ZAPISNIK
s 35. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Đurđevca
održane 26. listopada 2006. godine
Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 022-05/06-01/48 od 24.
listopada 2006. godine.
Sjednica je održana u dvorani za sastanke Grada Đurđevca, S.
Radića 1, s početkom u 14,05 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. Martin Vlahović
Sjednici nije nazočan Ivan Pleadin (opravdao).
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. Anđela Lenhard - Antolin, dopisnica "Večernjeg lista".
7. Adela Sočev, dopisnica "Podravskog lista".
Zapisnik s 34. 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. Razmatranje ponude Nobilis d.o.o. Osijek za nabavu
prometnih znakova za potrebe Grada Đurđevca.
13. Razmatranje prijedloga Cjenika korištenja kolne-stočne
vage u Đurđevcu."
Predložena točka 12. Pitanja i prijedlozi, postaje točkom 14.
Potom je predsjednik Gradskog poglavarstva Mladen Roštan
predložio sljedeći

D N E V N I R E D:
1. Donošenje Plana zimske službe za sezonu 2006./07. godine.
2. Razmatranje ponude Komunalija d.o.o. Đurđevac za obavljanje
poslova zimske službe na nerazvrstanim cestama, ulicama, stazama,
trgovima i parkiralištima na području Grada Đurđevca za sezonu
2006./07. godine.
3. Razmatranje zahtjeva Komunalija d.o.o. Đurđevac za povećanje
cijena prodajnih mjesta na Gradskoj tržnici u Đurđevcu.
4. Donošenje Izmjene Plana nabave roba, radova i usluga u
vrijednosti do 200.000,00 kuna u 2006. godini.
5. Donošenje Odluke o provođenju postupka ograničenog
prikupljanja ponuda za izgradnju kanalizacijske mreže (vanjska
kanalizacija) u Poduzetničkoj zoni A u Đurđevcu i osnivanju Stručnog
povjerenstva.
6. Donošenje Odluke o provođenju postupka ograničenog
prikupljanja ponuda za izgradnju sekundarne vodovodne mreže (izvedba
produžetka vodovodne instalacije) u Poduzetničkoj zoni A u Đurđevcu i
osnivanju Stručnog povjerenstva.
7. Donošenje Odluke o provođenju postupka ograničenog
prikupljanja ponuda za izgradnju plinske mreže (izvedba produžetka
plinske instalacije) u Poduzetničkoj zoni A u Đurđevcu i osnivanju
Stručnog povjerenstva.
8. Razmatranje ponude "KET" d.o.o. Đurđevac za izradu projektne
dokumentacije, idejnog i glavnog projekta Industrijske zone A u
Đurđevcu:
a) za elektroenergetsku infrastrukturu,
b) za javnu rasvjetu i telefonsku kanalizaciju.
9. Razmatranje molbe Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac za
davanje suglasnosti za darivanje vatrogasne autocisterne.
10. Razmatranje molbi za sufinanciranje troškova izlaganja na
Obrtničkom i gospodarskom sajmu u Križevcima:
a) Nature Agro d.o.o. Đurđevac,
b) Udruženja obrtnika Đurđevac.
11. Razmatranje ponude Marice Štauber iz Koprivnice za prodaju
zemljišta u k.o. Đurđevac.
12. Razmatranje ponude Nobilis d.o.o. Osijek za nabavu
prometnih znakova za potrebe Grada Đurđevca.
13. Razmatranje prijedloga Cjenika korištenja kolne-stočne vage u
Đurđevcu.
14. Pitanja i prijedlozi.
Predloženi dnevni red usvojen je jednoglasno.

