2





 G r a d s k o   v i j e ć e

KLASA: 021-05/20-01/63
URBROJ: 238/07-03-04/04-20-2

Dugo Selo, 15. prosinca 2020. godine


     31. SJEDNICA 

GRADSKOG VIJEĆA GRADA DUGOG SELA


ZAPISNIK


sastavljen dana 15. prosinca 2020. godine na 31. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Grada Dugog Sela, koja se održava u  Gradskoj sportskoj dvorani, s početkom u 13.00 sati.

Zapisničar je Janja Klindžić.

 
 NAZOČNI:
 g. Darjan Budimir, predsjednik Gradskog vijeća, g. mr. sc. Ivan Šajković, potpredsjednik Gradskog vijeća, te g. Kruno Blažinović, g. Božidar Cik, g. Krešimir Cvijanović, gđa Vedrana Dragičević Borovec, g. Ivan Gereci, g. Siniša Kljajić, gđa Mara Mamuza, g. dr. sc. Zvonko Novosel – Dolnjak, g. Zoran Pandžić, g. Stjepan Štefinovec, g. Stipo Velić i g. Pave Vukelić.

ODSUTNI:
 g. Željko Remenar, gđa Renata Jelečki i gđa dr. sc. Ivana Krišto – opravdano.

Sjednici su nazočni g. Nenad Panian, gradonačelnik, gđa Jasminka Kokot Bambić, zamjenica gradonačelnika, g. Marijo Vinko, pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo, g. Veljko Bertak, pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti, g. Mladen Šestan, pročelnik Upravnog odjela za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika, g. Dean Dragičević, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i financije, gđica Nikolina Krvarić, viša stručna suradnica za pravne poslove, g. Davor Miljanović, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, g. Tadija Penić, direktor trgovačkog društva Dugoselski komunalni i poduzetnički centar d.o.o. Dugo Selo,  g. Nenad Haleuš Mali, ravnatelj Pučkog otvorenog učilišta Dugo Selo, g. Predrag Topić, ravnatelj Gradske knjižnice Dugo Selo, gđa Draženka Sesan, ravnateljica Dječjeg vrtića Dugo Selo, g. Nikola Rnjak, predsjednik Vatrogasne zajednice Grada Dugog Sela i predstavnici javnog priopćavanja. 

      Nakon izvršene prozivke vijećnika, sjednicu otvara g. Darjan Budimir, predsjednik, pozdravlja nazočne, konstatira kvorum i poziva prisutne da se pridržavaju svih epidemioloških mjera, da se izbjegavaju fizički kontakti, da se obavezno za vrijeme trajanja sjednice nose maske 
te da za postavljanja pitanja na Aktualnom satu i kod kasnije rasprave dođu za govornicu.

 
      Za raspravu predlaže sljedeći
          
D n e v n i  r e d :



AKTUALNI SAT 

1.
Verifikacija zapisnika sa 30. redovne sjednice Gradskog vijeća

2.
Izvješće o radu i financijsko izvješće Vatrogasne zajednice Grada Dugog Sela za 2019. godinu  



3.
Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje trgovačkom društvu Dugoselski komunalni i poduzetnički centar d.o.o. 



4.
 Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Dugo Selo



5.      
Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o gradskim porezima Grada Dugog Sela       



6.
 Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi



7.      
Prijedlog Odluke o izradi  IX. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela       



8.      
Prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja zone „Centar“ naselja Dugo Selo       



9.
 Prijedlog Odluke o prodaji građevinskog zemljišta (k. č. broj: 589/4 i 595/2,  k.o. Dugo Selo I)  


10.
Prijedlog Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija za razdoblje od 2021. do 2023. godine


11.
 Prijedlog Plana davanja koncesija na području Grada Dugog Sela za 2021. godinu



12.
 Prijedlog Odluke o sufinanciranju malih seoskih domaćinstava


13.
Prijedlog Plana upravljanja i raspolaganja imovinom Grada Dugog Sela za 2021. godinu 



14.
Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava iz cijene javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada 


15.
Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Grada Dugog Sela 


16.
 Prijedlog Odluke o donošenju Plana djelovanja Grada Dugog Sela u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu



17.
 Prijedlog Odluke o produljenju važenja Strategije razvoja Grada Dugog Sela za razdoblje od 2014. do 2020. godine 



18.
Prijedlog Zaključka o poništenju Javnog natječaja za prodaju suvlasničkog dijela (½) 
  k. č. broj 742/3 k. o. Dugo Selo I  



19.
Prijedlog Programa rada Gradskog vijeća za 2021. godinu




  20.
Prijedlozi i informacije


     Predloženi dnevni red jednoglasno je prihvaćen (14 glasova „za“) pa se prelazi na raspravu po pojedinim točkama. 

