GRADONAČELNIK
Klasa:022-01/14-01/1
Ur.broj:2142/01-02/1-14-36-62
Krk, 14. travnja 2014.

ZAPISNIK
sa 36. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 14. travnja (ponedjeljak) 2014. godine u
Uredu Gradonačelnika u Krku.
Kolegij u 08:30 sati otvara i vodi Gradonačelnik Darijo Vasilić, prof. i utvrđuje da
Kolegiju prisustvuju sljedeći članovi: Čedomir Miler, Zamjenik gradonačelnika Grada
Krka, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Marinko Bajčić,
pročelnik JUO Grada Krka, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno
gospodarstvo, Radmila Živanović –Čop, voditeljica Odsjeka za opće, pravne i kadrovske
poslove, Ines Galjanić, stručni suradnik Odsjeka za prostorno uređenje i zaštitu okoliša,
Igor Hrast, stručni suradnik za održivi razvoj, Mladena Cvitković, viši stručni referent
u Odsjeku općih pravnih i kadrovskih poslova i Igor Gržetić, osoba za održavanje
internet stranica Grada Krka.
Nakon što su prisutni iznijeli svoje prijedloge, Gradonačelnik Darijo Vasilić predložio je
sljedeći
DNEVNI

RED

1. Antenski servis Sat Ive iz Krka, Šetalište Sv. Bernardina bb- ponuda za nabavu i
instalaciju opreme za potrebe kablovske televizije Grada Krka, na dionici od
baze u ulici S. Nikolića do tvrtke Vecla d.o.o. u gradu Krku kao i modularnu
digitalnu stanicu.
2. Geodetski zavod Rijeka d.o.o. iz Rijeke- prijedlog Ugovora o radu o izradi i
najmu Webservisa „Zakrpaj to“.
3. Centar za lokalni ekonomski razvoj Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci –
prijedlog za uključivanje u program Certifikacije gradova i općina sa povoljnim
poslovnim okruženjem.
4. Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša:
a) Urbanistički plan uređenja UPU 23 – Torkul;
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b) razmatranje Nacrta Konačnog prijedloga III. Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog
plana Grada Krka;
c) Tvrtka Noliot d.o.o. iz Nenadića – zamolba za proširenje građevinskog područja za
z. č. 1815/1, 1815/2 i 1815/3 k.o. Poljica, te na z. č. 167/1, 2, 3 k.o. Poljica;
d) Mate Depikolozvane iz Bajčića, - zamolba za proširenje građevinskog područja na
174 k.o. Poljica;
e) Ivan Pavan iz Krka – zamolba za prenamjenu z.č. 3765/1 (1649/4) k.o. Krk grad u
građevinsko zemljište;
f) Josip Mrakovčić iz Kornića, Lakmartin 39 – zamolba za proširenje granica
građevinskog područja na 1565/1 k.o. Kornić;
g) Očitovanje vezano za Zaključke za UPU 25 - kamp Glavotok, dostavljeno od
tvrtke „Glavotok“ d.o.o. Glavotok.
h) Izvješće Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša o građevinskim radovima
u Odvojku ulice Ivana Meštrovića u gradu Krku, prema Programu gradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu.
5. Tvrtka Infoprojekt d.o.o. Rijeka – ponuda za povezivanje komunalnog IS-a,
socijale i vanjskog sustava pisarnice Grada Krka.
6. Odsjek za komunalno gospodarstvo:
a) Ivica Jelenčić iz Krka, B. Kašića 12- zamolba za davanje suglasnosti za prekop
javne površine i priključak na kanalizacijski sustav za objekt Titanik koji se nalazi
