REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD DELNICE
GRADONAČELNIKOV STRUČNI KOLEGIJ
KLASA: 023-06/14-01/01
URBROJ: 2112-01-30-40-4-14-58
Delnice, 18.08.2014.

ZAPISNIK
sa 58. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane u Maloj vijećnici
18.08.2014. godine s početkom u 08,00 sati
Nazočni: Ivica Knežević, gradonačelnik Grada Delnica; Jasminka Curl, računovodstveni
referent (umjesto Đulia Jusufija, voditelja odsjeka za proračun i financije); Indira Rački
Joskić, ravnateljica „Narodne knjižnice i čitaonice Delnice“; Davorka Grgurić, voditeljica
Odsjeka za komunalni sustav, imovinu, prostorno uređenje i promet; Nikola Muvrin, direktor
KTD „Risnjak-Delnice“ d.o.o.; Mirela Srkoč Šenkinc, voditeljica TIC-a Grada Delnica;
Zvezdana Jerković, ravnateljica DV „Hlojkica“; Dragan Abramović, zapovjednik JVP
Delnice; Davorin Klobučar, djelatnik GSC-a (umjesto Daria Medvedeca, direktora TD
Goranski sportski centar d.o.o.) i Gordana Piskač, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela.
Odsutni: Tomislav Mrle, voditelj Stručne službe za obavljanje poslova tijela Grada Delnica,
samouprave i uprave; Dario Medvedec, direktor TD Goranski sportski centar d.o.o.; Đulio
Jusufi, voditelj odsjeka za proračun i financije i Katarina Mihelčić, zamjenica gradonačelnika
Grada Delnica.
PLANIRANE TJEDNE AKTIVNOSTI:

MIRELA SRKOČ ŠENKINC – TZ Grada Delnica
-

-

danas u 8,30 doći će novinari koji će snimati reportažu o ciklo-turizmu u Gorskom
kotaru. Obići će „Kaštel Zrinski“ te „Popovićev mlin“ i nekoliko lokacija na području
Fužina.
dobili smo najavu od TZ Kvarner da 06.09.2014. dolaze nizozemski novinari koji
svoje studijsko putovanje započinju u Delnicama.
ovaj tjedan počinje „Špancirfest“ u Varaždinu tako da pripremamo materijale za
odlazak na sajam.
„Katalog atrakcija i smještaja“ će ovaj tjedan ići u tisak.
održat ćemo koordinaciju TZ Gorskog kotara vezano za predstojeća događanja.
natječaj za radno mjesto direktora TZ grada Delnica je zatvoren. Pristiglo je 13 prijava
na natječaj.

-

ovaj vikend od događanja predstoji nam „Crnoluška noć“ i „Biciklijada“ u Crnom
Lugu.

Gordana Piskač – do 31.10.2014. je raspisan natječaj od strane Ministarstva turizma na
koji se mogu javiti lokalne samouprave, trgovačka društva i turističke zajednice a vezano
za Fond za razvoj turizma u 2014.godini pa bi se trebali ovaj tjedan dogovoriti da li ćemo
nešto prijavljivati, što bi to bilo i tko bi prijavio.

JASMINKA CURL – Odsjek za proračun i financije
-

pored redovitog knjiženja prihoda i rashoda ovaj tjedan planirane aktivnosti su:
obračun poreza na dodanu vrijednost; obračun naknada za mjesne odbore; priprema
dokumentacije za nadmetanje za nabavu dugotrajnog financijskog kredita; u planu je i
bagatelna nabava vezano za osiguranje imovine Grada te priprema dokumentacije za
zaduženje.

INDIRA RAČKI JOSKIĆ – „Narodna knjižnica i čitaonica Delnice“
-

s obzirom da je natječaj za nabavu knjižne građe objavljen na stranicama Ministarstva
kulture ovaj tjedan ću pripremiti dokumentaciju za prijavu.
kupili smo knjige za koje nam je grad Delnice doznačio sredstva tako da će se danas
platiti svi računi.
ostale aktivnosti: radimo na ažuriranju web stranice Knjižnice; priprema i snimanje
radijske emisije srijedom; pripreme za „Školu ljetnog pisanja“ koja će se održavati na
Petehovcu; osmišljavanje programa za ovogodišnji „mjesec knjige“ te priprema za
140. obljetnicu Knjižnice.

