirkulira kružno s ugradnjom pumpe ili da voda
cirkulira protočno. Prva varijanta je skuplja za izgradnju, ali će u
konačnici biti jeftinija jer kod protočne varijante visoka je stavka cijene
vode, međutim sve ovisi koliko dugo će vodoskok biti na ovoj lokaciji.

Ako vodoskok ostaje na ovoj lokaciji duže od jedne godine, onda je
povoljnija varijanta – izgradnja vodovodnog priključka i odvodnje s
pumpom, dodao je gradonačelnik.
Pročelnik Mijo Robotić napomenuo je kako ima razmišljanja da se
vodoskok izmjesti na novu lokaciju. Ukoliko će se vodoskok seliti za
godinu dana, onda nije u redu da se ugrađuje pumpa jer bi to bila skuplja
varijanta za Grad, rekao je Mijo Robotić.
U raspravi su sudjelovali Josip Tomica, Ivan Pleadin i Milica
Fuček.
Josip Tomica izjasnio se za uređenje vodoskoka na način da voda
cirkulira kružno, odnosno da se ugradi pumpa, jer će ta varijanta sada za
Grad biti skuplja, ali u konačnici će biti jeftinija imajući u vidu cijenu
vode kod protočne varijante.
I Ivan Pleadin priklonio se opciji ugradnje pumpe za kružno
cirkuliranje vode na vodoskoku, jer je ta varijanta dugoročno jeftinija i
racionalnija budući da se još ne zna kada će se vodoskok seliti na novu
lokaciju.
Milica Fuček rekla je kako nije za protočnu varijantu cirkulacije
vode na vodoskoku jer je preskupa. Predložila je da se s uređenjem
vodoskoka sačeka i da se stari sruši i izgradi novi na određenoj lokaciji,
jer je sve ovo što se danas predlaže bacanje novca.
Nakon provedene rasprave Gradsko poglavarstvo jednoglasno je
donijelo sljedeću
ODLUKU
o provođenju postupka ograničenog prikupljanja
ponuda za rekonstrukciju vodovodnog priključka
i odvodnje s pumpom na vodoskoku u parku
na Trgu sv. Jurja u Đurđevcu i osnivanju
Stručnog povjerenstva
I.
Grad Đurđevac, S. Radića 1, Đurđevac, MB 0438758, provest će
postupak ograničenog prikupljanja ponuda za rekonstrukciju
vodovodnog priključka i odvodnje s pumpom na vodoskoku u parku na
Trgu sv. Jurja u Đurđevcu, redni broj nabave u Planu nabave roba,
radova i usluga u vrijednosti do 200.000,00 kuna u 2006. godini: 30.
Odgovorna osoba naručitelja je gradonačelnik Mladen Roštan,
dipl. ing.
II.
Postupak iz točke I. ove Odluke provest će Stručno povjerenstvo u

sastavu:
1. Milica Fuček, ing., predsjednik,
2. Josip Tomica, dipl. ing., član,
3. Mijo Robotić, ing., član,
III.
Predmet nabave je rekonstrukcija vodovodnog priključka i
odvodnje s pumpom na vodoskoku u parku na Trgu sv. Jurja u Đurđevcu.
IV.
Planirana vrijednost nabave je cca 40.000,00 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.
a)
Donošenje Odluke o odobrenju sredstava za obavljanje
krovopokrivačkih i stolarskih radova na pozornici ispred Starog
grada u Đurđevcu.
Prijedlog Odluke obrazložio je pročelnik Mijo Robotić.
U raspravi su sudjelovali Josip Tomica i Milica Fuček koji su
se zauzeli da se krovište pozornice ispred Starog grada prekrije biber
crijepom, umjesto drvenoga kakav se sada nalazi na pozornici, jer je
to dugoročno rješenje iako je nešto skuplje.
S ovim prijedlogom suglasili su se svi članovi Gradskog
poglavarstva.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno je donijelo
ODLUKU
o odobrenju sredstava za obavljanje
krovopokrivačkih i stolarskih radova
na pozornici ispred Starog grada u Đurđevcu

