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URBROJ: 2112-01-30-40-4-18-156
Delnice, 1. travnja 2019.

ZAPISNIK
sa 156. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 1. travnja 2019. godine u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati
Nazočni: Ivica Knežević, Katarina Mihelčić, zamjenica gradonačelnika, Đulio Jusufi, voditelj
Odsjeka za financije i proračun, Indira Rački Joskić, ravnateljica Narodne knjižnice i čitaonice Delnice,
Davorka Grgurić, voditeljica Odsjeka za komunalni sustav, imovinu, prostorno uređenje i promet,
Karmela Rački, ravnateljica Dječjeg vrtića „Hlojkica“ Delnice, Dražen Rački, zapovjednik JVP Delnice,
Goran Štimac, GSC Delnice, Nikolina Ćuić Muhvić, voditeljica Ureda gradonačelnika, Klaudija
Kumpar, tajnica gradonačelnika.
Odsutni: Alen Udovič umjesto kojeg sjednici prisustvuje Goran Štimac, Iva Žagar, Gordana
Piskač, Petar Hrg.
PLANSKI KOLEGIJ
NIKOLINA ĆUIĆ MUHVIĆ
- Po prijedlozima za pojedinačne ispravne postupke izradit će se očitovanja Grada u odnosu na
čestice.
- Podnijet će se prijedlog za pokret ispravnog postupka u Ulici A. Šenoe radi formiranja okućnice
zgrade.
- Dogovor s predsjednikom Gradskog vijeća oko sjednice Gradskog vijeća u travnju.
- Aktivnosti vezane uz izbore za mjesne odbore i javne radove.
- Pristigle su dvije prijave za sufinanciranje projekata iz područja izdavaštva, sazvat će se sjednica
Povjerenstva.
- Ostale neplanirane aktivnosti.
GORAN ŠTIMAC
- Čišćenje okoliša objekata od smeća i rizle.
- Priprema kuglane za Kuglački turnir „Samir“ koji se održava kroz tjedan.
- Završila je skijaška sezona na Platku.
- Održavanje i priprema stadiona na kojem su krenule službene utakmice.
KARMELA RAČKI
- Priprema podataka Računovodstvenom servisu za obračun plaća i kreiranje faktura za roditelje.
- Održat će se sjednica Upravnog vijeća.
- Pripreme likovnih radova za međunarodni natječaj u Bratislavi.
- Zaprimanje ponuda za natječaje koji traju do 4. 4. 2019. godine.
- 5. travnja u goste Vrtiću stiže Narodna knjižnica i čitaonica s pričom Kako je Ješko prebolio
prehladu.
DAVORKA GRGURIĆ
- Sastanak s odvjetnikom vezano za tužbe Upravnom sudu na drugostupanjska rješenja za
MORH. Razmjena informacija i iskustava s Općinom Čavle koja se susreće s istim problemima
kao i mi vezano za tužbe i žalbe za MORH.

-

Prisustvovanje savjetovanju na temu novina u Zakonu o gradnji i Zakonu o komunalnom
gospodarstvu.
Pripremit će se fotodokumentacija i dopis za saniranje ceste na željezničkoj stanici, kao i dopis
ŽUC-u i Hrvatskim željeznicama vezano uz deponiranje starih pragova na željezničkoj stanici.
Popisane su udarne rupe i izdat će se nalog za krpanje, kao i nalog za sanaciju bijelih cesta.
Aktivnosti vezane uz rušenje suhih stabala u Lučicama.
Rješenja za komunalni doprinos, posebni uvjeti gradnje, potvrde na glavne projekte.
Komunalna naknada – fakture za firme.
Prometno redarstvo.
Fakture za najam poslovnog prostora.
Javna nabava za struju ovaj tjedan bi trebala biti gotova.
Suglasnost HEP-u za radove za punionicu kod Lidla te odgovor za e punionicu kod Fortune.
Nakon uviđaja u Crnom Lugu, zbog ruševne građevine, strankama će se poslat opomena.

INDIRA RAČKI JOSKIĆ
- Tjedan dobre dječje knjige počinje danas u školi promocijom dviju slikovnica koje su dobile
poticajne nagrade na natječaju. Za to vrijeme Knjižnica će biti zatvorena na jedan sat, kao i u
petak kada su u Knjižnici učenici 5. razreda.
- Radijska emisija „Čitateljski kutak“.
- U Pričaonici priča čitat će se „Gricko čudovište koje gricka knjige“ i „Ježurka Ježić“.
- Kreativna radionica.
- Odlazak u Vrtić u petak gdje ćemo čitati „Kako je Ješko pobijedio prehladu“, a odnijet ćemo i
edukativne slikovnice.
- Provest će se akcija u suradnji s građanima „Divota prašine“. U akciju se mogu uključiti svi i
mogu donijeti svoju knjigu djetinjstva.
- Nabava knjiga, plaćanje računa, obrada knjiga.
- U pripremi je „Dodir riječi“ s gospodinom Borkom Plešeom.
- Nabava klasike, radi se o otpisanim svescima knjiga koje ne možemo nabaviti.
- Informacijski upiti korisnika.
- Uređivanje izloga za Dan voda, Dan šuma, Dan planete Zemlje.
- Rad na američkoj književnosti.
ĐULIO JUSUFI
- Aktivnosti na tromjesečnim financijskim izvještajima i izvješćima o kreditima.
- Kontinuirani rad na jednokratnim otplatama stanova sa stanarskim pravom.
- Komunikacija sa strankama vezano uz poreze.
- Završava se priča uz proračunske korisnike.
- Pregled i ocjena ponuda za izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta.
- Obračun za stručno osposobljavanje, Kuću „Rački“ i meteorološku postaju.
- Dokazna dokumentacija HZZZ za stručno osposobljavanje, obračun plaća.
DRAŽEN RAČKI
- Intervencije na požaru tavanskog prostora u Crnom Lugu te na gašenju trave u Gornjem Tihovu.
Jutros gašenje požara dimnjaka u Lujzinskoj ulici.
- Vježbe s ljestvama kukačama i rad s pumpama.
- Čišćenje i pranje opreme nakon intervencija.
- Rad na auto prikolici.
- Izmjena ulja na dva vozila.
Dovršeno u 8,17 sati.
Tajnica gradonačelnika
Klaudija Kumpar

Gradonačelnik
Ivica Knežević, dipl. iur.

