ZAPISNIK
s 32. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Đurđevca
održane 21. rujna 2006. godine
Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 022-05/06-01/43 od 18.
rujna 2006. godine.
Sjednica je održana u dvorani za sastanke Grada Đurđevca, S.
Radića 1, s početkom u 14,15 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
Sjednici nisu nazočni:
1. Martin Vlahović (opravdao)
2. Ivan Pleadin (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. Zdravko Šimunić, dopisnik "Glasa Podravine i Prigorja".
6. Adela Sočev, dopisnica “Podravskog lista”.
Zapisnik s 31. sjednice Gradskog poglavarstva usvojen je
jednoglasno, bez primjedaba.
Predsjednik Gradskog poglavarstva Mladen Roštan predložio
je dopunu dnevnog reda s točkama 12. i 13. koje glase:
“12. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Sporazuma o
sufinanciranju radova na rekonstrukciji Ulice kralja Tomislava u
Đurđevcu.
13. Razmatranje Plana izgradnje preostale neizgrađene
kanalizacijske mreže u Gradu Đurđevcu i imenovanje člana
Povjerenstva za provedbu postupka javne nabave.”
Predložene točke dnevnog reda 12. i 13. postaju točkama 14. i
15.
Predložene izmjene i dopune dnevnog reda usvojene su

jednoglasno.
Potom je predsjednik Gradskog poglavarstva Mladen Roštan
predložio sljedeći
D N E V N I R E D:
1. Utvrđivanje prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna Grada
Đurđevca za 2006. godinu.
2. Utvrđivanje prijedloga Programa o izmjenama Programa
održavanja komunalne infrastrukture u 2006. godini.
3. Utvrđivanje prijedloga Programa o izmjeni Programa javnih
potreba u kulturi na području Grada Đurđevca u 2006. godini.
4. Utvrđivanje prijedloga Programa o izmjenama Programa
javnih potreba u sportu na području Grada Đurđevca u 2006. godini.
5. Utvrđivanje prijedloga Programa o izmjeni Programa javnih
potreba u socijalnoj skrbi na području Grada Đurđevca za 2006.
godinu.
6. Utvrđivanje prijedloga Izmjena i dopuna Konsolidiranog
proračuna Grada Đurđevca za 2006. godinu.
7. Razmatranje Izvješća o korištenju sredstava Proračuna Grada
Đurđevca za 2006. godinu, Proračunska zaliha, za razdoblje od 1.
srpnja do 31. kolovoza 2006. godine.
8. Razmatranje Izvješća Državnog ureda za reviziju Područnog
ureda Koprivnica o obavljenom uvidu u Proračun i financijske
izvještaje Grada Đurđevca za 2005. godinu.
9. Donošenje Odluke o rasporedu sredstava za rad političkih
stranaka za 2006. godinu.
10. Razmatranje prijedloga Sporazuma Komunalija d.o.o.
Đurđevac o rekonstrukciji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i
kanalizacije na području Grada Đurđevca.
11. Razmatranje prijedloga Sporazuma Komunalija d.o.o.
Đurđevac o sufinanciranju izvođenja radova na rekonstrukciji i
izgradnji objekata komunalne infrastrukture – plin i odvodnja
oborinskih voda u Ulici kralja Tomislava u Đurđevcu (lijeva strana).
12. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Sporazuma o
sufinanciranju radova na rekonstrukciji Ulice kralja Tomislava u
Đurđevcu.
13. Razmatranje Plana izgradnje preostale neizgrađene
kanalizacijske mreže u Gradu Đurđevcu i imenovanje člana
Povjerenstva za provedbu postupka javne nabave.
14. Donošenje Zaključka u svezi pisma namjere poduzeća
Avalon IT d.o.o. Đurđevac.
15. Pitanja i prijedlozi.