A k t u a l n i  s a t

g. Stipo Velić upitao je da li se Grad prijavio na nedavno raspisani natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za povrat vlastitog učešća za projekte koji su u provedbi ili su provedeni iz EU fondova. Natječaj će biti otvoren do 15.01.2021. godine. Da li se Dugo Selo prijavilo, koje projekte i koliko je sredstava u pitanju?
Drugo pitanje odnosi se na sekundarnu kanalizaciju na području Grada Dugog Sela i Rugvice. Koliko je izgrađeno, koji je hodogram aktivnosti izgradnje, jer postoje određeni rokovi koje treba poštivati, da ne bi slučajno ostali bez tih sredstava?
g. Dean Dragičević odgovorio je da je danas Grad poslao sve prijave za natječaje Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, s ukupnom vrijednošću 2 milijuna kuna, s time da tri projekta nisu aplicirana, jer već imamo iznos sufinanciranja, a to je izgradnja prometnice Puhovec i energetska obnova zgrade Gradske uprave te još jedan projekt koji je bio ispod minimuma sredstava koja se vraćaju, dakle, ispod 500.000,00 kuna. Dakle, ukupno je prijavljeno za 2 mil. kuna, sad nema točne podatke, ako treba, može ih dostaviti pismeno.
g. Nenad Panian odgovorio je na drugo pitanje g. vijećnika. To je bio prvi projekt ViO ZŽ. U protekle dvije godine nije išlo kako se očekivalo, održano je nebrojeno mnogo sastanaka s tvrtkom EURCO d.d., tražili termine i bilo je dosta problema. Oni su se žalili da nemaju dovoljno ekipa, na njih je vršen pritisak i ipak se nešto pokrenulo. Naime, prve godine izvršenost poslova je bila svega 19%. Posljednji dogovor je da se kreće u zatvaranje Domobranske ulice kako bi se krenulo u realizaciju kanalizacije u ulicama Martin Brega. Martin breg nam je rak rana, zbog vrlo uskih ulica i brdovitog terena. Prvo je trebalo biti 15.11.2021. ali je to zabranio, dok se ne završe radovi na RVS-u u Šaškovečkoj, I.G. Kovačića i u Kozinskoj ulici, kako bi stanovnici imali pristup glavnoj prometnici. Za Martin breg je rekao da pričekaju da prođu božićni i novogodišnji blagdani pa da onda krenu s kopanjem, ukoliko vremenski uvjeti dozvole. Nada se, u dogovoru sa ŽUC-om, da će to biti gotovo u roku dva – tri mjeseca, s konačnim asfaltom u Domobranskoj ulici. Do sada je ostvareno 45% svih planiranih radova, dobili su još 45 dana no nada se da će do kraja 2021. godine to sve biti gotovo u Dugom Selu i Rugvici. Idući tjedan je Skupština ViO ZŽ gdje će postaviti pitanje terminskih planova, pa  može vijećnike izvijestiti pismeno.
g. Božidar Cik uputio je svoje prvo pitanje pročelniku, g. Mariju Vinku. Prije nekog vremena na željezničkoj pruzi Dugo Selo – Križevci, izvođač radova izradio je zidni bukobran s južne strane pruge, te na taj način smanjio preglednost željezničko cestovnog prijelaza i ugrozio sigurnost željezničkog i cestovnog prometa. Zna da je to državni projekt, ali prilikom početka navedenih radova zamolio je g. pročelnika da zbog sigurnosti cestovnog prometa na županijskoj prometnici Ostrna – Dugo Selo, a u suradnji s Županijskim cestama i Policijskom postajom Dugo Selo, kontaktira izvođača radova te da se probaju zaustaviti radovi na izgradnji bukobrana do završetka izgradnje nadvožnjaka. Zanima ga što je g. pročelnik u ime Grada poduzeo, vezano za navedeni problem. Isti je problem i u Andrilovcu, no ne zna da li je tamo popravljena situacija. Drugo pitanje također je vezano uz komunalnu problematiku a upućuje ga g. Miljanoviću. Naime, prilikom izvođenja radova na novoj vodovodnoj mreži u naseljima Velika i Mala Ostrna izvođač radova je napravio propuste prilikom ugradnje hidranata. Kod podzemnih hidranata ostavio je premali poklopac pa se sporni hidranti ne mogu izvući iz svog podzemnog postolja a kod nadzemnih hidranata nisu napravljeni pristupi hidrantima. Prije više od dva mjeseca zamolio je g. Miljanovića da u ViO ZŽ reklamira izvedbu hidranata, te ga zanima što je Grad poduzeo, vezano za navedeni problem. 
g. Marijo Vinko odgovorio je da se problem bukobrana pojavio prvi puta u Andrilovcu i Grad je tada kontaktirao Hrvatske željeznice i zatražio da predloži rješenje. Ono što je napravljeno, uklonjeno je svega nekoliko bukobrana, koji se nalaze neposredno uz pružni prijelaz. Dakle, u ovom trenutku ne postoji mogućnost da se sad svi bukobrani uklone, jer njih pritišću rokovi izvođenja radova i prijetnja da neće realizirati projekt u zadanom razdoblju. Grad je o istome informirao PP Dugo Selo, koja se oglasila nenadležnom i Županijsku upravu za ceste, no povratnih odgovora za sada nema.
Vezano za hidrante, spojevi na tri nadzemna hidranta bit će napravljeni do Božića, dok je za podzemne Grad dobio očitovanje da su ispravni, da je uklonjen dio koji je smetao. Razgovor je završen na način da će Grad zatražiti pisano očitovanje ViO ZŽ, da se radi o ispravnim hidrantima, a ako bude potrebe, napravit će se naknadna provjera.
g. Siniša Kljajić istaknuo je da je na prošloj sjednici, 29. listopada 2020. god. bila jedna nejasnoća, vezana za prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna za 2020. godinu, gdje je stav Odbora za financije i proračun bio da je prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna nezakonit i u suprotnosti sa Zakonom o proračunu i Zakonom o fiskalnoj odgovornosti. Da li smo danas pametniji, imamo li odgovor tko je tu bio u pravu, predlagatelj, odnosno gradonačelnik ili je Odbor bio u krivu? Koristi se teza „nezakonit“ a tada je na sjednici Gradskog vijeća tražena pauza, gdje se tražilo pravno mišljenje o svemu, međutim, vijećnici odgovor nisu dobili niti se nalazi u privitku ovoj sjednici. Moli odgovor na to pitanje.
Drugo pitanje je vezano za projekt rekonstrukcije vodovodne mreže i kanalizacije u Dugom Selu. Građani postavljaju opravdana pitanja, jer vide da se pojedini dijelovi asfaltiraju a postoje i određene razlike. Postoje ulice u kojima se nalazi puni profil asfaltiranog kolnika, pa ga zanima, da li je to financirano iz projekta ViO ZŽ ili je to financirano iz gradskog Proračuna. Ako je iz gradskog Proračuna, da li je to bilo i u Programu građenja za 2020. godinu? Ako nije, koji je razlog zašto se išlo s tim upravo sada, u ovo razdoblje jeseni?
g. Dean Dragičević odgovorio je da je na Odboru za financije i proračun rečeno da je prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna za 2020. godinu nezakonit, iz razloga što je 7,2 mil. kuna stavljeno van Proračuna, tj. da se prenosi višak u sljedeću godinu, jer se sredstva sigurno neće utrošiti do kraja ove godine. Po načelima proračuna, smatra da je takav prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna za 2020. godinu uravnotežen. Odbor je donio svoje mišljenje i on o tome nema što reći, osim da Gradsko vijeće treba pitati Odbor zašto je dao takvo mišljenje a ne predlagatelja.
g. Marijo Vinko odgovorio je na drugo pitanje g. vijećnika. Asfaltiranje ulica nakon radova na RVS-u odvija se od situacije do situacije. Za nekoliko ulica Grad je sufinancirao asfaltiranje, iz razloga što drugi dio ulice, koji ne bi bio asfaltiran, je bio u vrlo lošem stanju i nije ga bilo moguće ostaviti takvog. U dosta ulica radi se o uskim profilima koji su i prije bili u tim ulicama i o neadekvatnom asfaltu, koji je zamijenjen prilikom radova na instalacijama odvodnje i vodovoda. Što se tiče Programa građenja, za asfaltiranje su predviđena sredstva na način da su to ulice u kojima se završe instalacije vodoopskrbe i odvodnje i nakon takvih radova, da Grad ima mogućnost dio asfalterskih radova platiti iz Proračuna i te ulice asfaltirati u cijelosti. Dinamika daljnjih radova nije poznata i teško je predvidiva i krajem prošle godine Grad nije znao kada i gdje će se asfaltirati koja ulica, tako da one nisu u Programu građenja taksativno navedene.
