ZAPISNIK
s 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca
održane 9. lipnja 2006. godine
Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/06-02/11,
URBROJ: 2137/03-06-1 od 2. lipnja 2006. godine.
Sjednica je održana u dvorani za sastanke Grada Đurđevca, S.
Radića 1, s početkom u 16,10 sati.
Sjednicu Gradskog vijeća Grada Đurđevca otvorio je
predsjednik Ivica Djopar i konstatirao nazočnost većine članova
Gradskog vijeća.
Sjednici su nazočni:
1. Stevo Babić,
2. Željko Blažok,
3. Marijana Markešić,
4. Vladimir Mirović,
5. Branko Cestar,
6. Luka Čukljaš,
7. Marijan Panić,
8. Ivica Djopar,
9. Ljuba Dobravec,
10. Darko Fuk,
11. Davor Ivezić,
12. Petar Štefanić,
13. Marijan Štimac.
Sjednici nisu nazočni:
1. Vjekoslav Ivandija (opravdao),
2. Siniša Plemenčić.
Osim članova Gradskog vijeća sjednici su nazočni:
1. Mladen Roštan, gradonačelnik Grada Đurđevca,
2. Milica Fuček, zamjenica gradonačelnika Grada Đurđevca,
3. Ivan Pleadin, član Gradskog poglavarstva Grada Đurđevca,
4. Jadranka Švaco, tajnica Grada Đurđevca,
5. Jasna Kovačev, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo,
financije i
javne prihode Grada Đurđevca,
6. Mijo Robotić, pročelnik Upravnog odjela za stambenokomunalne
djelatnosti i uređenje prostora Grada Đurđevca,
7. Marica Popović, stručna suradnica za poslove Gradskog vijeća i

Gradskog poglavarstva,
8. Ivan Hadžija, predsjednik Upravnog vijeća JVP Grada
Đurđevca,
9. Marijan Ružman, predsjednik Turističke zajednice Grada
Đurđevca,
10. Anđela Lenhard-Antolin, dopisnica Večernjeg lista,
11. Zdravko Šimunić, dopisnik Glasa Podravine i Prigorja,
Zapisnik s 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca usvojen
je jednoglasno, bez primjedaba.
Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar predložio je sljedeći
D N E V N I R E D:
1. Razmatranje Izvješća o financijskom poslovanju Turističke
zajednice Grada Đurđevca za 2005. godinu, s prijedlogom Zaključka.
2. Informacija o novom ustrojstvu Javne vatrogasne postrojbe
Đurđevac.
3. Razmatranje Izvješća o prodaji Đurđevačkog poduzetničkog
centra d.o.o. Đurđevac, s prijedlogom Zaključka.
4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o
gradskim porezima.
5. Donošenje Odluke o uspostavljanju prijateljstva i suradnje
između Grada Đurđevca i Grada Lengyeltóti.
6. Donošenje Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalnih
poslova održavanja nerazvrstanih cesta i ulica u Gradu Đurđevcu u
2006. godini - asfalterski radovi.
7. Donošenje Plana motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i
površina kojima prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja
požara tijekom žetvene sezone u 2006. godini.
8. Donošenje Đurđevačke strategije jedinstvene politike za
osobe s invaliditetom u 2006. godini.
9. Donošenje Rješena o izboru člana Odbora za prostorno
planiranje, komunalne poslove i zaštitu okoliša Gradskog vijeća Grada
Đurđevca.
10. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti ravnateljici
Centra za kulturu Đurđevac za potpis Ugovora o korištenju sredstava
Ministarstva kulture RH.
11. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti ravnateljici
Gradske knjižnice Đurđevac za potpis Ugovora o korištenju sredstava
Ministarstva kulture RH.
12. Donošenje:

a) Zaključka o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje
uprave društva Komunalija d.o.o. Đurđevac.
b) Zaključka o pokretanju inicijative za izmjenu Društvenog
ugovora Komunalija d.o.o. Đurđevac.
13. Pitanja članova Gradskog vijeća.
Predloženi dnevni red usvojen je jednoglasno.
Točka 1.
Razmatranje Izvješća o financijskom poslovanju Turističke
zajednice Grada Đurđevca za 2005. godinu, s prijedlogom
Zaključka.
Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar predložio je, s
obzirom da su članovi Gradskog vijeća primili u materijalima Izvješće
o financijskom poslovanju Turističke zajednice Grada Đurđevca za
2005. godinu, da se ne podnosi uvodno izlaganje, pa je odmah otvorio
raspravu.
Za riječ se javio Marijan Štimac. Upozorio je na tehničku
pogrešku na stranici 5 Izvješća gdje se spominju "Prihodi Turističke
zajednice Koprivničko-križevačke županije". Rekao je da se ne radi o
prihodima TZ Koprivničko- križevačke županije, nego o prihodima
Koprivničko- križevačke županije pa je zamolio da se ubuduće ova
pogreška ispravi.
Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar odgovorio je da se
ova primjedba prihvaća kao utemeljena i da će se shodno tome izvršiti
ispravak.
Budući da se nitko više nije javio za raspravu pod ovom točkom
dnevnog reda, a sjednici je nazočan predsjednik Turističke zajednice
Grada Đurđevca Marijan Ružman, predsjednik Gradskog vijeća Ivica
Djopar predložio je da gosp. Ružman ukratko izvjesti Gradsko vijeće o
pripremama i programu za predstojeću "Legendu o Picokima", što je
gosp. Ružman i učinio.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o financijskom poslovanju
Turističke zajednice Grada Đurđevca
za 2005. godinu
Točka 2.

Informacija o novom ustrojstvu Javne vatrogasne postrojbe
Đurđevac.
Prijedlog Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe
Đurđevac i prijedlog Sporazuma o osnivanju JVP Đurđevac članovi
Gradskog vijeća primili su u materijalima za sjednicu.
Informaciju o novom ustroju Javne vatrogasne postrojbe podnio
je gradonačelnik Mladen Roštan. Istaknuo je kako je nadležnost
Gradskog poglavarstva za donošenje Odluke o osnivanju JVP
Đurđevac, ali s obzirom na važnost navedene Odluke za Grad
Đurđevac, želi upoznati i Gradsko vijeće i čuti mišljenje članova
Gradskog vijeća. Osnovni cilj novog ustroja JVP Đurđevac sa
sjedištem u Đurđevcu i osnivačima Gradom Đurđevcem i općinama
Virje, Kloštar Podravski, Kalinovac, Molve, Ferdinandovac, Sesvete
Podravske i Novo Virje, je povećanje područja koje pokriva JVP
svojom djelatnosti i povećanje financijske stabilnosti kako se ne bi
sredstva iz vlastite djelatnosti trošila za pokrivanje minimalnog
standarda JVP, pojasnio je gradonačelnik Mladen Roštan.
Kratka pojašnjenja Sporazuma tražili su Željko Blažok i Petar
Štefanić, a odgovore su im dali tajnica Grada Jadranka Švaco i
predsjednik Upravnog vijeća JVP Ivan Hadžija.
Gradsko vijeće primilo je na znanje Odluku i Sporazum o
osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac.
Točka 3.
Razmatranje Izvješća o prodaji Đurđevačkog
poduzetničkog centra d.o.o. Đurđevac, s prijedlogom Zaključka.
Izvješće o prodaji Đurđevačkog poduzetničkog centra d.o.o.
Đurđevac članovi Gradskog vijeća primili su u materijalima za
sjednicu, a podnio ga je gradonačelnik Mladen Roštan.
Rasprava nije vođena.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o prodaji Đurđevačkog
poduzetničkog centra d.o.o. Đurđevac
Točka 4.
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o
gradskim porezima.

