REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD DELNICE
GRADONAČELNIKOV STRUČNI KOLEGIJ
KLASA: 023-06/14-01/01
URBROJ: 2112-01-30-40-4-14-60
Delnice, 25. kolovoza 2014.
ZAPISNIK
sa 60. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 25. kolovoza 2014.
u Maloj vijećnici s početkom u 08,00 sati
Nazočni: Ivica Knežević, gradonačelnik grada Delnica; Tomislav Mrle, voditelj
Stručne službe za obavljanje poslova tijela grada Delnica, samouprave i uprave; Zvezdana
Jerković, ravnateljica DV „Hlojkica“ Delnice; Gordana Piskač, pročelnica JUO Grada
Delnica; Dario Medvedec, direktor Goranskog sportskog centra; Dragan Abramović,
zapovjednik JVP Delnice; Hrvoje Zatezalo, djelatnik KTD Risnjak-Delnice d.o.o.; Indira
Rački Joskić, ravnateljica „Narodne knjižnice i čitaonice Delnice“; Zrinka Ružić, stručni
suradnik za proračun i financije.
Odsutni: Katarina Mihelčić, zamjenica gradonačelnika; Đulio Jusufi, voditelj Odsjeka
za proračun i financije; Mirela Srkoč Šenkinc, voditeljica turističko informativnog centra u
Turističkom uredu TZ Grada Delnica; Davorka Grgurić, voditeljica Odsjeka za komunalni
sustav, imovinu, prostorno uređenje i promet.
TJEDNI PLAN AKTIVNOSTI:
ZRINKA RUŽIĆ – Odsjek za proračun i financije
‐

ovaj tjedan nastaviti će se sa poslovima vezanim uz rebalans proračuna; platiti će se
svi tekući računi a ukoliko će biti dovoljno financijskih sredstava platiti će se i obveze
preko trideset dana; ostali tekući poslovi.

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

traju pripreme za obilježavanje 140. obljetnice Knjižnice.
priprema dokumentacije za prijavu na natječaj. Biti će gotova ovaj tjedan.
planiran je radni dogovor s Maticom hrvatskom-ogranak Delnice a vezano uz „Okrugli
stol“ koji će biti u jedanaestom mjesecu.

HRVOJE ZATEZALO – KTD „Risnjak-Delnice“ d.o.o.
‐

‐
‐

u planu je košnja zelenih površina u ulicama: S.S.Kranjčevića, A.G.Matoša, Augusta
Šenoe i Tina Ujevića; zatim košnja i uređenje groblja u Turkima; košnja zelene
površine pokraj „INE“ i šetališta I.G.Kovačića.
radovi na Radničkom domu su gotovi pa će se ovaj tjedan intenzivno krenuti s
čišćenjem i pripremama za otvorenje.
ovaj tjedan krenuti će se s projektom „Hortikulturno uređenje Delnica“.

Ivica Knežević – spominjali ste mnoga naselja za košnju i uređenje a pošto je 31.08.2014. dan
Župe Kuželj i povodom toga će biti svečano otvorenje mrtvačnice, bi bilo dobro da se i to
mjesto uredi. Konzultirajte se sa predsjednikom Mjesnog odbora Brod na Kupi.
ZVEZDANA JERKOVIĆ – DV „Hlojkica“
‐
‐
‐
‐

održati će se Odgojiteljsko vijeće na kojem će kolegicama biti dana zaduženja i
struktura radnog vremena.
srediti ćemo vanjski prostor oko vrtića te pješčanik.
prikupiti ćemo sve što nam je potrebno od likovnog i didaktičkog materijala.
u srijedu 27.08.2014. imati ćemo Upravno vijeće vezano uz zamolbe koje su pristigle.

DRAGAN ABRAMOVIĆ – JVP Delnice
‐
‐

uz redovite aktivnosti, vježbe i praktične zadatke imali smo i jednu intervenciju
spašavanja šumskog radnika.
teku pripreme za memorijal „Goran Gašparac Pupin“ koji će se održati 06.09.2014.