Točka 1.
Donošenje Plana zimske službe za sezonu 2006./07.
Prijedlog Plana zimske službe obrazložili su gradonačelnik
Mladen Roštan i pročelnik Mijo Robotić.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Plana zimske službe
za sezonu 2006./07. godine
Gradsko poglavarstvo Grada Đurđevca prihvaća Plan zimske
službe za sezonu 2006./07. godine, koji je izradio Upravni odjel za
stambeno komunalne djelatnosti i uređenje prostora Grada Đurđevca.
Točka 2.
Razmatranje ponude Komunalija d.o.o. Đurđevac za
obavljanje poslova zimske službe na nerazvrstanim cestama,
ulicama, stazama, trgovima i parkiralištima na području Grada
Đurđevca za sezonu 2006./07. godine.
Nakon obrazloženja koje je dao gradonačelnik Mladen Roštan,
Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave donijelo je
ODLUKU
o prihvaćanju ponude Komunalija d.o.o. Đurđevac
za obavljanje poslova zimske službe na nerazvrstanim
cestama , ulicama, stazama, trgovima i parkiralištima
na području Grada Đurđevca za sezonu 2006/07. godine
I.
Prihvaća se ponuda Komunalija d.o.o. Đurđevac Broj: 3-2006-67
od 16. listopada 2006. godine za obavljanje poslova zimske službe na
nerazvrstanim cestama, ulicama, stazama, trgovima i parkiralištima na
području Grada Đurđevca za sezonu 2006/07. godine s opisom poslova i
cijenama po satu rada za svaku uslugu.
II.

Isplata za obavljene poslove zimske službe 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 3.
Razmatranje zahtjeva Komunalija d.o.o. Đurđevac za
povećanje cijena prodajnih mjesta na Gradskoj tržnici u Đurđevcu.
Nakon obrazloženja koje je dao gradonačelnik Mladen Roštan
za raspravu se javio predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar.
Podržao je predloženi cjenik Komunalija za povećanje cijena
prodajnih mjesta na Gradskoj tržnici u Đurđevcu s time da se
navedeni cjenik dopuni na način kojim će se propisati popust za
poljoprivredne proizvođače koji prodaju vlastite proizvode na tržnici,
kako bi im se koliko-toliko olakšao položaj koji imaju.
Ovaj prijedlog predsjednika Gradskog vijeća podržali su
gradonačelnik Mladen Roštan, te Josip Tomica i Milica Fuček koja je
dodala da treba vidjeti da li je to moguće realizirati u stvarnosti.
Nakon rasprave Gradsko poglavarstvo jednoglasno je donijelo
sljedeći
ZAKLJUČAK
Gradsko poglavarstvo Grada Đurđevca podržava predloženo
povećanje cijena prodajnih mjesta na Gradskoj tržnici u Đurđevcu s time
da Komunalije d.o.o. Đurđevac predloženi cjenik dopune na način kojim
će se propisati popust za poljoprivredne proizvođače koji prodaju vlastite
proizvode na natkrivenom dijelu tržnice, te da isti ponovo upute
Gradskom poglavarstvu na razmatranje.
Točka 4.

Donošenje Izmjene Plana nabave roba, radova i usluga u
vrijednosti do 200.000,00 kuna u 2006. godini.
Izmjene Plana nabave roba, radova i usluga u vrijednosti do
200.000,00 kuna u 2006. godini obrazložili su gradonačelnik Mladen
Roštan i pročelnik Mijo Robotić.
Rasprava nije vođena.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno je donijelo
IZMJENU PLANA NABAVE
roba, radova i usluga u vrijednosti do
200.000,00 kuna u 2006. godini
U planu nabave roba, radova i usluga vrijednosti do 200.000,00
kuna u 2006. godini ("Službene novine Grada Đurđevca" broj 8/05.,
4/06. i 6/06.) u točki II. kod rednog broja nabave 19. "Izgradnja
kanalizacijske mreže u Poduzetničkoj zoni A" svota "150.000,00 kuna "
zamijenjuje se svotom "199.000,00 kuna".
Točka 5.
Donošenje Odluke o provođenju postupka ograničenog
prikupljanja ponuda za izgradnju kanalizacijske mreže (vanjska
kanalizacija) u Poduzetničkoj zoni A u Đurđevcu i osnivanju
Stručnog povjerenstva.
Prijedlog Odluke obrazložio je gradonačelnik Mladen Roštan. U
Stručno
povjerenstvo predložio je Josipa Tomicu za predsjednika, Jasnu Kovačev
i Miju Robotića za članove.
Na pitanje Milice Fuček da li se razmišljalo da se cijela investicija
oko izgradnje vanjske kanalizacije u Poduzetniččkoj zoni A u Đurđevcu
"prebaci" na Komunalije d.o.o. Đurđevac, kako bi se izbjeglo plaćanje
PDV-a, gradonačelnik Mladen Roštan odgovorio je da Grad provodi
postupak ograničenog prikupljanja ponuda te da će i Komunalije dobiti
ponudu da se jave za izgradnju kanalizacijske mreže u Poduzetničkoj
zoni A u Đurđevcu.
Josip Tomica predložio je da se u troškovniku, što se tiče
tehničkog dijela, pobliže opiše dubina i količina za sve planirane radove.
Na to je gradonačelnik Mladen Roštan odgovorio gosp. Tomici da će se
izvođač radova obvezati da po izvršenju radova dostavi "dokaznice
mjera".
Gradsko poglavarstvo jednoglasno je donijelo