na dijelu pomorskog dobra – plaža Punta di Galetto u Krku.
b) Dječji vrtić „Katarina Frankopan“ Krk – prijedlog za trajno rješavanje održavanja
vanjskog prostora Dječjeg vrtića u Krku, te za osiguranje financijskih sredstava u
2015. godini za kompletno preuređenje dječjeg igrališta;
c) Zajednički obrt za usluge i ugostiteljstvo „Mediteraneo“ vl. Jelena i Denis
Mrakovčić iz Krka Mate Balote 10 – zamolba za davanje suglasnosti za korištenje
javnog WC-a u vlasništvu Grada Krka;
d) Izvješće Odsjeka za komunalno gospodarstvo o sanaciji odrona pokosa ispod
hotela Koralj na kupalištu Dražica u gradu Krku;
e) Građevinski obrt „Gratel“ vl. Olga Duda iz Krasa – ponuda za zidarski popravak
na zgradama mrtvačnice i seciraone na gradskom groblju u Krku, prije izvođenja
fasaderskih radova;
f) Građevinski obrt „Gratel“ vl. Olga Duda iz Krasa – ponuda za popravak fasade na
zgradi poslovnog prostora u vlasništvu Grada Krka na adresi J. J. Strossmayera
27, u gradu Krku;
g) Tvrtka Vecla d.o.o. Krk – zamolba za sufinanciranje nabavke košara za otpatke na
Trgu Krčkih glagoljaša, Obali Hrvatske mornarice i na šetalištu u dijelu ulice
Lukobran u gradu Krku;
h) Krešimir Baričević iz Zagreba, Vankina 22- zamolba za davanje suglasnosti za
korištenje javne površine u gradu Krku za ulično sviranje na gitari;
i) Poziv Primorsko goranske županije, Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i
veze, Rijeka za sudjelovanje u akciji čišćenja prirodnih morskih plaža, koja je
planirana za Krk, u razdoblju od 27. svibnja do 07. lipnja 2014. godine;
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j) Tvrtka Futura trade d.o.o. iz Lovrana, Put Školarovo 31, - ponuda za zamjenu i
postavu vertikalnih fleksibilnih prometnih barijera na Vratima slobode u Krku.
7. Prijedlog Odluke o izboru članova Savjeta mladih Grada Krka.
8. Prijedlog Odluke o prihvaćanju zaključnog likvidacijskog izvješća Centra za
održivi razvoj otoka sjevernog Jadrana u likvidaciji i davanju razrješnice
likvidatoru.
9. Odsjek za društvene djelatnosti:
 očitovanje Odsjeka za društvene djelatnosti u svezi naplate korištenja prostora
školske sportske dvorane „Fran Krsto Frankopan“ u gradu Krku;
 prijedlog voditelja školske sportske dvorane „Fran Krsto Frankopan“ u gradu
Krku, za davanje suglasnosti za korištenje dvorane tijekom proljetnih školskih
praznika;
 Stolno teniski klub Malinska Dubašnica – zamolba za sufinanciranje Prvenstva
Hrvatske u stolnom tenisu, za osobe s invaliditetom, koje će se održati na
području grada Krka i Općine Malinska Dubašnica;
 Osnovna škola „Fran Krsto Frankopan“ iz Krka – prijedlog za nagrađivanje
učenika i mentora koji su sudjelovali na državnom natjecanju iz informatike
„Infokup 2014.“ koji je održan tijekom školske godine 2013./2014;
 Izvješće Odsjeka za društvene djelatnosti o posjeti i dodjeli poklon paketa
prigodom obilježavanja blagdana, socijalno potrebitim osobama s područja
Grada Krka.
10. Odsjek za gospodarstvo:
a) – provođenje postupka nabavke Aqaliftera.