g. Siniša Kljajić napominje da je Odbor 29. listopada 2020. god., u svom Zaključku rekao sljedeće: „Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Dugog Sela je nezakonit i u suprotnosti sa odredbama Zakona o proračunu i Zakona o fiskalnoj odgovornosti zbog neuravnoteženosti prihodovne i rashodovne strane Proračuna. Prijedlogom je narušeno jedno od glavnih načela Zakona o proračunu – načelo uravnoteženosti prihoda i rashoda, za koje su previđene i prekršajne odredbe“. Može se postaviti legitimno pitanje, tko je ovdje radio loše? Ako je pročelnik taj, koji tvrdi da je ovo sve po zakonu, vjeruje mu, no na isti način se postavio i Odbor. Njegov predsjednik, g. Bošnjak tvrdi da je ovo nezakonito. Ako g. Bošnjak, kao osoba koja dugi niz godina radi ne samo u Dugom Selu nego i na državnoj razini, kaže i stavi svoje ime iza ovoga, onda imamo jedan značajan spor. Dvoje ljudi, koji obnašaju značajne uloge u našem društvu i našem Gradu, su to izjavili i ovo je dosta problematično i jedan drugog poklapaju svojim odgovorima. Stoga ga interesira pravni odgovor, tko je ovdje u krivu a time i preuzeti odgovornost, odnosno pozvati ljude koji su radili kontra zakona. Ako postoji takva situacija, moli da se dâ odgovor, pisanim putem a da Upravni odjel zatraži mišljenje Ministarstva financija. Tako će vijećnici dobiti odgovor, tko je taj koji je u ovom trenutku u krivu. Kvalifikacije poput „nezakoniti“, „u suprotnosti sa zakonom“ su dovoljno jasne. Moli da se podrži da se za sljedeću sjednicu dobije odgovor, tko i kako je ovdje odveo priču tamo gdje ona ne bi trebala biti.
Što se tiče odgovora g. Vinka na drugo pitanje, mora replicirati s pitanjima stanovnika Šaškovečke ulice. Ta ulica je također završena, da li će i ona sljedeće godine biti asfaltirana u punom profilu, ako da, zar nije logično da se novac, za onaj dio, koji asfaltira ViO ZŽ uključi u dugoselski dio, pa da ne radimo dva puta isti posao u onom dijelu gdje je već asfaltirano i da time napravimo i određene uštede? Moli odgovor na primjeru Šaškovečke ulice, kada će ljudi u toj ulici dobiti puni profil, kao što njihovi susjedi imaju?  
g. Nenad Panian odgovorio je da svi radovi, koje vodi VIO ZŽ imaju svoje ugovore i svoje ugovorne zahtjeve. Iskope, koji su do polovice ceste, izvodi VIO ZŽ i vraća u prvobitno stanje i tako piše u ugovoru. Kod Šaškovečke ulice jedina je sad razlika u boji. Dakle, asfalt nije oštećen i neće biti iduće godine taj dio mican, jer nema razloga. U onim ulicama, koje su do 3,5 m, sve je radio VIO ZŽ. Ulice koje smo htjeli malo proširiti, dodali smo tih pola metra. Ulice koje radi ŽUC, to je Huzanićeva ulica, tamo je dio i EURCA, ali je rađen i vodovod pa će biti cijela asfaltirana, kad se riješe neki drugi problemi. Sve radove, koje izvodi VIO ZŽ, tj. njegovi izvođači, po ugovoru moraju vratiti u prvobitno stanje. Što se tiče dodatnih asfaltiranja, to su većinom u 10, 15 ili 20% dodatka, koji Grad radi i već kad radi, radit će se kako treba. Šaškovečka ulica nema baš nikakav problem, istom se vozi svaki dan i nema potrebe za trganjem dobrog asfalta. Danas se asfaltira Čulinečka ulica a u drugom mjesecu će se asfaltirati i Domobranska ulica. Grad ne odgovara nikakvim financijskim sredstvima, za ono gdje odgovara ViO ZŽ. Poručuje građanima, ako im se dogodi šteta na vozilima, na ogradama, nekretninama, sve to mogu prijaviti VIO ZŽ i izvođač je dužan platiti štetu. 
g. Darjan Budimir ističe da građane odgovor neće baš u potpunosti zadovoljiti. Građani postavljaju pitanje, koji su kriteriji da se jedna ulica asfaltira u punom profilu, druga pola. Ne slaže se da će Šaškovečka ulica biti super, jer uvijek građevinska struka govori, čim se nešto reže i naknadno krpa, više neće biti isto. To nije toliko sporno, jer je asfalt u drugom dijelu Šaškovečke ulice bio u vrlo dobrom stanju, ali su veći problem, što se građani žale, ulice kojima je sužen profil na 3 metra. Zašto Grad ove godine nije pratio sve te radove, na način da te ulice dobiju rubnjake i da se prošire, kako bi se  dva vozila mogla mimoići?
g. Nenad Panian zamolio je, što se tiče asfaltiranja, da g. Dragičević kaže, koliko je prošle godine skinuto na Proračunu s asfaltiranja.
g. Darjan Budimir istaknuo je da g. gradonačelnik ne može postavljati pitanja.
g. Nenad Panian naglasio je da je amandmanom skinuto 600 ili 800 tisuća kuna s asfaltiranja, tako da pitanje nema osnova.
g. Darjan Budimir odgovorio je da pitanje ima osnova, ako je amandmanom preraspodijeljen jedan dio, ostali su milijunski iznosi i žalosno je da u ovoj godini, kad imamo ovakve radove u Dugom Selu, jedine ulice koje su asfaltirane su Aleja tišine, u kojoj nema niti jedna infrastruktura. G. gradonačelnik je u startu, kao predsjednik Skupštine ViO ZŽ, mogao utjecati na terminski plan, kojom dinamikom će se raditi, a ne da se dozvoli da je cijelo ljeto raskopan cijeli grad a sad se asfaltira kad pada kiša i snijeg i da građani dobiju uži i lošiji asfalt, umjesto da smo proširili ulice i stavili nogostup. Ovim putem zahvaljuje ViO ZŽ, što je asfaltirao Ulicu Ivana Gorana Kovačića u punom profilu i stavljena je horizontalna prometna signalizacija.
g. Ivan Gereci podsjetio je izvršnu vlast kako još uvijek nije dobio popis narudžbenica, koje je zatražio pod Izvješćem o radu gradonačelnika te je isti zatražio ponovo. Također ukazao je na problem realizacije projekta izgradnje nogometnog terena s umjetnom travom za NK Dugo Selo. Dakle, 13.11.2020. god., Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave je poništila Odluku o odabiru od 25. rujna 2020. god. i vratila ponovo ovaj postupak na početak. Grad je ponovo morao platiti iznos od 10.000,00 kuna nadoknade troškova žalbenog postupka, što je uobičajena procedura, ali mi smo u istom postupku uspjeli dva puta potrošiti 20.000,00 kuna, još uvijek nemamo umjetnu travu i ove godine postupak sigurno neće krenuti. Ulazimo u sljedeću godinu, djeca nam treniraju u krajnje neprimjerenim uvjetima i unatoč tome, postižu sjajne rezultate. Do kud smo došli, kako mislimo dalje, da li će natječaj ići, kad će ići i kakva je strategija dalje s tom umjetnom travom? 