Za obavljanje krovopokrivačkih i stolarskih radova na pozornici
ispred Starog grada u Đurđevcu, odobrava se 14.000,00 kuna + PDV,
sukladno ponudi Tesarsko stolarskog i građevinskog obrta vl. Franje
Vokšana iz Đurđevca, K. Zvonimira 32 (Ponuda od 24. svibnja 2006. g.).
b)
Donošenje Odluke o odobrenju novčanih sredstava za kupnju
crijepa za pokrivanje pozornice ispred Starog grada u Đurđevcu.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave donijelo je
ODLUKU
o odobrenju novčanih sredstava
za kupnju crijepa za pokrivanje pozornice
ispred Starog grada u Đurđevcu
Za kupnju crijepa za pokrivanje pozornice ispred Starog grada u
Đurđevcu odobrava se 13.753,38 kuna, sukladno ponudi Laberna d.o.o.,
Toplička bb, Kneginec Gornji (Ponuda broj 2006/02134).
c)
Donošenje Odluke o odobrenju sredstava za postavljanje
električnih instalacija i uređenje rasvjete na pozornici ispred Starog
grada u Đurđevcu.
Nakon obrazloženja koje je dao pročelnik Mijo Robotić, Gradsko
poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave donijelo je
ODLUKU
o odobrenju sredstava za postavljanje
električnih instalacija i uređenje rasvjete
na pozornici ispred Starog grada u Đurđevcu
Za postavljanje električnih instalacija i uređenje rasvjete na
pozornici ispred Starog grada u Đurđevcu, odobrava se 9.857,60 kuna,
sukladno ponudi “Elektroinstalatera” Slavka Horvata iz Čepelovca
(Ponuda broj R – 2 od 21. svibnja 2006. godine).
Točka 11.
Razmatranje molbe predstavnika roditelja NK Graničar

Đurđevac, Selekcija pioniri, za nabavu sportske opreme.
Na prijedlog gradonačelnika Mladena Roštana, Gradsko
poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave donijelo je
ODLUKU
o sufinanciranju troškova putovanja
djece koja treniraju u NK Graničar Đurđevac,
Selekcija pioniri, na međunarodni turnir u Francusku
I.
Za sufinanciranje troškova putovanja djece koja treniraju u NK
Graničar Đurđevac, Selekcija pioniri, na međunarodni turnir u
Francusku, odobrava se 5.000,00 kuna (sukladno molbi predstavnika
roditelja Selekcije pioniri od 11. svibnja 2006. g.).
II.
Financijska sredstva iz točke I. ove Odluke odobravaju se iz
Proračuna Grada Đurđevca za 2006. godinu sa stavke Proračunska zaliha
i to na način da Grad plati račune za troškove prijevoza ili nabave
opreme za potrebe putovanja.
Točka 12.
Razmatranje molbi udruga i društava za novčana sredstva:
a) Zajednice sportskih udruga Grada Đurđevca,
b) Udruge žena Budrovac,
c) Društva za suzbijanje alkoholizma Đurđevac.
Na prijedlog gradonačelnika Mladena Roštana, Gradsko
poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave donijelo je sljedeće ODLUKE
a) O D L U K U
o odobrenju financijskih sredstava
Zajednici sportskih udruga Grada Đurđevca
za sufinanciranje izgradnje
Trim staze «Borik» u Đurđevcu
I.