Ad 1.
Ponudu Antenskog servisa Sat Ive iz Krka, Šetalište Sv. Bernardina bb, za nabavu i
instalaciju opreme za potrebe kablovske televizije Grada Krka, na dionici od baze u ulici S.
Nikolića do tvrtke Vecla d.o.o. u gradu Krku kao i modularnu digitalnu stanicu, obrazložio je
Zamjenik gradonačelnika Čedomir Miler, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prihvaća se ponuda Antenskog servisa „Sat Ive“ iz Krka, za nabavu i instalaciju
opreme za potrebe CATV sustava Grada Krka, na dionici od baze u ulici S. Nikolića do
tvrtke Vecla d.o.o. u gradu Krku kao i modularnu digitalnu stanicu u ukupnom iznosu
od 49.562,20 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a ( vidi prilog, predmetne ponude koje
čine sastavni dio ovog zaključka).
Ad 2.
Prijedlog Ugovora rada o izradi i najmu Webservisa „Zakrpaj to“ dostavljenog od Geodetskog
zavoda Rijeka d.o.o. iz Rijeke, obrazložio je Zamjenik gradonačelnika Čedomir Miler, te je
nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
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Prihvaća se Ugovor o izradi i najmu Webservisa „Zakrpaj to“ dostavljen od Geodetskog
zavoda Rijeka d.o.o. iz Rijeke (vidi prilog predmetni Ugovor koji čini sastavni dio ovog
zaključka).
Upućuje se komunalnog redara Grada Krka da u svakodnevnom radu koristi aplikaciju
„web servisa Zakrpaj to“ kao evidenciju komunalnih problema koji su prijavljeni od
strane građana.
Ad 3.
Prijedlog Centra za lokalni ekonomski razvoj Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci za
uključivanje u program Certifikacije gradova i općina sa povoljnim poslovnim okruženjem,
obrazložio je Zamjenik gradonačelnika Čedomir Miler, te je nakon rasprave Gradonačelnik
donio sljedeći
Zaključak
Prihvaća se prijedlog Centra za lokalni ekonomski razvoj Ekonomskog fakulteta
Sveučilišta u Rijeci za uključivanje u program Certifikacije gradova i općina sa
povoljnim poslovnim okruženjem – proces koji promovira standarde i omogućava
ocjenu kvalitete usluga i informacija koje lokalne uprave pružaju poduzetnicima.
Za realizaciju ovog zaključka zadužuje se Odsjek za gospodarstvo.
Ad 4.
Razne zahtjeve i zamolbe iz područja Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša,
obrazložila je Ines Galjanić, te je nakon rasprave, Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a) Primaju se na znanje ispravke nakon izmjena po zahtjevu Ministarstva
graditeljstva i prostornog uređenja kao i dostavljena suglasnost Ministarstva
graditeljstva i prostornog uređenja Klasa: 350-02/14-13/7, Ur. Broj: 531-05-14-6,
od 10. travnja 2014. godine.
Konačni prijedlog Urbanističkog plana uređenja UPU 23- Torkul prosljeđuje se
na donošenje Gradskom vijeću Grada Krka.
b) Prima se na znanje Nacrt Konačnog prijedloga III. Ciljanih izmjena i dopuna
Prostornog plana Grada Krka i prosljeđuje se na mišljenje sukladno članku 188.
Zakonu o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj: 76/07, 38/09,
55/11, 90/11, 50/12, 55/12, i 80/13) i članku 94. Zakona o prostornom uređenju
(„Narodne novine“ broj: 153/13).
c) Prima se na znanje zamolba tvrtke Noliot d.o.o. iz Nenadića za proširenje
građevinskog područja za z. č. 1815/1, 1815/2 i 1815/3 k.o. Poljica i z. č. 167/1,2,3
k.o. Poljica.
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U tijeku je izrada III. Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Krka.
Izmjena granica građevinskih područja nije predmet Odluke o izradi III.
Ciljanih izmjena i dopuna PPU Grada Krka, te se za sada granice građevinskih
područja neće mijenjati.
Nakon dostave orto foto snimaka koje izrađuje Geodetski zavod Rijeka, Grad
Krk započeti će s postupkom analize izgrađenosti i iskorištenosti dosadašnjih
građevinskih područja. Temeljem provedene analize utvrdit će se opravdanost
odnosno potreba povećanja građevinskih područja naselja.
Zadužuje se Odsjek za prostorno planiranje i zaštiti okoliša da nakon izrade orto
foto snimaka izrađenih od Geodetskog zavoda Rijeka, od ovlaštenih tvrtki
zatraži ponude za izradu analize izgrađenosti i iskorištenosti dosadašnjih
građevinskih područja Grada Krka.
d) Prima se na znanje zamolba Mata Depikolozvane iz Bajčića za proširenje
građevinskog područja na 174 k.o. Poljica.