g. Dean Dragičević odgovorio je da se na prvi natječaj žalio jedan ponuditelj. Nakon toga smo dobili Odluku Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, kojom je poništena Odluka o odabiru. Odabran je drugi ponuditelj, koji je dobio rok od trideset dana u kojem se može žaliti i žalio se drugi ponuditelj. To je po Zakonu o javnoj nabavi dopušteno i drugi ponuditelj je iskoristio svoje pravo. Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave je zaprimila žalbu, nas izvijestila da je ista osnovana i nakon dva mjeseca, iako je zakonski rok mjesec dana, donijela Odluku o poništenju te druge Odluke o odabiru. Dakle, na tom natječaju, bila su samo dva ponuditelja. Mi smo prvi put odabrali ekonomski povoljniju ponudu, drugi ponuditelj se žalio, Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave je prihvatila žalbu. U ponovnom postupku odabira, ne natječaja, Grad odabire skupljeg, razlika je 30.000,00 kuna i onda se žalio prvi ponuditelj. Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave je opet prihvatila žalbu. U drugom postupku ocjenjivanja, sve navode koji su bili osporavani Državna komisija je prihvatila, da oni nemaju dovoljno iskustva u postavljanju umjetne trave. Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave je to prihvatila kao osnovano i poništila Odluku. Prvi ponuditelj je dostavio mišljenje sudskog vještaka da se ti predmetni radovi, koje je on pokazao u procesu nabave, smatraju sličnima postavljanju umjetne trave. Drugi ponuditelj je dostavio mišljenje nekog neovisnog inženjera građevine da to nisu slični radovi. Kad smo dobili zadnju Odluku Državne komisije, zatraženo je mišljenje sudskog vještaka, dobili ga i odgovorili na žalbu. U mišljenju sudskog vještaka stoji da se to ne smatra sličnim radovima, da on nije dokazao da je u prethodne tri godine izveo umjetne trave u visini dva puta procijenjene vrijednosti, što je Grad tražio u natječaju, odnosno, 1,5 mil. kuna je procijenjena vrijednost, on je morao dokazati da je postavio umjetnu travu u protekle tri godine u vrijednosti 3 mil. kuna. Ponuditelj to nije dokazao, to je sada rekao i drugi sudski vještak. Što će biti dalje, ne zna, sve je predano Državnoj komisiji i čeka se odgovor komisije. Natječaj je u redu, a odluka je već treći put na Državnoj komisiji.
g. Ivan Gereci istaknuo je kako se ne nazire kraj ove trakavice, ako se ovako nastavi, jer se opet proces produljuje čekanjem nove odluke Državne komisije. Činjenica je da umjetne trave nema, da teren stoji i zapravo ova priprema, koja je napravljena, u ovom građevinskom smislu, propada i opet će se morati poravnati, znači, ponovo investirati da se ponovo teren pripremi prije postavljanja umjetne trave, jer teren stoji ogoljen dugo vremena, izložen raznim vremenskim uvjetima. To ne može zadovoljiti niti roditelje čija djeca treniraju u klubovima, ima ih jako puno, 200 djece trenira u NK Dugo Selo i ni jedna generacija ne može koristiti taj teren. Sve to predstavlja veliki problem a Grad je vlasnik stadiona. Ono što ovdje bode u oči je činjenica da su bila dva ponuditelja, i jedan i drugi zadovoljavaju i ne zadovoljavaju uvjete pa mu se čini da možda Grad nije raspisao na pravi način tu nabavu, pa je ostavljeno puno rupa i prostora da se na ovaj način mogu s nama loptati pred Državnom komisijom. Stoga traži u pisanom obliku svu dokumentaciju vezanu za tu nabavu, da se dostavi gradskim vijećnicima.
g. Darjan Budimir postavio je pitanje u svezi programa mjera za naše gospodarstvenike. Zahvaljuje pročelniku g. Dragičeviću koji je napisao opsežan odgovor na pitanje vijećnice, gđe Jelečki, ali smatra da nije razumio pitanje, jer ne želi vjerovati da je imao namjeru podcjenjivati vijećnike. Ugovori o zakupu javnih površina sklapaju se na razdoblje u kojem rade terase ugostiteljskih objekata, odnosno za razdoblje od travnja do listopada, što znači da je zakupnina u ovom razdoblju irelevantna. Osim toga, Gradsko vijeće je svojom Odlukom o mjerama pomoći, u članku 5. oslobodilo obveznike plaćanja zakupa javnih površina, što je g. gradonačelnik pokušao obustaviti, ali taj dio nije uspio. Nije razumljivo zašto se u odgovoru navodi da se u razdoblju do 30. lipnja neće pokretati postupci prisilne naplate ni to da se preporučuje Dječjem vrtiću da tijekom obustave rada roditelje oslobodi plaćanja. Podsjeća da je danas 15. prosinac a Odluka Vlade RH, kojom je vrtićima obustavljen rad stavljena je izvan snage još u svibnju. Stoga postavlja pitanje g. gradonačelniku i g. pročelniku, da odgovore koje su nove mjere pripremili za naše građane i poduzetnike. Obzirom da g. gradonačelnik svaki put odgovori da će dostaviti pisani odgovor a ne dostavlja, da li može usmeno reći, da li je nešto pripremljeno. 
g. Nenad Panian odgovorio je kako se svaki dan razgovara s ljudima. Grad ne može puno toga učiniti, budući da nema prostora koji iznajmljuje, osim ovoga u sportskoj dvorani. Što se tiče terasa i poreza na potrošnju, to je maksimum koji Grad može učiniti, što se tiče takvih potpora. Što se tiče potpore poduzetnicima, ni jedan poduzetnik se nije posebno javio za nikakvu potporu, a to im nije ni isplativo, jer dobivaju potporu od države. No, vijećnici će dobiti kompletan pismeni odgovor.
g. Darjan Budimir traži odgovor pisanim putem, a g. gradonačelnik je mogao koristiti dobru praksu drugih gradova, kao što su Novska, Zaprešić, koji su pravovremeno i u prvom i u drugom valu reagirali. Na zadnjoj sjednici je, kao predsjednik Gradskog vijeća i kao predsjednik svog kluba reagirao na priopćenje g. gradonačelnika, gdje je iznio niz neistina o radu Gradskog vijeća. Detaljno je sve opisao vezano za prodaju gradskog zemljišta uz Dom zdravlja. G. gradonačelnik je rekao da je sve to laž, ne navodeći ni jedan argument vezano za to. Vidi se po točkama dnevnog reda, na svakoj sjednici, koliko idemo u prijedloge izmjena i dopuna Prostornog plana, Detaljnog plana i svega, da je opći kaos što se tiče urbanističkog i prostornog planiranja u Dugom Selu, da smo taj dio trebali sačuvati za daljnje proširenje Doma zdravlja. Na pitanje, da li smo prodali tamo građevinsko zemljište za izgradnju prve zgrade kod Doma zdravlja, g. gradonačelnik je rekao da Grad to nije prodao. Stoga je danas podijelio svim vijećnicima Odluku o prodaji k.č.br. 589/3, koja je bila u vlasništvu Grada Dugog Sela, tako da je govorio istinu. Dostavio je vijećnicima i materijale koje mu je uputio u svezi tih projekata pročelnik g. Vinko i ugovor o kupoprodaji, tako da se vidi tko manipulira, laže i obmanjuje javnost. Odluka o prodaji je objavljena u Službenom glasniku, sklopljen je ugovor i nije bilo potrebe da g. gradonačelnik iznosi neistine a ono što je vrhunac, da je pročelnik, g. Vinko također morao lagati, potvrđujući neistinu g. gradonačelnika. Obzirom da se ne dostavljaju odgovori, vezano za narudžbenice, g. Cik je tražio zapisnike sa Skupštine ViO ZŽ, vijećnica gđa Dragičević Borovec je pitala gdje su sredstva u Proračunu, koja su osigurana amandmanom za dvoranu Dječjeg vrtića Dugo Selo, nekoliko puta je pitao što se skriva u projektu Omladinske ulice, zašto nije dostavljena Odluka Agencije za plaćanja u poljoprivredi, gdje je ta Odluka, gdje je nestalo milijun kuna EU sredstava od projekta Omladinske ulice, traži da se svim vijećnicima dostave pisani odgovori na navedena pitanja. Žalosno je da se nekoliko mjeseci traže ti podaci i ne dostavljaju se. Danas je vrijeme rada gradske uprave do 17.30 sati, pa moli da se ta Odluka Agencije za plaćanja u poljoprivredi dostavi svim vijećnicima još danas a ne da se čeka do naredne sjednice Gradskog vijeća.
g. Nenad Panian upitao je pročelnika, g. Vinka, koji je broj čestice do Doma zdravlja i čije je to bilo vlasništvo.
g. Darjan Budimir istaknuo je da je to retoričko pitanje i g. gradonačelnik ne može postavljati pitanja.
g. Nenad Panian naglasio je da čestica do Doma zdravlja nije u vlasništvu Grada već u privatnom vlasništvu. Niti jedna čestica Grada Dugog Sela nije bila do Doma zdravlja. Nije prodao česticu do Doma zdravlja, nego sljedeću česticu. Nikada ne laže.   
g. Darjan Budimir zaključuje Aktualni sat. 