DAVORKA GRGURIĆ - Odsjek za komunalni sustav, imovinu, prostorno uređenje i promet
-

planirane aktivnosti za ovaj tjedan: odraditi posebne uvjete gradnje vezano za
legalizaciju bespravno sagrađenih objekata, očevide na terenu te pisanje dokumenata i
odluka; izrađeni su odluka, obavijest i ugovor na temelju ponovljenog natječaja za
izgradnju fontane na trgu; koordinacija radova u Supilovoj ulici; prikupljanje ponuda
za izradu izvedbenog projekta i troškovnika za retenciju za veće količine vode koje se
slijevaju iz Supilove i Frankopanske ulice; danas ću vidjeti kada će biti realizacija
naloga koji je dan prije desetak dana a vezano za odvodnju u Frankopanskoj ulici;
pregled izvedenih radova prošli tjedan (spuštena je šahta u Crnom Lugu, izvršeno je
asfaltiranje u Kuželju i Ševalu); komunalni doprinosi i naknade za nezakonito
izgrađene zgrade; izrada ovrha i opomena za firme; otvaranje ponuda za najam doma u
Crnom Lugu; u tijeku je postupak nabave bagatelne vrijednosti za izradu projekta i
troškovnika za crpnu stanicu Radničkog doma; tražena je ponuda za farbanje krova
„Kuće Rački“.

Ivica Knežević – Vi znate na operativnoj razini tko je odgovorna osoba pa molim da ovaj
desni dio ulice od trga prema prolazu Hrvatskih šuma poravnaju jer je sve puno rupa. U
subotu ujutro obišao sam cijelo gradilište do kina te sam vidio da na puno mjesta velika
količina blata i šodera ulazi u cijevi koje su ostale otvorene pa bih htio da im skrenete
pažnju na to, da mogu staviti neke daske na te otvore.

NIKOLA MUVRIN – KTD „Risnjak-Delnice“ d.o.o.
-

-

košnja trave na svim velikim površinama je gotova, ostaje još samo nekoliko manjih
nepristupačnih površina.
ovaj tjedan ići ćemo u nabavu sitnog pijeska za nasipavanje dječjih igrališta jer nam je
to jeftinija varijanta od antishok gumenih podloga.
radovi na Radničkom domu su u završnoj fazi, mislim da bi sve moglo biti gotovo
krajem idućeg tjedna. Preostaje nam još nabaviti rasvjetna tijela koja će se postaviti na
fasadu.
radovi na mrtvačnici u Kuželju su gotovi.

Ivica Knežević – polje nije pokošeno. Iduće godine se moramo tehnički opremiti tako da
vi to sami možete odraditi a do tada se treba organizirati da se polje pokosi!

ZVEZDANA JERKOVIĆ – DV „Hlojkica“
-

natječaj za radno mjesto medicinske sestre i pedagoga je u tijeku.

Ivica Knežević – da li na Zavodu za zapošljavanje ima nezaposlena viša medicinska
sestra? Zvezdana Jerković – kontaktirala sam gospođu koja radi na Zavodu te mi je rekla
da trenutno nema nezaposlena niti medicinska sestra niti pedagog.
-

ostale aktivnosti: ovaj tjedan planiram izraditi godišnju strukturu radnog vremena svih
djelatnika u vrtiću; moramo srediti garderobu u skupini „Maze“ te prema naputku
sanitarnog inspektora zamijeniti linoleum.