U tijeku je izrada III. Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Krka.
Izmjena granica građevinskih područja nije predmet Odluke o izradi III.
Ciljanih izmjena i dopuna PPU Grada Krka, te se za sada granice građevinskih
područja neće mijenjati.
Nakon dostave orto foto snimaka koje izrađuje Geodetski zavod Rijeka, Grad
Krk započeti će s postupkom analize izgrađenosti i iskorištenosti dosadašnjih
građevinskih područja. Temeljem provedene analize utvrdit će se opravdanost
odnosno potreba povećanja građevinskih područja naselja.
Zadužuje se Odsjek za prostorno planiranje i zaštiti okoliša da nakon izrade orto
foto snimaka izrađenih od Geodetskog zavoda Rijeka, od ovlaštenih tvrtki
zatraži ponude za izradu analize izgrađenosti i iskorištenosti dosadašnjih
građevinskih područja Grada Krka.
e) Prima se na znanje zamolba Ivana Pavana iz Krka za prenamjenu z. č. 3765/1
k.o. Krk - grad u građevinsko zemljište.
Temeljem odredbi Prostornog plana Grada Krka („Službene novine PGŽ“ broj:
7/07, 41/09, 28/11) čestica se nalazi u građevinskom području ugostiteljsko
turističke namjene izvan naselja Ježevac (T23) za koje je obvezna izrada
Urbanističkog plana uređenja UPU 21 - Ježevac.
Novi Prostorni plan PGŽ („Službene novine PGŽ“ broj: 32/13) razmatrano
područje određuje kao cjelinu koja pripada naselju Krk.
Sukladno navedenom Grad Krk će provesti usklađenje Prostornog plana
uređenja Grada Krka sa Prostornim planom PGŽ. Nakon toga slijedi
usklađivanje Urbanističkog plana uređenja UPU 1 – Krk sa PPU Grada Krka, te
će u tom postupku biti određena namjena predmetne čestice.
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f) Prima se na znanje zamolba Josipa Mrakovčića iz Kornića, za proširenje granica
građevinskog područja na 1565/1 k.o. Kornić
U tijeku je izrada III. Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Krka.
Izmjena granica građevinskih područja nije predmet Odluke o izradi III.
Ciljanih izmjena i dopuna PPU Grada Krka, te se za sada granice građevinskih
područja neće mijenjati.
Nakon dostave orto foto snimaka koje izrađuje Geodetski zavod Rijeka, Grad
Krk započeti će s postupkom analize izgrađenosti i iskorištenosti dosadašnjih
građevinskih područja. Temeljem provedene analize utvrdit će se opravdanost
odnosno potreba povećanja građevinskih područja naselja.
Zadužuje se Odsjek za prostorno planiranje i zaštiti okoliša da nakon izrade orto
foto snimaka izrađenih od Geodetskog zavoda Rijeka, od ovlaštenih tvrtki
zatraži ponude za izradu analize izgrađenosti i iskorištenosti dosadašnjih
građevinskih područja Grada Krka.
g) Prima se na znanje očitovanje vezano za Zaključke za UPU 25 - kamp Glavotok,
dostavljeno od tvrtke „Glavotok“ d.o.o. Glavotok 4.
h) Prihvaća se Izvješće Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša o
građevinskim radovima u Odvojku ulice Ivana Meštrovića u gradu Krku,
sukladno Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za
2014. godinu.
Predviđena vrijednost građevinskih radova prema Programu gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu za asfaltiranje prometnice u
DPU areal Skomeršić, Odvojak ulice Ivana Meštrovića u gradu Krku iznosi
167.200,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a.
Zadužuje se Radmila Živanović Čop da u roku od 15 dana od dana donošenja
ovog zaključka provede postupak Javne nabave za radove navedene u stavku 2.
ovog zaključka sukladno Pravilniku o provedbi postupaka nabave bagatelne
vrijednosti.
Ad 5.
Ponudu tvrtke Infoprojekt d.o.o. Rijeka za povezivanje komunalnog IS-a, socijale i vanjskog
sustava pisarnice Grada Krka, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave
Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prihvaća se ponuda tvrtke Infoprojekt d.o.o. Rijeka za povezivanje komunalnog IS-a,
socijale i vanjskog sustava pisarnice Grada Krka u iznosu od 21.420,00 kn u koji iznos
nije uključen iznos PDV-a (vidi prilog predmetnu ponudu koja čini sastavni dio ovog
zaključka).
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Ad 6.
Razne zahtjeve i zamolbe iz područja komunalnog gospodarstva obrazložio je Đimi
Skomeršić, te je nakon rasprave, Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke

1.

2.

3.

4.

5.

a)
Ugostiteljskom obrtu „Titanik“ vl. Ivica Jelenčića iz Krka, B. Kašića 12,
odobrava se prekop javne površine u dijelu ulice Šetalište Dražica u gradu Krku,
za potrebe izgradnje kanalizacijskog sustava prema ugostiteljskom objektu
Punti di Galetto u Krku (vidi prilog zaključku skicu predviđenog zahvata koja čini
njegov sastavni dio).
Radovi na izgradnji kanalizacijskog sustava (kanalizacijskog tlačnog voda i
gravitacijskog kolektora) odobravaju se u vremenu od 5. – 25 svibnja 2014.
godine, kako radovi ne bi ometali tijek nadolazeće turističke sezone.
Gore navedene radove investitor je dužan izvesti
sukladno izrađenom
aproksimativnom troškovniku građevinskih i monterskih radova za planirani
zahvat izgradnje kanalizacijskog sustava izrađen od tvrtke Ponikve voda d.o.o.
Krk.
Investitor će o vlastitom trošku izgrađivati i financirati radove na izgradnji dijela
kanalizacijskog sustava u dijelu ulice Šetalište Dražica uz stručni nadzor Ponikve
voda d.o.o. Krk, te od strane Grada Krka nema prava na povrat uloženih
sredstava.
Temeljem odredbi stavka 3. i 4. ovog zaključka zadužuje se Radmila Živanović
Čop da pripremi prijedlog Ugovora o financiranju kanalizacjskog sustava Grada
Krka u dijelu ulice Šetalita Dražica koji će se potpisati između Grada Krka i
vlasnika Ugostiteljskog obrta Titanik Ivice Jelenčića.