Predloženi dnevni red usvojen je jednoglasno.
Točka 1.
Utvrđivanje prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna Grada
Đurđevca za 2006. godinu.
Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Đurđevca za 2006.
godinu po svim stavkama prihoda i rashoda na kojima se predlaže
povećanje ili smanjenje u odnosu na plan, obrazložio je gradonačelnik
Mladen Roštan, a dodatno obrazloženje dala je pročelnica Jasna
kovačev.
Kratka pojašnjenja pojedinih stavki tražili su Milica Fuček i
Josip Tomica, međutim nisu imali primjedaba na predložene izmjene i
dopune Proračuna Grada.
Josip Tomica komentirajući Izmjene i dopune Proračuna Grada
Đurđevca za 2006. godinu posebno je naglasio nerealne prihode koje
Grad ostvarjuje od rente na eksploataciju mineralnih sirovina, osobito
od strane Podravine Programat (prema njegovom mišljenju znatno je
veća eksploatacija nego se prikazuje).
Pod ovom točkom dnevnog reda Milica Fuček zatražila je
pismeni odgovor od ravnateljice Dječjeg vrtića „Maslačak“ Đurđevac
na pitanja koje je postavila na 29. sjednici Gradskog poglavarstva
održanoj 20. srpnja 2006. godine kada je razmatran Polugodišnji
obračun prihoda, primitaka i rashoda, izdataka Dječjeg vrtića
„Maslačak“ Đurđevac za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2006.
godine (vidi stranicu 5. zapisnika s 29. sjednice, točka 4. dnevnog
reda).
- Pismeni odgovor na pitanja Milice Fuček s 29. sjednice
Gradskog poglavarstva u vezi Polugodišnjeg obračuna prihoda i
rashoda Dječjeg vrtića „Maslačak“ Đurđevac za 2006. g. zatražit će se
od ravnateljice Dječjeg vrtića.
(Dopis Dječjem vrtiću nalazi se u prilogu ovog zapisnika uz
točku 1. dnevnog reda).
Gradsko poglavarstvo jednoglasno je utvrdilo prijedlog
IZMJENA I DOPUNA
Proračuna Grada Đurđevca za 2006. godinu
Ove Izmjene i dopune Proračuna Grada Đurđevca upućuju se
Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje.
Točka 2.

Utvrđivanje prijedloga Programa o izmjenama Programa
održavanja komunalne infrastrukture u 2006. godini.
Nakon obrazloženja koje je dao gradonačelnik Mladen Roštan u
kratkoj raspravi sudjelovali su Milica Fuček i Josip Tomica. Podržali
su predložene izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture
za 2006. godinu bez primjedaba.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno je utvrdilo prijedlog
PROGRAMA
o izmjenama Programa održavanja komunalne
infrastrukture u 2006. godini
Ovaj Program upućuje se Gradskom vijeću na razmatranje i
donošenje.
Točka 3.
Utvrđivanje prijedloga Programa o izmjeni Programa javnih
potreba u kulturi na području Grada Đurđevca u 2006. godini.
Prijedlog Programa o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi
obrazložio je gradonačelnik Mladen Roštan.
Za raspravu su se javili Josip Tomica i Milica Fuček, ali ne u
vezi izmjena Programa javnih potreba u kulturi, nego su potaknuli
raspravu u vezi rada Centra za kulturu Đurđevac, s posebnim
naglaskom na vođenje pojedinih investicijskih projekata u Centru.
U raspravi su se uključili gradonačelnik Mladen Roštan i
pročelnik Mijo Robotić koji su potvrdili da Centar, što se tiče vođenja
kulturnih sadržaja radi dobro, ali što se tiče rukovođenja ustanovom i
vođenjem pojedinih projekata da nezadovoljava, stoga je zaključeno
da se u sklopu donošenja Proračuna Grada Đurđevca za 2007. godinu
u dnevni red Gradskog poglavarstva uvrsti posebna točka dnevnog
reda na kojoj će se provesti rasprava o daljnjem radu i funkcioniranju
Centra za kulturu Đurđevac.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno je utvrdilo prijedlog
PROGRAMA
o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi
na području Grada Đurđevca u 2006. godini
Ovaj Program upućuje se Gradskom vijeću na razmatranje i