ODLUKU
o provođenju postupka ograničenog prikupljanja
ponuda za izgradnju kanalizacijske mreže
(vanjska kanalizacija) u Poduzetničkoj zoni A
u Đurđevcu i osnivanju Stručnog povjerenstva
I.
Grad Đurđevac, S. Radića 1, Đurđevac, MB 0438758, provest će
postupak ograničenog prikupljanja ponuda za izgradnju kanalizacijske
mreže (vanjska kanalizacija) u Poduzetničkoj zoni A u Đurđevcu, redni
broj nabave u Planu nabave roba, radova i usluga u vrijednosti do
200.000,00 kuna u 2006. godini: 19.
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, dip. ing., predsjednik,
2. Mijo Robotić, ing., član,
4. Jasna Kovačev, dipl. ing., član.
III.
Predmet nabave je izgradnja kanalizacijske mreže (vanjska
kanalizacija) u Poduzetničkoj zoni A u Đurđevcu.
IV.
Planirana vrijednost nabave je cca 199.000,00 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 6.

Donošenje Odluke o provođenju postupka ograničenog
prikupljanja ponuda za izgradnju sekundarne vodovodne mreže
(izvedba produžetka vodovodne instalacije) u Poduzetničkoj zoni A u
Đurđevcu i osnivanju Stručnog povjerenstva.
Nakon uvodnih napomena gradonačelnika Mladena Roštana,
Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave donijelo je
ODLUKU
o provođenju postupka ograničenog prikupljanja
ponuda za izgradnju sekundarne vodovodne
mreže (izvedba produžetka vodovodne instalacije)
u Poduzetničkoj zoni A u Đurđevcu
i osnivanju Stručnog povjerenstva
I.
Grad Đurđevac, S. Radića 1, Đurđevac, MB 0438758, provest će
postupak ograničenog prikupljanja ponuda za izgradnju sekundarne
vodovodne mreže (izvedba produžetka vodovodne instalacije) u
Poduzetničkoj zoni A u Đurđevcu, redni broj nabave u Planu nabave
roba, radova i usluga u vrijednosti do 200.000,00 kuna u 2006. godini:
20.
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, dip. ing., predsjednik,
2. Mijo Robotić, ing., član,
4. Jasna Kovačev, dipl. ing., član.
III.
Predmet nabave je izgradnja sekundarne vodovodne mreže
(izvedba produžetka vodovodne instalacije) u Poduzetničkoj zoni A u
Đurđevcu.
IV.
Planirana vrijednost nabave je cca 100.000,00 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 7.
Donošenje Odluke o provođenju postupka ograničenog
prikupljanja ponuda za izgradnju plinske mreže (izvedba
produžetka plinske instalacije) u Poduzetničkoj zoni A u Đurđevcu i
osnivanju Stručnog povjerenstva.
Prijedlog Odluke obrazložio je gradonačelnik Mladen Roštan.
Rasprava nije vođena.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno je donijelo
ODLUKU
o provođenju postupka ograničenog prikupljanja
ponuda za izgradnju plinske mreže (izvedba produžetka
plinske instalacije) u Poduzetničkoj zoni A
u Đurđevcu i osnivanju Stručnog povjerenstva
I.
Grad Đurđevac, S. Radića 1, Đurđevac, MB 0438758, provest će
postupak ograničenog prikupljanja ponuda za izgradnju plinske mreže
(izvedba produžetka plinske instalacije) u Poduzetničkoj 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.
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, dip. ing., predsjednik,
2. Mijo Robotić, ing., član,
4. Jasna Kovačev, dipl. ing., član.