b)
1. Prima se na znanje prijedlog Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“ Krk za
trajno rješavanje održavanja vanjskog prostora Dječjeg vrtića u Krku, te za
osiguranje financijskih sredstava u 2015. godini za kompletno preuređenje
dječjeg igrališta u smislu izmjene podloge od tartana ispod dječjih sprava iz
razloga što je postojeća podloga istrošena i uništena, te dječjih igrala koja su od
drveta i koja su počela trunuti.
2. Upućujemo tvrtku Vecla d.o.o. da kontaktira Dječji vrtić u svezi navoda
navedenih u stavku 1. ovog zaključka, te da Kolegiju Gradonačelnika dostavi
izvješće o stanju drvenih igrala na igralištu Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“
Krk kao i godišnju ponudu za održavanje hortikulture i igrališta na prostoru
Dječjeg vrtića u gradu Krku.
3. Rok realizacije odredbi iz stavka 2. ovog zaključka je 30 dana od dana
donošenja.
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c) Zajedničkom obrtu za usluge i ugostiteljstvo „Mediteraneo“ vl. Jelena i
Denis Mrakovčić iz Krka Mate Balote 10, daje se suglasnost za korištenje
javnog WC-a u vlasništvu Grada Krka, u cilju ishodovanja dokumentacije
za minimalno – tehničke uvjete za objekt jednostavnih ugostiteljskih
usluga (kamene kućice) na Šetalištu Sv. Bernardina u gradu Krku.
d) Prihvaća se Izvješće Odsjeka za komunalno gospodarstvo o sanaciji
odrona pokosa ispod hotela Koralj na kupalištu Dražica u gradu Krku.
Temelj izrađenog troškovnika izrađenog od Eda Hera dipl. ing. građ.,
prihvaća se ponuda Građevinskog obrta „Gratel“ vl. Olga Duda iz Krasa
za izvođenje radova pojedinačnog pregleda svakog bloka neposrednim
pristupom sa skele uz mehaničko odvajanje labavih djelova u odnosu na
srasle blokove u iznosu od 7.618,75 kn u koji iznos je uključen iznos PDVa.
Zadužuje se Odsjek za komunalno gospodarstvo da zatraži ponudu od
ovlaštene tvrtke za izvođenje radova nabacivanja torketa ili ugradnje
sidara i zaštitne mreže u cilju sanacije odrona pokosa ispod hotela Koralj
na kupalištu Dražica u gradu Krku.
e) Prihvaća se ponuda Građevinskog obrta „Gratel“ za zidarski popravak
na zgradama mrtvačnice i seciraone na gradskom groblju u Krku, prije
izvođenja fasaderskih radova, u iznosu od 8.000,00 kn u koji iznos je
uključen iznos PDV-a (vidi prilog predmetnu ponudu koja čini sastavni dio
ovog zaključka).
f) Prihvaća se ponuda Građevinskog obrta „Gratel“ za popravak fasade na
zgradi poslovnog prostora u vlasništvu Grada Krka na adresi J. J.
Strossmayera 27, u gradu Krku ( trgovina obuće Mateo d.o.o.) u iznosu od
3.120,00 u koji iznos nije uključen iznos PDV-a (vidi prilog predmetnu
ponudu koja čini sastavni dio ovog zaključka).
g) Prihvaća se prijedlog tvrtke Vecla d.o.o. Krk za financiranje nabavke
košara za otpatke koje će se postaviti na Trgu Krčkih glagoljaša (5. kom.
od 35. lit.) – po cijeni od 2.735,00 kn/ kom u koji iznos nije uključen iznos
PDV-a, Obali Hrvatske mornarice (7. kom.) – po cijeni 3.379, 00 kn/kom u
koji iznos nije uključen iznos PDV-a i na šetalištu, u dijelu ulice
Lukobran ( 3. kom. od 35. lit) – po cijeni od 2.735 kn u koji iznos nije
uključen iznos PDV-a.
h) Krešimiru Baričeviću iz Zagreba, daje se suglasnost za korištenje javne
površine u gradu Krku na Trgu Kamplin ili na Veloj Placi (ispred
ljekarne) za ulično pjevanje i sviranje na gitari.
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Javne površine navedene u stavku 1. ovog zaključka mogu se koristiti bez
naknade u vrijeme kad se na tom prostoru ne odvijaju manifestacije pod
pokroviteljstvom Grada Krka i Turističke zajednice Grada Krka.
i)
Prihvaća se Poziv Primorsko goranske županije, Upravnog odjela za
pomorsko dobro, promet i veze, Rijeka za sudjelovanje u akciji čišćenja
prirodnih morskih plaža, koja je planirana za Krk, u razdoblju od 27.
svibnja do 07. lipnja 2014. godine.
Zadužuje se voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo da u roku od 15
dana od dana donošenja ovog zaključka obavijesti tvrtku Vecla d.o.o. Krk
i Turističku zajednicu Grada Krka u svezi koordinacije, kako bi se učenici
Srednje škole „Hrvatski kralj Zvonimir“ Krk i građani / članovi udruga
koje su registrirane za obavljanje predmetne djelatnosti uključili kao
volonteri u provođenju akcije čišćenja prirodnih morskih plaža.
j) Na temelju Zaključka Gradonačelnika Klasa: 363-02/13-02/38, Ur. broj:
2142/01-02/1-13-2, od 15. listopada 2013. godine, prima se na znanje
ponuda tvrtke Futura trade d.o.o. iz Lovrana, za zamjenu i postavu
vertikalnih fleksibilnih prometnih barijera na Vratima slobode u Krku.