donošenje.
Točka 4.
Utvrđivanje prijedloga Programa o izmjenama Programa javnih
potreba u sportu na području Grada Đurđevca u 2006. godini.
Nakon obrazloženja koje je dao gradonačelnik Mladen Roštan,
Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave utvrdilo je
prijedlog
PROGRAMA
o izmjenama Programa javnih potreba u sportu
na području Grada Đurđevca u 2006. godini
Ovaj Program upućuje se Gradskom vijeću na razmatranje i
donošenje.
Točka 5.
Utvrđivanje prijedloga Programa o izmjeni Programa javnih
potreba u socijalnoj skrbi na području Grada Đurđevca za 2006.
godinu.
Obrazloženje je dao gradonačelnik Mladen Roštan.
Rasprava nije vođena.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno je utvrdilo prijedlog
PROGRAMA
o izmjeni Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi
na području Grada Đurđevca za 2006. godinu
Ovaj Program upućuje se Gradskom vijeću na razmatranje i
donošenje.
Točka 6.
Utvrđivanje prijedloga Izmjena i dopuna Konsolidiranog
proračuna Grada Đurđevca za 2006. godinu.
Izmjene i dopune Konsolidiranog proračuna Grada za 2006.
godinu obrazložio je gradonačelnik Mladen Roštan.
Rasprava nije vođena.

Gradsko poglavarstvo jednoglasno je utvrdilo prijedlog
IZMJENA I DOPUNA
Konsolidiranog proračuna Grada Đurđevca
za 2006. godinu
Ove Izmjene i dopune Konsolidiranog proračuna upućuju se
Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje.
Točka 7.
Razmatranje Izvješća o korištenju sredstava Proračuna Grada
Đurđevca za 2006. godinu, Proračunska zaliha, za razdoblje od 1.
srpnja do 31. kolovoza 2006. godine.
Nakon obrazloženja koje je dao gradonačelnik Mladen Roštan,
Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava
Proračuna Grada Đurđevca
za 2006. godinu - Proračunske zalihe,
za razdoblje od 1. srpnja do 31. kolovoza 2006. godine
I.
Prihvaća se Izvješće o korištenju sredstava Proračuna Grada
Đurđevca za 2006. godinu – Proračunske zalihe, za razdoblje od 1. srpnja
do 31. kolovoza 2006. godine.
II.
Izvješće iz točke I. ovog Zaključka njegov je sastavni dio i nalazi
se u prilogu.
Točka 8.
Razmatranje Izvješća Državnog ureda za reviziju Područnog
ureda Koprivnica o obavljenom uvidu u Proračun i financijske
izvještaje Grada Đurđevca za 2005. godinu.
Izvješće Državnog ureda za reviziju članovi Gradskog
poglavarstva primili su u materijalima za sjednicu, a pojasnio ga je
gradonačelnik Mladen Roštan.

Rasprava nije vođena.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno je utvrdilo prijedlog
ZAKLJUČKA
o prihvaćanju Izvješća o obavljenom uvidu u Proračun
i financijske izvještaje Grada Đurđevca za 2005. godinu
Prihvaća se Izvješće Državnog ureda za reviziju Područnog
ureda Koprivnica o obavljenom uvidu u Proračun i financijske
izvještaje Grada Đurđevca za 2005. godinu, koji je obavljen od 29.
do 30. svibnja 2006. godine.
Izvješće s prijedlogom ZAKLJUČKA upućuje se Gradskom
vijeću na razmatranje i prihvaćanje.
Točka 9.
Donošenje Odluke o rasporedu sredstava za rad političkih
stranaka za 2006. godinu.
Nakon obrazloženja koje je dao gradonačelnik Mladen Roštan,
Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave donijelo je
ODLUKU
o rasporedu sredstava za rad političkih
stranaka za 2006. godinu
Sredstva planirana Proračunom Grada Đurđevca za 2006.
godinu za rad političkih stranaka, rasporedit će se na način da svakoj
političkoj stranci pripadnu sredstva razmjerno broju njenih članova u
Gradskom vijeću i to u iznosu od 2.600,00 kuna po članu Grdskog
vijeća.
Za svakog člana Gradskog vijeća podzastupljenog spola,
političkim strankama pripada pravo na dodatnih 10% iznosa iz
prethodne točke.
Ukupan iznos sredstava iz stavka 1. i 2. ove točke iznosi 39.520,00
kuna.
Točka 10.
Razmatranje prijedloga Sporazuma Komunalija d.o.o. Đurđevac o
rekonstrukciji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i
kanalizacije na području Grada Đurđevca.