DRAGAN ABRAMOVIĆ – Javna vatrogasna postrojba
-

-

prema rasporedu ćemo odrađivati praktične vježbe i teorijsku nastavu.
također ćemo uređivati garažni prostor i kositi travu.
trebalo bi angažirati geometra vezano za zemljište iza vatrogasnog doma na kojem
smo planirali posaditi sadnice, tako da možemo napraviti ogradu i sve pripremiti za
sadnju. Mi to zemljište održavamo ali ne znamo točne granice.
imam jedan prijedlog a vezan je uz prijelaz ceste ispod velikog Konzuma. Tamo
dnevno cestu prelazi puno ljudi, auti voze brzo i mislim da bi bilo dobro napraviti
pješački prijelaz.

Ivica Knežević – treba uputiti dopis gospodinu Gladu u Hrvatske ceste-Ispostava Rijeka,
da dođu pogledati i sami se uvjere u potrebu iscrtavanja pješačkog prijelaza na tom
mjestu.

DAVORIN KLOBUČAR – Goranski sportski centar d.o.o.
-

-

od strane grada Delnica bio sam delegiran da prisustvujem svečanoj sjednici
Općinskog vijeća Općine Pokupsko.
što se tiče manifestacije „Kupom uzvodno“ moramo ju odgoditi do daljnjeg zbog
vremena koje nam već tjednima nije baš naklonjeno.
počeli su radovi na sanaciji nogometnog igrališta. Dovezli smo 50 tona zemlje koju
smo razvukli po stadionu. Doći će komisija koja će ocijeniti kvalitetu stadiona tako da
možemo dobiti certifikat za organiziranje natjecanja. Geodetska mjerenja su izvršena
te je u pripremi projektna dokumentacija.
poslati ćemo ponude na adrese više klubova i saveza u smislu pružanja mogućnosti
obavljanja sportskih priprema u našem Gradu.
u tijeku je prikupljanje ponuda za sanaciju bazena.
na Platku je otvorena mogućnost roštiljanja i igre disk-golf. Slijedi uređivanje
parkirališta.

Ivica Knežević – koliko su velika oštećenja na bazenu? Davorin Klobučar – nosači i cijevi
su dotrajali te su već na nekim mjestima i popucali. I rasvjetna tijela su također u jako
lošem stanju.

GORDANA PISKAČ – Jedinstveni upravni odjel
-

u tijeku je zamjena peći u kotlovnici.

Ivica Knežević – da li imamo prostor u koji ćemo skladištiti potrebne količine peleta?
Gordana Piskač – u nastavku kotlovnice imamo drvarnicu koja je slobodna pa ćemo u nju
odlagati pelete.
-

u tijeku su dva natječaja vezana za energetsku učinkovitost i obnovljive izvore
energije pa puno ljudi dolazi i raspituje se.
utorkom imamo sastanak vezano za Supilovu ulicu.

Ivica Knežević – molim Vas da obavijestite predstavnika „Arkade“ a „KomunalacDelnice“ d.o.o. će obavijestiti „Goran graditeljstvo“ d.o.o. i „Vodotehniku“ da ćemo sutra
u 11,00 sati ovdje imati sastanak vezano za Supilovu ulicu.
-

ovaj tjedan trebali bi podnijeti zahtjev za građevnu dozvolu za nadstrešnice u Dedinu
kao i zahtjev za lokacijsku dozvolu za parkiralište za kamione. Projekt je gotov.

-

-

-

sa izvođačem radova na Radničkom domu imamo dogovor da ćemo ovaj tjedan dati
okončanu situaciju kako bi prema Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
mogli poslati završno izvješće za sufinanciranje radova.
što se tiče poslovne zone Kendar, darovanje zemljišta koje smo tražili od D.U.U.D.I.-a
još uvijek nije riješeno. Čekamo ovjeru parcelacijskog elaborata da bismo ga mogli
poslati u Ministarstvo poljoprivrede. Još uvijek nismo dobili povratnu informaciju.
od HT-a također nemamo povratnu informaciju. Tražila sam kontakt osobu kako
bismo mogli pripremiti ugovor o pravu služnosti.

Sjednica je završila u 9,45.

Napisala:

Gradonačelnik grada Delnica

Nikolina Muhvić

Ivica Knežević, dipl. iur.