III.
Predmet nabave je izgradnja plinske mreže (izvedba produžetka
plinske instalacije) u Poduzetničkoj zoni A u Đurđevcu.
IV.
Planirana vrijednost nabave je cca 90.000,00 kuna.
Potrebna sredstva planirana su u Proračunu Grada Đurđevca za
2006. godinu.
Način i uvjeti plaćanja regulirat će se ugovorom.
Točka 8.
Razmatranje ponude "KET" d.o.o. Đurđevac za izradu
projektne dokumentacije, idejnog i glavnog projekta Industrijske
zone A u Đurđevcu:
a) za elektroenergetsku infrastrukturu,
b) za javnu rasvjetu i telefonsku kanalizaciju.
Ponude "KET" d.o.o. Đurđevac za izradu projektne dokumentacije,
idejnog i glavnog projekta Industrijske zone A u Đurđevcu obrazložio je
gradonačelnik Mladen Roštan.
Gradsko poglavarstvo jednonglasno i bez rasprave donijelo je
sljedeće ODLUKE:
a)
ODLUKU
o odobrenju sredstava za izradu
projektne dokumentacije, idejnog rješenja
i glavnog projekta Industrijske zone A u Đurđevcu
za elektroenergetsku infrastrukturu
I.
Prihvaća se ponuda „KET“ d.o.o. Đurđevac, Đure Basaričeka 157,
(ponuda broj 061016 od 16. listopada 2006. godine) za izradu projektne
dokumentacije, idejnog i glavnog projekta Industrijske zone A u
Đurđevcu za elektroenergetsku infrastrukturu (polaganje kabela od
postojećih kabelskih razvodnih ormara do pojedinih parcela) i za te
namjene odobrava se 11.000,00 kuna + PDV.

II.
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Đurđevca za potpis ugovora s
„KET“ d.o.o. Đurđevac.
b)
ODLUKU
o odobrenju sredstava za izradu
projektne dokumentacije, idejnog rješenja
i glavnog projekta Industrijske zone A u Đurđevcu
za javnu rasvjetu i telefonsku kanalizaciju
I.
Prihvaća se ponuda „KET“ d.o.o. Đurđevac, Đure Basaričeka 157,
(ponuda broj 061003 od 3. listopada 2006. godine) za izradu projektne
dokumentacije, idejnog i glavnog projekta Industrijske zone A u
Đurđevcu za javnu rasvjetu i telefonsku kanalizaciju (polaganje
telekomunikacijskog kabela, petparičnog, do pojedine parcele) i za te
namjene odobrava se 15.000,00 kuna + PDV.
II.
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Đurđevca za potpis ugovora s
„KET“ d.o.o. Đurđevac.
Točka 9.
Razmatranje molbe Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac za
davanje suglasnosti za darivanje vatrogasne autocisterne.
Nakon obrazloženja koje je dao gradonačelnik Mladen Roštan i
kratke rasprave u kojoj su sudjelovali Ivica Djopar i Josip Tomica,
Gradsko poglavarstvo jednoglasno je donijelo
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti JVP Đurđevac
za darivanje vozila vatrogasne autocisterne
FAP 1620 KC 804 D
Daje se suglasnost Javnoj vatrogasnoj postrojbi Đurđevac za
darovanje vozila vatrogasne autocisterne FAP 1620 KC 804 D koje je u
vlasništvu JVP Đurđevac, Dobrovoljnom vatrogasnom društvu
Ferdinandovac, sukladno zahtjevu JVP Đurđevac, Broj: 01-73/1-2006.