Prijedlog Sporazuma obrazložio je gradonačelnik Mladen
Roštan.
U raspravi su sudjelovali Milica Fuček i Josip Tomica. Milica
Fuček upoznala je nazpčne s dosada izvedenim radovima na uređaju za
pročišćavanje otpadnih voda i kanalizacije te u kojoj se sada fazi
nalazi izvođenje radova što se tiče mehaničkog i biološkog dijela
pročistača.
Josip Tomica dao je primjedbu na prijedlog Sporazuma.
Primijetio je da u Sporazumu nigdje nije propisan rok izvođenja
radova pa je predložio da se u tekstu Sporazuma doda novi članak
kojim će se propisati rok izvođenja radova za svakog izvođača.
S prijedlogom Josipa Tomice složio se gradonačelnik Mladen
Roštan.
Sukladno raspravi Gradsko poglavarstvo jednoglasno je
donijelo sljedeći
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Sporazuma o rekonstrukciji
uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i
kanalizacije na području Grada Đurđevca
I.
Gradsko poglavarstvo Grada Đurđevca prihvaća Sporazum o
rekonstrukciji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i kanalizacije na
području Grada Đurđevca, uz sljedeće izmjene i dopune:
- U tekstu Sporazuma dodati novi članak kojim se propisuje rok
izvođenja radova za svakog izvođača.
- U članku 4. umjesto riječi: „Sredstva navedena u članku 2. stavku
2.“ trebaju stajati riječi „Sredstva navedena u članku 3. stavku 2.“
II.
Sporazum iz točke I. ovog Zaključka njegov je sastavni dio i nalazi
se u prilogu.
III.
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Đurđevca za potpis
Sporazuma s Komunalijama d.o.o. Đurđevac sukladno točki I. ovog
Zaključka.

Točka 11.
Razmatranje prijedloga Sporazuma Komunalija d.o.o. Đurđevac o
sufinanciranju izvođenja radova na rekonstrukciji i izgradnji
objekata komunalne infrastrukture – plin i odvodnja oborinskih
voda u Ulici kralja Tomislava u Đurđevcu (lijeva strana).
Nakon obrazloženja koje je dao gradonačelnik Mladen Roštan,
za riječ se javio Josip Tomica koji je kao i u prethodnoj točki dnevnog
reda predložio da se u tekstu Sporazuma doda novi članak kojim će se
propisati rok izvođenja radova za svakog izvođača. Zatim je predložio
da se u naslovu Sporazuma i članku 1. doda od kojeg do kojeg kućnog
broja lijeve strane Ulice kralja Tomislava će se izvoditi radovi.
Ove prijedloge gosp. Tomice prihvatio je gradonačelnik Mladen
Roštan.
Jasna Kovačev predložila je da se radi istovjetnosti teksta s
Proračuna Grada u naslovu Sporazuma dodaju riječi „Projekta
rekonstrukcije Ulice kralja Tomislava“.
Sukladno navedenim prijedlozima Gradsko poglavarstvo
jednoglasno je donijelo sljedeći
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Sporazuma o sufinanciranju Projekta
rekonstrukcije Ulice kralja Tomislava – izvođenja radova
na rekonstrukciji i izgradnji objekata komunalne
infrastrukture – plin i odvodnja oborinskih voda u
Ulici kralja Tomislava u Đurđevcu (lijeva strana)
I.
Gradsko poglavarstvo Grada Đurđevca prihvaća Sporazum o
sufinanciranju Projekta rekonstrukcije Ulice kralja Tomislava –
izvođenja radova na rekonstrukciji i izgradnji objekata komunalne
infrastrukture – plin i odvodnja oborinskih voda u Ulici kralja Tomislava
u Đurđevcu (lijeva strana) uz sljedeće izmjene i dopune:
- Radi istovjetnosti teksta s Proračunom Grada Đurđevca za 2006.
godinu naslov Sporazuma treba glasiti: Sporazum o sufinanciranju
Projekta rekonstrukcije Ulice kralja Tomislava – izvođenja radova na
rekonstrukciji i izgradnji objekata komunalne infrastrukture – plin i
odvodnja oborinskih voda u Ulici kralja Tomislava u Đurđevcu (lijeva
strana od kućnog broja ___ do kućnog broja___).
- U članku 1. iza riječi: „(lijeva strana)“ dodati od kojeg do kojeg
kućnog broja.

