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Delnice, 7. travnja 2015.

ZAPI S N I K
sa 117. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 7. travnja 2015. godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati

PRISUTNI: Ivica Knežević, gradonačelnik, Gordana Piskač, pročelnica JUO, Davorka
Grgurić, voditeljica Odsjeka za komunalni sustav, imovinu, prostorno uređenje i promet, Đulio Jusufi,
voditelj Odsjeka za proračun i financije, Nikola Muvrin, direktor „Risnjak – Delnice“ d.o.o., Ivana
Pleše, djelatnica Narodne knjižnice i čitaonice Delnice, Zvezdana Jerković, ravnateljica Dječjeg vrtića
„Hlojkica“ Delnice, Mirela Srkoč Šenkinc, direktorica Turističkog ureda TZ Grada Delnica, Dražen
Rački, Javna vatrogasna postrojba Delnice, Dario Medvedec, direktor GSC Delnice, Tomislav Mrle,
voditelj Stručne službe za obavljanje poslova tijela Grada, samouprave i uprave i Klaudija Kumpar,
tajnica gradonačelnika.
Izostanak su ispričali: Katarina Mihelčić, Indira Rački Joskić umjesto koje sjednici prisustvuje
Ivana Pleše, Dario Medvedec umjesto kojeg sjednici prisustvuje Davorin Klobučar, Dragan
Abramović umjesto kojeg sjednici prisustvuje Dražen Rački.
PLANSKI KOLEGIJ

TOMISLAV MRLE
- Pripremiti poziv za sjednicu Povjerenstva za imenovanje ulica i trgova u svezi imenovanja
novog trga.
- Pripreme za 14. sjednicu Gradskog vijeća koja se planira održati 23. 4. 2015. godine.
- Pripremiti poziv za raspravu o prijedlogu imenovanje novog trga.
- Prisustvovanje 14. sjednici Gradskog vijeća.
- Prioritet su izrada akata i raspisivanje izbora za mjesnu samoupravu, te priprema svih
materijala koji su potrebni za to.
- Kada se steknu uvjeti, potrebno je izraditi rješenje o početku obnašanja dužnosti o kolegici
koja će doći na radno mjesto pravnika.
- Aktivnosti oko vlastitih Službenih novina.
- Izvješće o socijali proslijeđeno je u PGŽ.
GORDANA PISKAČ

-

ŽUC-u i nadležnom ministarstvu uputit će se dopis za razvrstavanje cesta na području Grada
Delnica.
Popunjavanje ankete LAG-a vezane za mjeru 7 gdje treba navesti koje radove namjeravamo
prijaviti.
Primjedbe na prijedlog ugovora s HT-om vezano za pravo služnosti.
Sastanci s Komunalcem na temu rekonstrukcije Supilove ulice.
Izrada konačnog izvješća za ocjenjivanje službenika.
Poslati požurnicu procjenitelju za izradu procjene vrijednosti zemljišta.
Napraviti procjenu stana u Zagrebu.

DARIO MEDVEDEC
- Aktivnosti oko proljetnog sajma.
- Za svlačionice na klizalištu piše se građevna dozvola. Izvođači su obaviješteni, kontejneri su
spremni za postavu.
- U GSC-u je bila tehnička delegacija za pregled objekata za organizaciju Europskog prvenstva
u on line hokeju na rolama.
DRAŽEN RAČKI
- Intervencija nije bilo.
- Imamo posla oko servisa i popravka kombija.
- Napravit će se rezidba u voćnjaku ako vrijeme bude toplije.
- Izvršen je popravak jednog dijela žlijeba na objektu.
ZVEZDANA JERKOVIĆ
- Sutra je vijeće odgajatelja na kojem ćemo se dogovoriti oko predstojećih aktivnosti oko Dana
planeta Zemlje i dječje olimpijade na Cresu 6.5.
- Materijali za fiskalnu odgovornost za 2013. su gotovi, predstoji isto za prošlu godinu.
- Rad s pripravnicama.
MIRELA SRKOČ ŠENKINC
- Koordinacija s GSC i „Risnjak – Delnice“ u svezi organizacije proljetnog sajma.
- Priprema kandidature za potporu manifestacijama HTZ-a.
- Priprema za gastro prezentaciju u ZTC-u sljedeću subotu.
- Sudjelovanje na manifestaciji u Baškoj.
- Ažuriranje web stranice.
NIKOLA MUVRIN
- Nakon vikenda očišćeno je smeće u parku, sanirano je razbijeno staklo u domu HV.
- Ograda kod zgrade Suda je savijena jer je na nju pao snijeg s krova koji nema snjegobrane.
- Montirati prometni znak na cesti prema Biljevini.
- Čišćenje iza diska. Vlasniku će se dostaviti faktura.
- Gradonačelnik navodi da je zaprimio primjedbu kontakt policajca jer puno grana visi u parku
nad stazama što je opasno pa ih treba ukloniti.
DAVORKA GRGURIĆ
- Potrebno je završiti pregled i ocjenu ponuda za rekonstrukciju Supilove ulice. Prvi pregled za
građevinske radove je napravljen, a danas se pregledava javna rasvjeta. Nakon toga slijedi
izrada zapisnika i prijedlog za donošenje odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.
- Sutra kreće asfaltiranje Delnica.
- Traju pripreme za proljetni sajam.
- Rješavanje ponuda za razdvajanje vodomjera u Brodu na Kupi.
- Priprema za otvaranje ponuda za strategiju razvojnih programa.
- Pripreme za natječaj te ugovor za prijevoz pokojnika.

-

Stupio je na snagu novi Zakon o pogrebničkoj djelatnosti prema kojem se ukidaju koncesije.
Odluka o cijenama dimnjačarskih službi.
Razmatranje zahtjeva za terase u Supilovoj ulici s obzirom na novi režim.
Naknade za nezakonito izgrađene zgrade, rješenja za komunalni doprinos, posebni uvjeti
gradnje.
Aktivnosti oko proširenje javne rasvjete na lokaciji nasuprot Općinskog suda.
Popis šteta od zimske službe.

IVANA PLEŠE
- Slaganje knjižnične građe i priprema za izdavanje.
- Nabava dnevnog i tjednog tiska.
- Uvođenje novih knjiga u Knjigu inventara.
- Pripreme za snimanje radijskih emisija.
- Pripreme za kreativne radionice.
- Izrada liste najčitanijih knjiga u prva tri mjeseca ove godine.
ĐULIO JUSUFI
- Poslovi na tromjesečnom financijskom izvještaju te izvještaju za kredite.
- Aktivnosti vezane za natječaj za energetsku učinkovitost i dopunu za Supilovu ulicu.
- Usklađenje Pravilnika o korištenju informatičke opreme.

Dovršeno u 8,40 sati.

Tajnica gradonačelnika
Klaudija Kumpar

Gradonačelnik
Ivica Knežević, dipl. iur.