 
T o č k a  1.  

Verifikacija zapisnika sa 30. redovne sjednice
Gradskog vijeća

     Zapisnik sa 30. redovne sjednice Gradskog vijeća dostavljen je u prilogu poziva za sjednicu.

     Primjedbi na tekst zapisnika nije bilo, pa Gradsko vijeće jednoglasno (14 glasova „za“) donosi sljedeći


Z A K L J U Č A K

     Verificira se zapisnik sa 30. sjednice Gradskog vijeća Grada Dugog Sela, održane 29. listopada 2020. godine.  


g. Darjan Budimir, predsjednik, predlaže, obzirom na posebne okolnosti, da se glasuje o prijedlogu da se uvodna obrazloženja izvjestitelja izostave na svim točkama dnevnog reda.

     Gradsko vijeće je većinom glasova nazočnih članova ( 13 glasova „za“, 1 „suzdržan“ glas) prihvatilo prijedlog g. predsjednika da se izostave uvodna obrazloženja izvjestitelja po pojedinim točkama dnevnog reda.


 T o č k a  2.  
Izvješće o radu i financijsko izvješće Vatrogasne zajednice
Grada Dugog Sela za 2019. godinu


      Izvješće je dostavljeno u prilogu poziva za sjednicu.    

      g. Darjan Budimir, predsjednik, otvara raspravu po ovoj točci.  


      U raspravi koja je uslijedila, g. Siniša Kljaić postavio je pitanje u svezi sredstava koja Vatrogasna zajednica dobiva od teleoperatera. Koliki je taj iznos i da li je isti planiran?

g. Nikola Rnjak odgovorio je da Vatrogasna zajednica Grada Dugog Sela ne dobiva sredstva od teleoperatera nego DVD Dugo Selo, koje je vlasnik Vatrogasnog doma i isti iznajmljuje teleoperaterima. To su njihova sredstva a radi se o iznosu od 80.000,00 kuna godišnje. Iz navedenih sredstava renovira se krov Vatrogasnog doma. Sredstva su planirana Financijskim planom DVD-a Dugo Selo za 2020. i 2021. godinu.

g. Darjan Budimir čestita predsjedniku Vatrogasne zajednice i svim vatrogascima na nesebičnom radu i zalaganju u vatrogastvu u Dugom Selu.  

       Rasprave više nije bilo pa Gradsko vijeće jednoglasno (14 glasova "za") donosi

Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća Vatrogasne zajednice 
Grada Dugog Sela za 2019. godinu
  
1. Prihvaća se Izvješće o radu i financijsko izvješće Vatrogasne zajednice Grada Dugog Sela za 2019. godinu. 

2. Ovaj Zaključak objavit će se u Službenom glasniku Grada Dugog Sela. 


T o č k a  3.  

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje trgovačkom društvu 
Dugoselski komunalni i poduzetnički centar d.o.o.


       Prijedlog Odluke s obrazloženjem dostavljen je u prilogu poziva za sjednicu.    

       g. Darjan Budimir, predsjednik, otvara raspravu po ovoj točci.  