- U tekstu Sporazuma dodati novi članak kojim se propisuje rok
izvođenja radova za svakog izvođača.
II.
Sporazum iz točke I. ovog Zaključka njegov je sastavni dio i nalazi
se u prilogu.
III.
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Đurđevca za potpis Sporazuma
s Komunalijama d.o.o. Đurđevac sukladno točki I. ovog Zaključka.
Točka 12.
Donošenje Zaključka o prihvaćanju Sporazuma o sufinanciranju
radova na rekonstrukciji Ulice kralja Tomislava u Đurđevcu.
Prijedlog Sporazuma članovi Gradskog poglavarstva primili su na
klupe prije sjednice, a obrazložio ga je gradonačelnik Mladen Roštan.
Rasprava nije vođena.
Grasko poglavarstvo jednoglasno je donijelo
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Sporazuma o sufinanciranju radova na
rekonstrukciji Ulice kralja Tomislava u Đurđevcu
I.
Gradsko poglavarstvo Grada Đurđevca prihvaća Sporazum o
sufinanciranju radova na rekonstrukciji Ulice kralja Tomislava u
Đurđevcu, koji su zaključili Županijska uprava za ceste Koprivničkokriževačke županije i Grad Đurđevac 8. rujna 2006. godine.
II.
Sporazum iz točke I. ovog Zaključka njegov je sastavni dio i nalazi
se u prilogu.
Točka 13.
Razmatranje Plana izgradnje preostale neizgrađene
kanalizacijske mreže u Gradu Đurđevcu i imenovanje člana

Povjerenstva za provedbu postupka javne nabave.
Plan izgradnje preostale neizgrađene kanalizacije u gradu
Đurđevcu koji predlažu Komunalije d.o.o. Đurđevac s priloženim
gantogramima, članovi Gradskog poglavarstva primili su na klupe
prije sjednice. Komunalije traže mišljenje Gradskog poglavarstva na
predložene redoslijede i dinamiku gradnje po ulicama, odnosno da
Gradsko poglavarstvo dade mišljenje o prioritetu gradnje, rekao je
gradonačelnik Mladen Roštan obrazlažući dopis Komunalija d.o.o.
Komunalije predviđaju završetak gradnje 30. 12. 2007. godine.
Zbog realizacije sredstava iz Proračuna Grada gradonačelnik Mladen
Roštan predložio je da Komunalije u postupku javne nabave skrate
rok izvođenja radova na kraj listopada 2007. godine. U Povjerenstvo
za provedbu postupka javne nabave u ime Grada predložio je Miju
Robotića.
Milica Fuček obrazložila je članovima Poglavarstva priložene
gantograme, odnosno Projekt KANALIZACIJA ĐURĐEVAC 1 i 2
kojima se određuje redoslijed i dinamika gradnje kanalizacijske
mreže po pojedinim ulicama u gradu.
Josip Tomica razmatrajući priložene gantograme dao je
prioritet Projektu KANALIZACIJA ĐURĐEVAC 2 u kojemu Ulica
bana Jelačića ima prioritet.
I pročelnik Mijo Robotić priklonio se mišljenju Josipa Tomice,
a gradonačelnik Mladen Roštan rekao je kako podržava i jedan i
drugi projekt, a budući da Komunalije traže sugestiju Poglavarstva
predložio je da Poglavarstvo dade prednost projektu u kojemu Ulica
bana Jelačića ima prioritet.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno je donijelo
ZAKLJUČAK
u vezi Plana izgradnje preostale neizgrađene
kanalizacijske mreže u Gradu Đurđevcu
i imenovanje člana Povjerenstva za
provedbu postupka javne nabave
I.
Gradsko poglavarstvo Grada Đurđevca podržava gantograme:
Projekt KANALIZACIJA ĐURĐEVAC 1 i Projekt KANALIZACIJA
ĐURĐEVAC 2 Komunalija d.o.o. Đurđevac, kojima se određuje
redoslijed i dinamika gradnje preostale neizgrađene kanalizacijske mreže
po ulicama u gradu Đurđevcu s time da daje prednost Projektu
KANALIZACIJA ĐURĐEVAC 2 u kojemu Ulica bana Jelačića ima
prioritet.