Za sufinanciranje izgradnje Trim staze «Borik» u Đurđevcu,
Zajednici sportskih udruga Grada Đurđevca odobrava se 13.000,00 kuna,
sukladno zahtjevu od 22. svibnja 2006. godine.
II.
Novčana sredstva iz točke I. ove Odluke odobravaju se iz
Proračuna Grada Đurđevca za 2006. godinu sa stavke 3232 Usluge
tekućeg i investicijskog održavanja – objekti uz i na putovima, i to na
način da Grad plati račune izvođačima radova.
b) O D L U K U
o odobrenju financijskih sredstava
Udruzi žena Budrovac
I.
Udruzi žena Budrovac odobravaju se financijska sredstva u iznosu
od 3.000,00 kuna za redovan rad Udruge u 2006. godini, sukladno molbi
od 11. svibnja 2006. godine.
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) O D L U K U
o odobrenju financijskih sredstava
Društvu za suzbijanje alkoholizma Đurđevac
I.
Društvu za suzbijanje alkoholizma Đurđevac odobravaju se
financijska sredstva u iznosu od 4.000,00 kuna, i to:
2.000,00 kuna za organiziranje godišnje Skupštine Društva,
sukladno molbi od 15. ožujka 2006. godine,
2.000,00 kuna za redovan rad i planirane aktivnosti Društva u
2006. godini
(doznačivat će se tijekom godine prema mogućnosti
Proračuna Grada).

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.
Točka 13.
Donošenje Odluke o odobrenju novčanih sredstava za
sufinanciranje izrade tehničke dokumentacije za izmjenu i dopunu
glavnog projekta za kanalizaciju u Zoni D u Đurđevcu.
Zahtjev Komunalija d.o.o. Đurđevac za sufinanciranje izrade
tehničke dokumentacije s prijedlogom Ugovora članovi Gradskog
poglavarstva primili su prije sjednice Poglavarstva.
Nakon uvodnih napomena gradonačelnika Mladena Roštana,
Milica Fuček podsjetila je članove Poglavarstva da je Gradsko
poglavarstvo 30. lipnja 2005. godine donijelo ZAKLJUČAK o
određivanju Komunalija d.o.o. Đurđevac za nositelja realizacije
investicije projektiranja i izvođenja preostale neizgrađene kanalizacijske
mreže u Gradu Đurđevcu.
Temeljem navedenog Zaključka Komunalije d.o.o. Đurđevac
sprovele su postupak nabave i prema Oluci Uprave o izboru 18. srpnja
2005. godine sklopljen je Ugovor o izradi tehničke dokumentacije za
izmjenu i dopunu Glavnog projekta za kanalizaciju u Zoni D u Đurđevcu
s HIDROPROJEKT-EKO d.o.o. Zagreb u iznosu od 50.000,00 kuna bez
PDV-a.
S obzirom da radovi nisu bili prema Ugovoru izvedeni i fakturirani
u 2005. godini nego sada u 2006. godini, potrebno je donijeti odluku o
sufinanciranju.
Rasprava nije vođena.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno je donijelo
ODLUKU
o odobrenju novčanih sredstava za
sufinanciranje izrade tehničke dokumentacije
za izmjenu i dopunu glavnog projekta
za kanalizaciju u Zoni D u Đurđevcu
I.
Za sufinanciranje izrade tehničke dokumentacije za izmjenu i
dopunu glavnog projekta za kanalizaciju u Zoni D u Đurđevcu odobrava

se 50.000,00 kuna iz Proračuna Grada Đurđevca za 2006. godinu sa
stavke 2304 Projekt Rekonstrukcija uređaja za pročišćavanje i
kanalizaciju.
II.
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Đurđevca za potpis Ugovora s
Komunalijama d.o.o. Đurđevac.
Točka 14.
Pitanja i prijedlozi.
Pod ovom točkom dnevnog reda Milica Fuček dala je primjedbu
na ažurnost Internet stranica Grada Đurđevca, jer od travnja nema
novosti na Internet stranicama.
Grad Đurđevac redovno je dostavljao sve informacije, a zašto nisu
stavljene na Internet stranice, provjerit ćemo, odgovorio je gradonačelnik
Mladen Roštan.
Predsjednik Gradskog poglavarstva Mladen Roštan zaključio je
25. sjednicu u 16,00 sati.
Predsjednik
Gradskog poglavarstva
Mladen Roštan, dipl. ing.