                   U raspravi koja je uslijedila, g. Siniša Kljaić istaknuo je da je u razgovoru s g. Muratom, članom Odbora za financije i proračun, saznao kako je Odbor informiran da su bile tri ponude, no iz obrazloženja vidi da se radi o samo jednoj ponudi. Stoga pita da li je bilo više ponuditelja, da li su se tražile ponude od drugih tvrtki koje se bave financijskim leasingom, ako nije, zašto nije, ako jest, koje su to tvrtke?

g. Tadija Penić odgovorio je da je bila samo jedna ponuda. Radi se o nabavi usluge financijskog leasinga. To je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti. Putem Elektroničkog oglasnika javne nabave svima je bilo moguće dati ponude. Što se tiče istraživanja tržišta, prije no što se radila javna nabava, zaprimljene su ponude pet ponuđača, no to su bile informativne ponude i DKPC nije znao tko će dati ponudu u postupku javne nabave, budući se radi o nabavi financijskog leasinga.

        Rasprave više nije bilo pa Gradsko vijeće većinom glasova nazočnih članova (13 glasova "za", 1 „suzdržan“ glas) donosi

ODLUKU
 O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA ZADUŽIVANJE TRGOVAČKOM DRUŠTVU DUGOSELSKI KOMUNALNI I PODUZETNIČKI CENTAR D.O.O.

                  u tekstu koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.
    


T o č k a  4.  
Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika 
o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Dugo Selo


       Prijedlog Zaključka s obrazloženjem dostavljen je u prilogu poziva za sjednicu.    


       g. Darjan Budimir, predsjednik, otvara raspravu po ovoj točci.      

       Rasprave nije bilo pa Gradsko vijeće jednoglasno (14 glasova "za") donosi

Z A K LJ U Č A K
o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu 
i načinu rada Dječjeg vrtića Dugo Selo

1. Daje se prethodna suglasnost na prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Dugo Selo koji je Zaključkom, KLASA: 012-01/20-04/28, URBROJ: 238/07-68-20-04/2 utvrdilo Upravno vijeće na sjednici održanoj 30. studenog 2020. godine. 

2. Prijedlog Pravilnika iz točke 1. sastavni je dio ovog Zaključka.

3. Ovaj Zaključak objavit će se u Službenom glasniku Grada Dugog Sela.

   T o č k a  5.  


Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o gradskim porezima
Grada Dugog Sela

     Prijedlog Odluke s obrazloženjem dostavljen je u prilogu poziva za sjednicu.    

     g. Darjan Budimir, predsjednik, izvješćuje da je Odbor za financije i proračun Gradskog vijeća Grada Dugog Sela, na svojoj sjednici, održanoj dana 11. prosinca 2020., kao matično radno tijelo razmotrio prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o gradskim porezima Grada Dugog Sela, što ga je podnio gradonačelnik Grada Dugog Sela. Odbor za financije i proračun Gradskog vijeća Grada Dugog Sela je sa 3 glasa „za“ i 1 glasom „protiv“ donio Zaključak kojim se daje pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o gradskim porezima Grada Dugog Sela.
         
     Otvara raspravu po ovoj točci.      

     U raspravi koja je uslijedila, g. Siniša Kljajić postavio je pitanje da li su ove mjere, mjere za gospodarstvo u Dugom Selu. Ako jesu, sigurno će ih podržati, u ime Kluba vijećnika Drugo Selo. Traži odgovor na pitanje, kad su pozvani gospodarstvenici i kada je napravljen nekakav dijalog? U Dugom Selu postoji Udruženje obrtnika, a sigurno postoji mogućnost razgovora sa Županijskom gospodarskom komorom i Hrvatskom gospodarskom komorom, pa ga zanima kako izgleda hodogram razgovora s tim ljudima? Ispada da je Dugo Selo svedeno na ugostitelje, oni rade, trude se i zapošljavaju,, među njima ima i prijatelja, koji su potpisnici ovog zahtjeva iz 2019. godine, međutim, zar je samo porez na potrošnju mjera koju će naš Grad donijeti za ugostitelje? Imate primjer Grada Ivanca, koji je donio jednu od mjera u drugom valu, a to je povrat iznosa poreza na potrošnju 100% a povrat obračunate komunalne naknade, razložen je u postocima. Nema onoga što je rekao g. gradonačelnik, "ako mi to napravimo, nećete moći koristiti državna i županijska poticajna sredstva". Sljedeći primjer je Grad Rijeka, koji kaže, ako dijete ne može pohađati vrtić ili boraviti u vrtiću zbog mjera samoizolacije, cijena boravka će se obračunavati po broju dana tijekom kojih se usluga koristila. Kod nas se to isto djelomično radi, međutim, da li se na jednakoj razini razgovaralo s vlasnicima privatnih vrtića? Da li se zna koliko Grad plati po djetetu u gradskom a koliko privatnicima dotira po djetetu? Ono što je meritum, porez na potrošnju je jedina stvar koju je izvršna vlast napravila, ali ne radi racionalno. Ovo nije dovoljno, porez na potrošnju je samo jedan mali dio pomoći dugoselskom gospodarstvu i nedovoljan. U prosincu 2019. godine je poslan zahtjev. Zar u Dugom Selu radi samo 10 ugostitelja? Tada je telefonski razgovarao s gđom Budor Klarić i molio da se organizira sastanak, na kojem će svi biti prisutni i razgovarati s predstavnicima ugostitelja, otvoreno, javno i transparentno. Nije se ništa napravilo oko toga. Kada je započeo COVID, ugostiteljima treba sigurno dati drugačiju ulogu i porez na potrošnju treba obustaviti, ne ukinuti nego obustaviti i to je prijedlog koji je Klub vijećnika Drugo Selo dao u trećem mjesecu u prijedlogu gospodarskih mjera, ali nitko ih nije htio čuti a kamoli razgovarati pa niti predstavnička većina, koja je dala svoje mjere. Smatra da porez na potrošnju treba odgoditi, ne ukinuti, odgoditi do kraja pandemije plus broj dana od 19.03. za svakog ugostitelja a ako je potrebno i izvršiti povrat uplaćenog poreza u 2020. godini i to bi bila prava mjera. Kad se normalizira situacija onda se može razgovarati o ukidanju. To bi radili odgovorni i to bi radili oni koji planiraju što će biti u razdoblju koje slijedi. Osobno misli da će porez na potrošnju, ako će biti jedina mjera, prihvatiti, ali ako će gledati sustav, njega nema i onda ove mjere nisu dobre. Treba razmišljati unaprijed a ne samo na jednu mjeru koja dobro zvuči za nekolicinu ljudi u Dugom Selu, koje poštuje, koji pošteno rade i plaćaju poreze, međutim, nije to dovoljno. Gdje su mjere za cjelokupno gospodarstvo? Tek onda, mali dio tog mozaika, treba biti porez na potrošnju.