II.
Traži se od Komunalija d.o.o. Đurđevac da u postupku javne
nabave za izvođenje radova iz točke I. ovog Zaključka skrate rok
izvođenja radova s 30. 12. 2007. na kraj listopada 2007. godine.
III.
U Povjerenstvo za provedbu postupka javne nabave za izvođenje
radova na izgradnji preostale kanalizacijske mreže u gradu Đurđevcu u
ime Grada Đurđevca imenuje se MIJO ROBOTIĆ pročelnik Upravnog
odjela za stambeno-komunalne djelatnosti i uređenje prostora Grada
Đurđevca.
Točka 14.
Donošenje Zaključka u svezi pisma namjere poduzeća Avalon IT
d.o.o. Đurđevac.
Nakon pojašnjenja koje je dao gradonačelnik Mladen Roštan,
Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave donijelo je sljedeći
ZAKLJUČAK
u svezi pisma namjere poduzeća
AVALON IT d.o.o. Đurđevac
Gradsko poglavarstvo Grada Đurđevca ocjenjuje prijedlog
poduzeća AVALON IT d.o.o. Đurđevac o izgradnji „kanadskog naselja“
na zemljištu koje obuhvaća 25 građevinskih parcela zemljišnih oznaka
čkbr. 1412/12 – 1412/36 („Stari kotar“), a vlasništvo je Grada Đurđevca,
zanimljivim i vrijednim pažnje, no trenutno ne postoji mogućnost
realizacije projekta budući za prostor koji predmetne parcele obuhvaćaju
ne postoji važeći prostorno-planski dokument.
Tijekom postupka donošenja Detaljnog plana uređenja za područje
„Stari kotar“, razmotrit će se predložen način uređenja prostora kojim se
vrše određene promjene u odnosu na ranije stanje, pa se predlagatelj
projekta upućuje na suradnju kod izrade predmetnog plana.
Točka 15.
Pitanja i prijedlozi.

Pod ovom točkom dnevnog reda prvi za riječ se javio Josip
Tomica koji je izjavio kako primjećuje da Ulicom Antuna Radića u
Đurđevcu od Trga sv. Jurja do Ulice Grgura Karlovčana, na kojoj je
relaciji zabranjen promet teretnih motornih vozila, učestalo prometuju
takva vozila. Napomenuo je da se ne radi o vozilima tvrtke „Pevec“ koji
transportiraju materijal za adaptaciju hotela Picok. Stoga je Josip Tomica
zatražio da se Policijskoj postaji uputi dopis kojim bi se upozorilo na
navedenu problematiku.
Od Policijske postaje zatražit će se da pismeno izvjeste Gradsko
poglavarstvo o poduzetim mjerama i radnjama Policijske postaje
Đurđevac u cilju provedbe članka 10. Odluke o uređenju prometa na
području Grada Đurđevca („Službene novine Grada Đurđevca“, broj
5/06.), kojim se propisuje zabrana prometa teretnih motornih vozila u
Ulici A. Radića u Đurđevcu.
Milica Fuček predložila je gradonačelniku da Grad pokrene
inicijativu za izgradnju vlastitog vodocrpilišta i to sa susjednim
općinama zbog samog značaja vodoopskrbe i planiranog novog ustroja
vodoopskrbe na nivou Republike Hrvatske.
Gradonačelnik Mladen Roštan odmah je odgovorio Milici Fuček
da je Grad već pokrenuo inicijativu za izgradnju vlastitih bunara te da će
se izmjenama Prostornog plana uređenja Grada Đurđevca definirati
lokacija vodozaštitnog područja vodocrpilišta.
Zatim je dodao da je danas (21.9.06) održan zajednički sastanak s
općinskim načelnicima susjednih općina na kojem je zaključeno da se u
izgradnju vlastitih bunara ide. Dakle, proces je započet, samo ga treba
konkretizirati kroz Proračun, dodao je gradonačelnik podržavši
inicijativu Milice Fuček.

U raspravi u vezi izgradnje vlastitog vodocrpilišta sudjelovali su
još Josip Tomica i Mijo Robotić koji su govorili o definiranju
mikrolokacije vodocrpilišta i donošenju nove gradske odluke o zaštitnim
zonama vodocrpilišta na području Grada Đurđevca.
Predsjednik Gradskog poglavarstva Mladen Roštan zaključio je
32. sjednicu u 16,50. sati.
Predsjednik
Gradskog poglavarstva
Mladen Roštan, dipl. ing.