od 23. listopada 2006. godine.
Točka 10.
Razmatranje molbi za sufinanciranje troškova izlaganja na
Obrtničkom i gospodarskom sajmu u Križevcima:
a) Nature Agro d.o.o. Đurđevac,
b) Udruženja obrtnika Đurđevac.
Molbe Nature Agro d.o.o. i Udruženja obrtnika obrazložio je
gradonačelnik Mladen Roštan. Predložio je da Gradsko poglavarstvo
udovolji molbama, a da se sredstva odobre sa stavke Proračuna Poticanje
gospodarstva i poduzetništva.
Rasprava nije vođena.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno je donijelo sljedeće ODLUKE:
a)
ODLUKU
o odobrenju sredstava Naturi Agro d.o.o.
Đurđevac za sufinanciranje troškova izlaganja
na Obrtničkom i gospodarskom sajmu
u Križevcima
I.
Naturi Agro d.o.o. Đurđevac za sufinanciranje troškova izlaganja
na Obrtničkom i gospodarskom sajmu koji će se održati od 10. do 12.
studenoga 2006. godine u Križevcima odobrava se 5.900,00 kuna,
sukladno molbi od 23. listopada 2006. godine.
II.
Novčana sredstva iz točke I. ove Odluke odobravaju se iz
Proračuna Grada Đurđevca za 2006. godinu sa stavke Program Poticanje
gospodarstva i poduzetništva 3233 Usluge promidžbe i informiranja.
b)
ODLUKU
o odobrenju sredstava Udruženju obrtnika
Đurđevac za sufinanciranje troškova izlaganja
na Obrtničkom i gospodarskom sajmu

u Križevcima
I.
Udruženju obrtnika Đurđevac za sufinanciranje troškova izlaganja
na Obrtničkom i gospodarskom sajmu koji će se održati od 10. do 12.
studenoga 2006. godine u Križevcima odobrava se 7.063,80 kuna,
sukladno molbi od 23. listopada 2006. godine.
II.
Novčana sredstva iz točke I. ove Odluke odobravaju se iz
Proračuna Grada Đurđevca za 2006. godinu sa stavke Program Poticanje
gospodarstva i poduzetništva 3233 Usluge promidžbe i informiranja.
Točka 11.
Razmatranje ponude Marice Štauber iz Koprivnice za
prodaju zemljišta u k.o. Đurđevac.
Nakon obrazloženja koje je dao gradonačelnik Mladen Roštan,
Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave donijelo je
ODLUKU
o kupnji zemljišta u k.o. Đurđevac
za potrebe izgradnje dijela kanalizacijske
mreže u Đurđevcu
I.
Odobrava se kupnja zemljišta upisanog u zk. ul. br. 6828 k.o.
Đurđevac
čkbr. 4540/2 Sjenokoša kod kuće u selu sa 88 čhv.,
od vlasnika Marice Štauber iz Koprivnice, Trg Eugena Kumičića 15, po
cijeni od ukupno 4.000,00 kuna.
II.
Kupnja zemljišta iz točke I. ove Odluke (koje se nalazi pored
kanala Čivičevac u Đurđevcu) odobrava se za potrebe izgradnje dijela
kanalizacijske mreže u Đurđevcu.
III.
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Đurđevca za potpis ugovora o
kupnji nekretnine iz točke I. ove Odluke.