Prijedlog Odluke o gradskim porezima obrazložila je pročelnica
Jasna Kovačev.
U raspravi su sudjelovali Petar Štefanić, Mladen Roštan, Željko
Blažok, Vladimir Mirović i Ivica Djopar.
Rasprava je vođena o člancima Odluke kojima se propisuje
naplata poreza na neizgrađeno građevno zemljište za stambeno i
stambeno poslovnu namjenu, te poslovnu namjenu.
Na pitanje Petra Štefanića da li Grad želi člankom 2. prijedloga
Odluke izvršiti pritisak na vlasnike zemljišta da rješavaju imovinskopravne odnose, gradonačelnik Mladen Roštan potvrdno je odgovorio.
Na to je Petar Štefanić dodao kako Grad treba u pogledu cijene
neizgrađenog građevnog zemlišta u Industrijiskim zonama točno
odrediti kome što pripada i tko je vlasnik infrastrukture. Prema
mišljenju gosp. Štefanića članak 2. Odluke ima prilično nejasnoča i
može se nejednako tumačiti.
Budući da je gradonačelnik u obrazloženju napomenuo kako je
naplatom poreza na neizgrađeno građevno zemljište cilj Grada
rješavanje, prvenstveno Industrijskih zona, gosp. Štefanić je upitao
tko je taj u Gradu koji će reći tko se "podvodi" ovoj Odluci?
Gradonačelnik Mladen Roštan rekao je kako je Gradu cilj da se
ovom Odlukom potaknu vlasnici građevinskog zemljišta da idu u
izgradnju ili u prodaju, te da je Grad zainteresiran za kupnju zemljišta
u industrijskim zonama
Grada Đurđevca.
Željko Blažok smatra da je predloženi porez na neizgrađeno
građevno zemljište - za poslovnu namjenu, s iznosom od 3,00 kune/m2
godišnje, prvisok te da nije u redu da vlasnik takvog zemljišta plaća po
hektaru 30.000,00 kuna godišnje. Pošto je cilj ovom Odlukom
rješavanje imovinsko pravnih odnosa, gosp. Blažok upitao je kako se
tretiraju napuštene kuće, kojih je svaka treća u Đurđevcu?
Pročelnica Jasna Kovačev pojasila je da se pod neizgrađenim
građevnim zemljištem smatra i zemljište na kojemu se nalaze ostaci
nekadašnje građevine - napuštene stare kuće (članak 11. Odluke).
Vladimir Mirović u svojoj raspravi istaknuo je problem što se
Odluka o gradskim porezima, koja je sada na snazi, nije primjenjivala
u dijelu razreza poreza na neizgrađeno građevno zemljište. Založio se
da i nadalje ostaje na snazi dosadašnja Odluka, ali da se primjenjuje, te
da se ovaj prijedlog izmjena Odluke vrati predlagaču - Gradskom
poglavarstvu u cilju smanjenja poreza na neizgrađeno građevno
zemljište.
Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar zaključio je raspravu i
predložio Gradskom vijeću da se Odluka o izmjenama Odluke o

gradskim porezima vrati predlagaču - Gradskom poglavarstvu na
doradu uz sugestiju da Gradsko poglavarstvo pripremi neselektivnu
odluku, te da uvažavajući raspravu članova Gradskog vijeća smanji
iznos poreza na neizgrađeno građevno zemljište za poslovnu zonu.
Gradsko vijeće većinom glasova s 9 glasova "za" i 3 glasa
"suzdržana"
(1 član Gradskog vijeća nalazi se izvan dvorane) donijelo je sljedeći
ZAKLJUČAK
Odgađa se donošenje Odluke o izmjenama Odluke o gradskim
porezima, te se vraća predlagaču - Gradskom poglavarstvu na ponovno
razmatranje i doradu na način da se pripremi neselektivna Odluka i s
nižim iznosom poreza na neizgrađeno građevno zemljište za poslovnu
namjenu.

Točka 5.
Donošenje Odluke o uspostavljanju prijateljstva i suradnje
između Grada Đurđevca i Grada Lengyeltóti.
O dosadašnjoj suradnji i prijateljstvu Grada Đurđevca u
Republici Hrvatskoj i Grada Lengyeltóti u Republici Mađarskoj, te
želji da se ta suradnja ovjekovječi potpisima, članove Gradskog vijeća
upoznao je gradonačelnik Mladen Roštan.
Prijedlog Odluke o uspostavljanju prijateljstva i suradnje
između Grada Đurđevca i Grada Lengyeltóti svojom raspravom
podržali su Vladimir Mirović,
Petar Štefanić i Ivica Djopar koji je rekao kako ova Odluka i
Sporazum upućuju na gospodarsku i turističku suradnju i uspostavu
partnerskih odnosa u segmentima gdje Grad Đurđevac ima interesa.
Na kraju je izjavio kako bi bilo dobro da ovo Gradsko vijeće nakon
godinu dana dobije izvješće o toj suradnji.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo
ODLUKU
o uspostavljanju prijateljstva i suradnje
između Grada Đurđevca i Grada Lengyeltóti
Točka 6.