Zadužuje se Džimi Skomeršić da od predmetne tvrtke zatraži ponudu za
nabavu, dostavu i montažu 15 komada vertikalnih fleksibilnih prometnih
barijera.
Ad 7.
Prijedlog Odluke o izboru članova Savjeta mladih Grada Krka, obrazložio je Marinko Bajčić,
te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Utvrđuje se prijedlog Odluke o izboru članova Savjeta mladih Grada Krka ( vidi prilog
predmetni prijedlog Odluke i Listu kandidata za izbor članova u Savjet mladih Grada Krka
dostavljenu od Odbora za izbor, imenovanja i razrješenja Gradskog vijeća Grada Krka koji
čine sastavni dio ovog zaključka).
Prijedlog Odluke o izboru članova Savjeta mladih Grada Krka prosljeđuje se
Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.
Ad 8.
Prijedlog Odluke o prihvaćanju zaključnog likvidacijskog izvješća Centra za održivi razvoj
otoka sjevernog Jadrana u likvidaciji i davanju razrješnice likvidatoru, obrazložio je Marinko
Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
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1. Utvrđuje se prijedlog Odluke o prihvaćanju zaključnog likvidacijskog izvješća
Centra za održivi razvoj otoka sjevernog Jadrana u likvidaciji i davanju
razrješnice likvidatoru (vidi prilog predmetni prijedlog Odluke koja čini sastavni
dio ovog zaključka).
2. Prijedlog Odluke iz prednjeg stavka ovog zaključka prosljeđuje se Gradskom
vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.
Ad 9.
Prijedloge Odsjeka za društvene djelatnosti, obrazložila je Marinka Margan, te je nakon
rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
Prihvaća se očitovanje Odsjeka za društvene djelatnosti u svezi naplate
korištenja prostora školske sportske dvorane „Fran Krsto Frankopan“ u gradu
Krku.
Zadužuje se Odsjek za komunalno gospodarstvo, Sedina Hadžić da izdavanje
računa za korištenje školske sportske dvorane „Fran Krsto Frankopan“
sukladno objavljenom Javnom pozivu za prikupljanje zahtjeva u svrhu
ustupanja na korištenje prostora sportske dvorane Osnovne škole „Fran Krsto
Frankopan“ Klasa:372-03/13-01/14, od 22. kolovoza 2014. godine u kojem je
utvrđeno da prostor sportske dvorane Osnovne škole „Fran Krsto Frankopan“
mogu koristiti i grupe građana uz cijenu od 100,00 kn po satu.
Daje se suglasnost voditelju školske sportske dvorane „Fran Krsto Frankopan“ u
gradu Krku za korištenje dvorane tijekom proljetnih školskih praznika, u cilju
održavanja treninga raznih klubova i udruga.
Stolno teniskom klubu Malinska Dubašnica odobrava se financijska potpora za
održavanje manifestacije Prvenstva Hrvatske u stolnom tenisu za osobe s
invaliditetom, koje će se održati na području grada Krka i Općine Malinska
Dubašnica, te se u tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka za 2014. godinu
odobrava iznos od 2.000,00 kn.
Sukladno odredbama Odluke o nagrađivanju učenika i učitelja O. Š. "Fran
Krsto Frankopan" Krk, MŠ Krk, PŠ Vrh i SŠ "Hrvatski kralj Zvonimir" Krk za
postignute rezultate na državnim natjecanjima, Grad Krk dodjeljuje sljedeće
nagrade mentoru i učenicima i to:
 novčana nagrada u iznosu od 1.000,00 kn dodjeljuje se mentoru Borisu
Boljšecu, prof. i Karlu Sintiću, učeniku 8. razreda Osnovne škole „Fran Krsto
Frankopan“ Krk za osvojeno 3. mjesto na državnom natjecanju iz predmeta
informatika;
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 novčana nagrada u iznosu od 500,00 kn dodjeljuje se Luki Brautu, učeniku 7.
razreda, za osvojeno 4. mjesto na državnom natjecanju iz predmeta
informatika.
Zadužuje se Odsjek za društvene djelatnosti za realizaciju ovog zaključka.
Prihvaća se Izvješće Odsjeka za društvene djelatnosti o posjeti i dodjeli poklon
paketa prigodom obilježavanja blagdana, socijalno potrebitim osobama s
područja Grada Krka.
Ad 10.
Pprijedlog Odsjeka za gospodarstvo u vezi nabavke Aqaliftera, obrazložio je Igor Hrast, te je
nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Na temelju Zaključka Gradonačelnika Klasa: 441-03/14-01/1, Ur. Broj: 2142/01-02/1-143, od 19. veljače 2014. godine, nalaže se tvrtki Vecla d.o.o. da provede postupak javne
nabave za izradu, dostavu i ugradnju dizala za kupače Aqualifter.
Zadužuju se Igor Hrast i Dinka Pejnović da izvrše prijenos odobrenih nepovratnih
sredstava za nabavku Aqualiftera dobivenih od Ministarstva branitelja iz Zagreba u
iznosu od 116,500,00 kn tvrtki Vecla d.o.o. Krk.

Gradonačelnikov kolegij zaključen je u 13,30 sati.
Zapisnik sastavila :
Mladena Cvitković

GRADONAČELNIK
Darijo Vasilić, prof.
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