g. Kruno Blažinović istaknuo je da su ugostitelji u nepovoljnijem položaju u odnosu na ostale poduzetnike u Dugom Selu. Porez na potrošnju se naplaćuje samo ugostiteljima. Ukidanjem poreza na potrošnju, stavljamo ugostitelje u isti rang s ostalim poduzetnicima a ne dovodimo ih u povoljniji položaj.

g. Darjan Budimir naglašava kako vjeruje da će svi podržati donošenje ove odluke. U prvom valu pandemije je putem mailova a i na sjednicama Gradskog vijeća traženo od izvršne vlasti mjere pomoći gospodarstvu i građanima no ozbiljnije mjere nisu dočekane. Kao što je rekao g. Kljajić, mogli smo prepisati od drugih. Ni u ovom drugom valu, nikakve mjere nisu predložene, osim ovog poreza. Izražava žaljenje što je samo jedan dio ugostitelja uključen, kao i samo dio javnosti. U 12. mjesecu prošle godine bila je sasvim druga situacija. Odluka je predložena bez ikakve pripreme i analize i zbog neargumentiranosti i netransparentnog prikazivanja stvari, Gradsko vijeće nije na to pristalo. Ovo nije oslobađanje ugostitelja jer porez na potrošnju plaćaju potrošači, znači, presumira se da će za ovaj dio cijene ostati iste i razlika ostaje poduzetniku. Postavlja se pitanje da li treba ići u ukidanje poreza na potrošnju ili oslobađanje za jednu ili dvije godine. Obzirom da je Gradsko vijeće, svojom Odlukom u svibnju ove godine oslobodilo poduzetnike za ovu godinu plaćanja ovog poreza, da je g. gradonačelnik to svojom Odlukom obustavio, ove godine nismo mogli osloboditi poduzetnike plaćanja poreza na potrošnju, stoga će Klub vijećnika HZ, BM 365 podržati prijedlog ove Odluke. Želi naglasiti, baš iz razloga što to plaćaju građani, da ugostitelji budu spremni na ponovno uvođenje ovog poreza, ukoliko bude potrebe za njegovo namjensko i racionalno korištenje.


     Rasprave više nije bilo pa Gradsko vijeće jednoglasno (14 glasova "za") donosi

ODLUKU
 O IZMJENAMA ODLUKE O GRADSKIM POREZIMA GRADA DUGOG SELA

                    u tekstu koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.


T o č k a  6.  


Prijedlog Odluke o dopuni Odluke
o komunalnoj naknadi


      Prijedlog Odluke s obrazloženjem dostavljen je u prilogu poziva za sjednicu. 

      g. Darjan Budimir, predsjednik, otvara raspravu po ovoj točci.      

       Rasprave nije bilo pa Gradsko vijeće jednoglasno (14 glasova "za") donosi

ODLUKU
O DOPUNI ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI

                   u tekstu koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.


T o č k a  7.

Prijedlog Odluke o izradi IX. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja
Grada Dugog Sela


      Prijedlog Odluke s obrazloženjem dostavljen je u prilogu poziva za sjednicu. 

      g. Darjan Budimir, predsjednik, izvješćuje da je Odbor za zaštitu okoliša i prostorno uređenje na sjednici održanoj 14.12.2020. godine razmotrio prijedlog Odluke o izradi IX. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela, što ga je podnio gradonačelnik Grada Dugog Sela. Odbor zaštitu okoliša i prostorno uređenje sa 5 glasova „protiv'' donio je Zaključak kojim se ne daje pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o izradi IX. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela.

      Otvara raspravu po ovoj točci.      


      U raspravi koja je uslijedila, g. Siniša Kljajić istaknuo je da bi bilo dobro da je Odbor, kao savjetodavno tijelo, obrazložio zašto je bio protiv. Nije prvi put da odbori Gradskog vijeća daju takvu odluku, pa vijećnike dovode u situaciju neznanja. Moli obrazloženje stava Odbora, zašto su bili protiv?
Drugo, g. Tominac je na prošloj sjednici, javno pozvao na izradu Izvještaja o stanju u prostoru. G. Tominac ne samo da je dio izvršne vlasti nego i dio dugoselske povijesti koja je stvarala ovaj grad, jer je i prije bio involviran u prostorno planiranje u prethodnim godinama i o tome zna jako puno. Da li se započelo s izradom Izvještaja stanja u prostoru i kad će se to odraditi?

g. Marijo Vinko naglasio je da je glavni razlog Odbora za odbijanje, stav da je ta lokacija pogodnija za neke druge sadržaje. Oni nisu izrijekom protiv te namjene, nego da je lokacija blizu centra i da je pogodnija za neke druge sadržaje, koji bi tu bili primjereniji. 
Što se tiče Izvještaja o stanju u prostoru, Gradsko vijeće ga je donijelo prije godinu i pol. Naša obaveza je svake 4 godine donositi Izvještaj o stanju u prostoru a inicijativa g. Tominca je išla u smislu revizije tog već donesenog Izvještaja. Naravno da Upravni odjel i izvršna vlast neprekidno razmišljaju o stanju u prostoru, o perspektivama, o načinima, o rizicima i prednostima. To je nešto što se svakodnevno radi a ovaj formalni dio prema Vijeću odradit će se u budućem razdoblju i to ne samo kroz taj formalni oblik Izvještaja o stanju u prostoru nego kroz neki razvojni dokument, koji će se sigurno donositi u sljedećem razdoblju.

g. Siniša Kljaić smatra da bi predsjednik Odbora trebao Gradskom vijeću izložiti stav Odbora prije donošenja Odluke. Smatra da je to procedura koja se može provesti. Isto tako, idući tjedan je na dnevnom redu donošenje Proračuna, pa može li se već sad dogovoriti dolazak g. Bošnjaka na sjednicu, da kao autoritet u Odboru zastupa stav Odbora? 
Što se tiče ovog Izvještaja o stanju u prostoru, nada se da će doći do revizije istog jer i sâm živi u višestambenoj katnici, koja je napravljena među kućama. Da li to nagrđuje ili ne nagrđuje prostor može se raspravljati ali racionalno gledano umjesto te zgrade tu je trebala biti cesta. Možda je jedna od značajnih neatrakcija i onaj fascinantni zavoj S, koji ne samo da je fascinantan nego i opasan. Donesene su odluke na gradskoj razini, sadašnja vlast s tim nema veze, ali Upravni odjeli su i tada postojali. To je krivnja ljudi u Gradu koji su tada trebali reći ne. 