Donošenje Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalnih
poslova održavanja nerazvrstanih cesta i ulica u Gradu Đurđevcu
u 2006. godini - asfalterski radovi.
Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar predložio je, s
obzirom da su članovi Gradskog vijeća primili u materijalima Odluku
o izboru osobe za obavljanje komunalnih poslova održavanja
nerazvrstanih cesta i ulica u Gradu Đurđevcu u 2006. godini asfalterski radovi, da se ne podnosi uvodno izlaganje, pa je odmah
otvorio raspravu.
Rasprava nije vođena.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo
ODLUKU
o izboru osobe za obavljanje komunalnih poslova
održavanja nerazvrstanih cesta i ulica u Gradu
Đurđevcu u 2006. godini - asfalterski radovi
Točka 7.
Donošenje Plana motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i
površina kojima prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja
požara tijekom žetvene sezone u 2006. godini.
Plan motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina kojima
prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara tijekom
žetvene sezone u 2006. godini, članovi Gradskog vijeća primili su u
materijalima za sjednicu.
Rasprava nije vođena.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo
PLAN
motrenja, čuvanja i ophodnje građevina
i površina kojima prijeti povećana opasnost od nastajanja
i širenja požara tijekom žetvene sezone u 2006. godini
Točka 8.
Donošenje Đurđevačke strategije jedinstvene politike za
osobe s invaliditetom u 2006. godini.
Prijedlog Đurđevačke strategije jedinstvene poliltike za osobe s

invaliditetom obrazložila je tajnica Grada Jadranka Švaco, koja je i
predsjednica Povjerenstva za osobe s invaliditetom Grada Đurđevca.
Za riječ se javio Marijan Štimac, koji je predložio s obzirom na
naziv akta "Strategija" i s obzirom na sadržaj i rokove izvršenja
pojedinih programa djelovanja, da se u naslovu akta brišu riječi "u
2006. godini".
Ovaj prijedlog gosp. Štimca prihvatila je tajnica Grada Jadranka
Švaco, pa će se u tom smislu izvršiti ispravak naziva akta.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo
ĐURĐEVAČKU STRATEGIJU
jedinstvene politike za osobe s invaliditetom
Točka 9.
Donošenje Rješena o izboru člana Odbora za prostorno
planiranje, komunalne poslove i zaštitu okoliša Gradskog vijeća
Grada Đurđevca.
Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar napomenuo je
članovima Gradskog vijeća da je Odbor za izbor i imenovanja na
sjednici održanoj 2. lipnja 2006. godine utvrdio prijedlog Rješenja o
izboru Steve Vilagoša (SDP) za člana Odbora za prostorno planiranje,
komunalne poslove i zaštitu okoliša, umjesto preminulog Josipa
Kolara.
Rasprava nije vođena.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo
RJEŠENJE
o izboru Steve Vilagoša (SDP) za člana Odbora za prostorno
planiranje, komunalne poslove i zaštitu okoliša
Gradskog vijeća Grada Đurđevca
Točka 10.
Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti ravnateljici
Centra za kulturu Đurđevac za potpis Ugovora o korištenju
sredstava Ministarstva kulture RH.
Prijedlog Zaključka članovi Gradskog vijeća primili su u
materijalima za sjednicu.
Rasprava nije vođena.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijlo

ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti ravnateljici Centra za kulturu
Đurđevac za potpis Ugovora o korištenju
sredstava Ministarstva kulture RH
Točka 11.
Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti ravnateljici
Gradske knjižnice Đurđevac za potpis Ugovora o korištenju
sredstava Ministarstva kulture RH.
Prijedlog Zaključka članovi Gradskog vijeća primili su u
materijalima za sjednicu.
Rasprava nije vođena.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti ravnateljici Gradske
knjižnice Đurđevac za potpis Ugovora o
korištenju sredstava Ministarstva kulture RH
Točka 12.
Donošenje:
a) Zaključka o davanju prethodne suglasnosti za
imenovanje uprave društva Komunalija d.o.o. Đurđevac.
b) Zaključka o pokretanju inicijative za izmjenu
Društvenog ugovora Komunalija d.o.o. Đurđevac.
U materijalima za sjednicu Gradskog vijeća, članovi Gradskog
vijeća primili su Zaključak Nadzornog odbora Komunalija d.o.o.
Đurđevac o prijdlogu za imenovanje predsjednika i člana Uprave
društva Komunalije d.o.o. Đurđevac, te prijedloge ZAKLJUČAKA
Gradskog poglavarstva o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje
uprave društva i o pokretanju inicijative za izmjenu Društvenog
ugovora Komunalija d.o.o. Đurđevac.
Gradonačelnik Mladen Roštan obrazlažući zaključke Gradskog
poglavarstva predložio je Gradskom vijeću da podrži stav koji je
zauzet na Nadzornom odboru i na Gradskom poglavarstvu i da donese
Zaključak o davanju predhodne suglasnosti predstavniku Grada
Đurđevca u Skupštini trgovačkog društva Komunalije d.o.o. Đurđevac
za imenovanje Marijana Blažoka za predsjednika uprave i Dražena