DARIO MEDVEDEC – Goranski sportski centar
‐
‐
‐
‐

‐

otpadni materijal kod dvorane je uklonjen.
nogometno igralište je sanirano sa određenom količinom zemlje.
tijekom devetog mjeseca nastaviti će se aktivnosti oko uređenja 8M i 15M skakaonice
jer je to vezano za sredstva Ministarstva turizma.
što se tiče rekonstrukcije nogometnog igrališta – Atletski savez iz Rijeke dao je jedno
tehničko rješenje: može se u prostor igrališta smjestiti četverostazna atletska staza i
šest staza po sto metara. Također se očekuje rješenje Arhitektonskog fakulteta iz
Zagreba koji bi uskoro trebali dobiti. Nakon toga planiramo sastanak i analizu tih
rješenja pa da se odluči što je najbolje.
prikupljaju se ponude za sanaciju bazena.

GORDANA PISKAČ – Jedinstveni upravni odjel
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

ovaj tjedan će se raditi na ovrhama i rješenjima vezano za komunalnu naknadu i
komunalni doprinos; izdati će se rješenje o oslobađanju plaćanja komunalne naknade
za ovaj kvartal za Supilovu ulicu sukladno odluci koja je donesena a vezano za radove
i gubitke koje poslovni subjekti imaju zbog radova.
ovaj tjedan bi trebala biti gotova okončana situacija za Radnički dom.
izraditi će se očitovanje na nalaz revizije za gospodarenje otpadom u PGŽ.
raditi će se na pripremama za rebalans proračuna.
kontinuirano se radi na provjeri i ovjeri računa ispostavljenih od strane KTD „RisnjakDelnice“ d.o.o. za javne površine.
gotov je popis osoba koje ne kose svoje poljoprivredne površine.
kontinuirano se radi na rješenjima vezanim za legalizaciju objekata i izdavanje
posebnih uvjeta gradnje.
radi se na legalizaciji vatrogasnog doma.

TOMISLAV MRLE – Stručna služba za obavljanje poslova tijela grada Delnica, samouprave i
uprave
‐
‐
‐
‐
‐
‐

danas će se održati sjednica Socijalnog vijeća te će se nakon toga donijeti rješenja
sukladno odluci o socijalnoj skrbi.
biti će objavljen natječaj za javne potrebe.
interni sastanak vezano uz problematiku hotela „Mance“ održati će se danas.
sutra imamo početni sastanak vezano uz ponovni pokušaj rješavanja problema
zemljišnih zajednica na području PGŽ.
polako se pripremaju materijali za rujansku sjednicu Gradskog vijeća.
papirologija za Stručno osposobljavanje novih volontera je pri kraju.

Ivica Knežević – zaduženje pročelnici kao koordinacija: 1. Mi smo započeli izradu
investicijskog vodiča i to je negdje stalo, ali sigurno će to biti iskoristiv materijal, samo je
potrebno napraviti slijedeće: formirati povjerenstvo koje će imati zadatak između ostalog
popisati sve poslovne prostore slobodne na području grada bez obzira u čijem su vlasništvu
(apostrofirati će čiji su, gdje se nalaze, vlasnik, kvadratura, za koje namjene se do sada taj
prostor koristio i da li vlasnici imaju namjeru dati taj prostor za neku aktivnost ako bi netko
bio zainteresiran. 2. Formirati povjerenstvo, ali to treba koordinirati sa predstavnicima
mjesnih odbora jer bi svakako njihov predstavnik bio uključen uz naše predstavnike, da se
utvrdi u svih 55 naselja na području grada koliko ima objekata koji još uvijek imaju azbestne
ploče, što je vezano za buduće odnose sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
3. Goranska kiparska radionica se obratila sa željom da bi jednu skulpturu donirali gradu
Delnice i između ostalog nude lokaciju koja se nalazi kod glavnog ulaza u park, sa desne
strane.
Sjednica je završila u 8,35 sati.
Napisala:
Nikolina Muhvić

Gradonačelnik grada Delnica
Ivica Knežević, dipl. iur.