Točka 12.
Razmatranje ponude Nobilis d.o.o. Osijek za nabavu
prometnih znakova za potrebe Grada Đurđevca.
Ponudu Nobilis d.o.o. Osijek za nabavu prometnih znakova
obrazložili su gradonačelnik Mladen Roštan i pročelnik Mijo
Robotić.
Pročelnik Mijo Robotić dao je pojašnjenje članu Gradskog
poglavarstva Martinu Vlahoviću koji prometni znakovi će se
zamijeniti i gdje - u kojim ulicama i uz koje prometnice na području
Grada Đurđevca.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno je donijelo
ODLUKU
o odobrenju sredstava za nabavu prometnih
znakova za potrebe Grada Đruđevca
I.
Prihvaća se ponuda Nobilis d.o.o. Osjek, Cvjetkova 45 (ponuda broj
131m/2006. od 25. listopada 2006. g.), za nabavu 29 prometnih znakova,
4 ploče „Zabranjeno odlaganje kom. otpada“ i 6 stupova (pocinčanih) i
za te namjene odobrava se 16.226,00 kuna.
II.
Novčana sredstva iz točke I. ove Odluke odobravaju se iz Proračuna
Grada Đurđevca za 2006. godinu sa stavke 3232 Usluge tekučeg i
investicijskog održavanja – objekti uz i na poutovima.
Točka 13.
Razmatranje prijedloga Cjenika korištenja kolne-stočne vage
u Đurđevcu.
Prijedlog Cjenika korištenja kolne-stočne vage u Đurđevcu
koji su izradile Komunalije d.o.o. Đurđevac članovi Gradskog
poglavarstva primili su u materijalima za sjednicu, a obrazložio ga je
gradonačelnik Mladen Roštan. Predložio je da Gradsko poglavarstvo
dade suglasnost Komunalijama na predloženi Cjenik korištenja

kolne-stočne vage.
Rasprava nije vođena.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno je donijelo
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti Komunalijama d.o.o. Đurđevac na
Cjenik korištenja kolne – stočne vage u Đruđevcu
I.
Daje se suglasnost Komunalijama d.o.o. Đurđevac na Cjenik
korištenja kolne – stočne vage u Đurđevcu.
II.
Cjenik iz točke I. ovog Zaključka njegov je sastavni dio i nalazi se u
prilogu.

CJENIK
korištenja kolne – stočne vage u Đurđevcu
Red. br.

Naziv

Iznos

1.

Za prasad, janjad i kozliće do 30 kg

3,00 kune

2.

Za svinje, telad, ovce i koze

10,00 kuna

3.

Za bikove, krave i konje

15,00 kuna

4.

Vaganje tereta do 3t – bez težine vozila

20,00 kuna

5.

Vaganje tereta preko 3t – bez težine vozila

30,00 kuna

6.

Odvaga – vaganje praznog vozila

10,00 kuna

Točka 14.
Pitanja i prijedlozi.
Gradonačelnik Mladen Roštan informirao je članove Gradskog
poglavarstva
i ostale nazočne o predstojećim aktualnostima u Gradu Đurđevcu:
- Danas 26. listopada 2006. godine održat će se u Gradskoj
knjižnici u Đurđevcu prezentacija 130 godina knjižničarstva u Đurđevcu
pa je gradonačelnik pozvao članove Gradskog poglavarstva i ostale
nazočne da prisustvuju ovoj značajnoj obljetnici.

- 3. studenoga 2006. godine održat će se cjelovečernji koncert u
Zagrebu u dvorani Vatroslav Lisinski pod nazivom "Zagorje i Podravina
Zagrebu" na kojemu će pored Podravskih mužikaša, Licitara i Vanne
nastupati Đurđevčice iz KUD-a Petar Preradović Đurđevac, stoga je
gradonačelnik Mladen Roštan pozvao nazočne da se prijave na
organizirani odlazak na taj koncert.
- Povodom blagdana Svih svetih, u utorak 31. listopada u 9,00 sati
polagat će se u ime Grada vijenci kod Križa života na Gradskom groblju
u Đurđevcu. Gradonačelnik Mladen Roštan pozvao je članove
Poglavarstva da se priključe delegaciji u navedeno vrijeme.
Predsjednik Gradskog poglavarstva Mladen Roštan zaključio
je 35. sjednicu u 15,25 sati.
Predsjednik
Gradskog
poglavarstva
Mladen Roštan,
dipl. ing.