Mesića za člana uprave (tehničkog direktora), te da donese Zaključak
o pokretanju inicijative za izmjenu Društvenog ugovora Komunalija
d.o.o. Đurđevac u pravcu izmjene broja članova uprave društva, tako
da upravu čini jedan član-predsjednik Uprave, koji sam bira svoje
suradnike u cilju efikasnijeg upravljanja Komunalijama d.o.o.
Đurđevac.
Za raspravu se javio Petar Štefanić. Kao predsjednik
Nadzornog odbora Komunalija d.o.o. Đurđevac iscrpno je izvjestio
članove Gradskog vijeća o svim aktivnostima i naporima, koje je u
svom mandatu od kraja 2001. godine do danas, uložio Nadzorni odbor
u Komunalijama u cilju bolje organiziranosti kako bi Komunalije
postale brže, bolje i efikasnije u obavljanju svoje djelatnosti. Složio se
s prijedlogom Gradskog poglavarstva da se revidira Društveni ugovor
kako bi se omogučilo lakše funkcioniranje Komunalija d.o.o.
Đurđevac. Gosp. Štefanić je mišljenja da bi se trebalo na ovom
Gradskom vijeću porazgovarati o daljnjoj djelatnosti Komunalija što
bi, kako kaže, jako puno pomoglo ljudima koji će nadalje biti u
menadžmentu Komunalija.
Na kraju rasprave predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar
predložio je da Gradsko vijeće podrži Zaključak Gradskog
poglavarstva o pokretanju inicijative za izmjenu Društvenog ugovora u
Komunalijama d.o.o. Đurđevac, koju treba provesti nova uprava u
odgovarajućem roku. Zatim je gosp. Djopar dodao kako je u
Komunalijama u ove protekle četiri godine sanirana situacija, ali da to
nije dovoljno, jer Komunalije treba ustrojiti tako da se bave
proaktivnim poslovima kao npr. pitanjem upravljanja otpadom
sjeverozapadne Hrvatske.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo sljedeće zaključke:
a) ZAKLJUČAK
o davanju prethodne suglasnosti
za imenovanje uprave društva
Komunalija d.o.o. Đurđevac
Daje se prethodna suglasnost predstavniku Grada Đurđevca u
Skupštini trgovačkog društva Komunalije d.o.o. Đurđevac Mladenu
Roštanu, za imenovanje uprave društva Komunalija d.o.o. Đurđeđvac i
to:
- MARIJANA BLAŽOKA iz Đurđevca , K. Tomislava 134, za
predsjednika uprave,
- DRAŽENA MESIĆA iz Đurđevca, S. Radića 87, za člana
uprave-tehničkog direktora.
b) ZAKLJUČAK

o pokretanju inicijative
za izmjenu Društvenog ugovora
Komunalija d.o.o. Đurđevac
Gradsko vijeće Grada Đurđevca obvezuje predstavnika Grada
Đurđevca u Skupštini trgovačkog društva Komunalije d.o.o. Đurđevac
Mladena Roštana, da pokrene inicijativu za izmjenu Društvenog
ugovora Komunalija d.o.o. Đurđevac u pravcu izmjene broja članova
uprave društva, tako da upravu čini jedan član.
Točka 13.
Pitanja članova Gradskog vijeća.
Član Gradskog vijeća Vladimir Mirović istaknuo je problem
velikog broja gavrana i čavki na području Grada Đurđevca, koje čine
štetu na poljoprivrednim kulturama, a pored toga su i agresivne (iznio
je primjere njihove agresivnosti), stoga je predložio da mjerodavne
službe Grada ispitaju kako riješiti ovaj problem? Predložio je da
pročelnik Mijo Robotić ispita kako ovaj problem rješavaju ostali pa da
shodno tome postupi i Grad Đurđevac.
Marijan Štimac, kao pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo
i komunalne poslove Koprivničko-križevačke županije, odgovorio je
gosp. Miroviću kako je jedina mjera koju Grad može poduzeti radi
smanjenja broja gavrana - rušenje gnijezda, jer pucanje nije
dozvoljeno.
U raspravi u vezi problema velikog broja gavrana i čavki na
području Grada Đurđevca sudjelovali su Mladen Roštan, Luka
Čukljaš, Ivan Pleadin i Ivica Djopar koji je predložio da Grad angažira
obučene vatrogasce JVP Grada Đurđevca da uklone gnijezda gdje se
nalaze veća staništa ovih ptica, kako bi se smanjio njihov broj i štete
koje nanose.
Davor Ivezić osvrnuo se na Zaključak Gradskog poglavarstva
od 9. svibnja 2006. godine, kojim je odobreno Đuri Horvatu iz Stiske
korištenje zemljišta, koje se nalazi na bivšoj bušotini u Ulici Stiska u
Đurđevcu (lijeva strana puta za Ferdinandovac) za odlaganje otpadnog
željeza. Gosp. Ivezić ukazao je na mogućnost nastajanja problema s
vrstom otpada koji će se odlagati na tom zemljištu, budući da u
ugovoru nije precizirano koje se otpadno željezo može odlagati na
tom zemljištu.
Gradonačelnik Mladen Roštan odgovorio je Davoru Iveziću da
je zakonom točno određeno što se podrazumjeva pod otpadnim

željezom, međutim, dodao je gradonačelnik, Đuro Horvat odustao je
od korištenja predmetnog zemljišta jer mu je previsoka naknada koju
je odredilo Gradsko poglavarstvo.
Željko Blažok upitao je gradonačelnika Mladena Roštana kada
je potpisan Sporazum o postojanju zajedničkog interesa na planu
opskrbe Koprivničko -križevačke i Bjelovarsko-bilogorske županije
pitkom vodom i koji je sadržaj Sporazuma?
Gradonačelnik Mladen Roštan odgovorio je Željku Blažoku da
je Sporazum potpisan 25. travnja 2006. godine. Upoznao ga je i s time
što se definira pojedinim točkama iz Sporazuma, a Stručna služba
Grada podijelila je svim članovima Gradskog vijeća potpisani tekst
Sporazuma kako bi se pobliže informirali o istom.
Za riječ se javio Petar Štefanić koji je upitao gradonačelnika
Mladena Roštana da li Gradsko poglavarstvo nešto radi u vezi izmjene
Odluke o javnim priznanjima Grada Đurđevca u smislu promjene
procedure i određivanja kriterija kod nominiranja kandidata za dodjelu
javnih priznanja što uključuje i obvezu potpisivanja izjave o
prihvaćanju kandidature (što je gosp. Štefanić predložio na prošloj
sjednici Gradskog vijeća)?
Gradonačelnik Mladen Roštan odgovorio je gosp. Štefaniću da
za vrijeme rasprave o Odluci o dodjeli javnih priznanja Grada
Đurđevca nije bio nazočan u dvorani (sukladno članku 11. Odluke o
javnim priznanjima), tako da nije upoznat s njegovim prijedlogom.
Marijan Štimac upitao je gradonačelnika što će se dogoditi u
vezi otkupa slika Josipa Turkovića vezano uz cijenu? Predložio je da
se preispita Plan rada i trošenje sredstava Centra za kulturu Đurđevac i
da se izvidi mogućnost, ukoliko dio sredstava nije utrošeno, da se
koriste za otkup slika Josipa Turkovića.
Od Centra za kulturu se ne može tražiti da financira slike,
odgovorio je gradonačelnik Mladen Roštan i dodao kako su slike
Josipa Turkovića prevrijedne da ih netko drugi otkupi osim Grada, te
da će Grad u jesen ili krajem 2006. godine "odraditi taj dio".
Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar sugerirao je da
Gradsko poglavarstvo pripremi prijedlog i način kako otkupiti slike,
dodavši da bi bilo dobro da Grad kupi autorska prava s t r i p a Josipa
Turkovića i prodaje ga kao suvenir Grada Đurđevca.
Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar zaključio je 9.
sjednicu Gadskog vijeća u 18,45 sati.
Zapisničar
Marica Popović
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