g. Darjan Budimir istaknuo je da se o odborima više puta raspravljalo te da i vijećnici mogu prisustvovati njihovim sjednicama i tamo postavljati neka pitanja. Pročelnik Vinko je bio na tom Odboru pa može dati cjelovit odgovor. Odbor je savjetodavno, odnosno radno tijelo Gradskog vijeća. Vezano za predloženu Odluku, radi se o području od velikog pružnog prijelaza, desno, oko 300 m zračne linije do OŠ Ivan Benković i 100 m od budućeg trgovačkog centra za koji smo donijeli Odluku o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana na prošloj sjednici Gradskog vijeća i 100 - 200 m od stambenih zgrada o kojima je govorio vijećnik g. Kljajić. Slaže se da je to uži centar Dugog Sela. Da li se taj dio ranije nalazio u gospodarsko industrijskoj namjeni, ako je, kada je prenamijenjena namjena u ovu, stambenu, mješovitu, koja je sada? Ako je to bila industrija, pa mješovita namjena, zašto se vraća na industriju? U obrazloženju stoji da će biti prerada plastike, da neće biti štetno i da će biti zapošljavanja, ali u Odluci o izradi stoji, da se prenamjenjuje namjena iz mješovite namjene unutar građevinskog područja u gospodarsko proizvodnu pretežno industrijsku namjenu. Da li to znači da kasnije može biti neka druga namjena, a ne ova koja se navodi u zahtjevu?

g. Marijo Vinko odgovorio je da je to područje bilo u industriji do 2013. godine kada je izmijenjen Prostorni plan na prijedlog Grada i kada je taj dio stavljen u mješovitu namjenu. Vlasnik te čestice tada je bila druga pravna osoba a do sada nije bilo interesa da se tamo krene s mješovitom izgradnjom, ali ne višestambenom, nego tek donošenjem UPU-a Zapad tamo bi se omogućila višestambena gradnja. Zbog blizine pruge nije postojao neki interes i zbog obilaznice. Poduzetnik želi, kroz svoj poslovni plan napraviti pogon i ostvarivati prihod. Točno je, ako se plan promijeni, da tu mogu biti i drugi oblici industrije. Danas su procedure koje prate gradnju industrijskih pogona vrlo striktne i ekološki osviještene, tako da svi pogoni moraju biti održivi i ekološki prihvatljivi.

g. Nenad Panian pojasnio je da se poduzetnik prije šest mjeseci obratio njemu i g. Dragičeviću. Bio je skeptičan zbog takve proizvodnje i tražio je da to vidi. Otišli su u Sloveniju, gdje postoji takav pogon, najnoviji i najmoderniji, u sklopu tvornice folija i ambalaže mekane plastike. Godišnje proizvode oko 1100 tona ambalažne plastike. Tvornica se nalazi između obiteljskih kuća. Godišnje imaju oko 200 kg otpada, ulja od boja. Sve je neopasno. 
Investitor radi na svojem zemljištu. Za to zemljište do sada nije bilo zainteresiranih, jer je blizu pruge i obilaznice. Proizvodnja nema nikakvog utjecaja na okoliš, to garantira. Što se tiče razvoja Grada Dugog Sela, infrastrukture i prenapučenosti, mi smo potkapacitirani brojem stanovnika u centru Grada. U zadnje dvije godine imao je pet - šest zahtjeva za točkastom izmjenom Prostornog plana i na Kozinščaku i na glavnoj cesti, a ovo je u zoni koja je bila industrijska, a trenutno to služi kao skladište.

g. Darjan Budimir istaknuo je da ovaj primjer pokazuje da ne znamo kud idemo. Zonu smo sami prebacili u mješovitu namjenu, sad ju vraćamo u industrijsku namjenu a na ovom području smo pokrenuli izradu UPU-a. Na tom području smo davno Prostornim planom, koji će se ubrzo realizirati obilaznica, pa će biti puno atraktivnije i bit će lakše realizirati sve te stvari. Obzirom na ove česte točkaste izmjene Prostornog plana, koje nisu najsretnije, a dogovor je bio između predstavničke i izvršne vlasti da se izmjenama Prostornog plana riješi najvažnije pitanje a to je višestambena izgradnja, uvjeti, zone, infrastruktura, da se završi Prostorni plan, koji je donesen na prošloj sjednici vijeća i da se odmah krene u nove, hitne izmjene Prostornog plana, da se riješi to pitanje višestambene izgradnje. Međutim, ni za prošlu ni za ovu sjednicu Gradskog vijeća to nije u razmatranju. Zašto je ova izmjena Prostornog plana ispred ove goruće stvari, višestambene izgradnje? Stoga određuje stanku od pet minuta i poziva predsjednike klubova vijećnika na kratak sastanak.

      U 14.43 sati g. Darjan Budimir određuje pauzu od 10 minuta.

      Gradsko vijeće nastavlja s radom u 15.05 sati.

g. Darjan Budimir izvješćuje da je održan sastanak predsjednika klubova vijećnika, koji se odužio obzirom na važnost teme i dosta nepoznanica, bez postojanja osiguranja u Odluci o izradi, da to ne bi bila neka druga namjena od ovog što se predviđa i traži. Zajednički je stav da se u ovoj fazi podrži da se krene u izradu ovih izmjena, pa će se vidjeti u postupku izrade i kroz tekstualni i grafički dio te kroz javne rasprave, koliko je to opravdano. U nekoj budućnosti, kad se napravi obilaznica i trgovački centar i možda će i taj vlasnik biti zainteresiran za neke isplativije djelatnosti. U ovoj fazi, ovaj prvi korak će se podržati.

      Rasprave nije bilo pa Gradsko vijeće jednoglasno (13 glasova „za“) donosi
  
     ODLUKU
O IZRADI IX. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA
UREĐENJA GRADA DUGOG SELA

         u tekstu koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

 
T o č k a  8.

Prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o donošenju
 Detaljnog plana uređenja zone „Centar“ naselja Dugo Selo

G. Marijo Vinko, pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo, daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje su vijećnici primili u prilogu poziva za sjednicu.
Napominje da je u raspravi na Gradskom vijeću o prijedlogu Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja zone „Centar“ naselja Dugo Selo, zatraženo da se ukine oznaka u grafičkom dijelu za višestambenu zgradu, što još uvijek ostavlja stanovitu mogućnost izgradnje manjih višestambenih zgrada. Glavni razlog tada prema ovom rješenju je bila činjenica da se na susjednoj parceli vlasnik odlučio za gradnju obiteljske kuće. Susjedna čestica također ima mogućnost izgradnje takvog objekta. Radi se o nekakvom principu jednakosti i obje čestice su tretirane s jednakom pažnjom. Naglašava da se radi točno o području unutar kojega je moguće razviti objekt koji bi trebao biti stambeno poslovne namjene, čime ukazuje da je on pretežno stambeni a u prizemlju bi bio poslovni. Jučer na Odboru je bilo rasprave oko toga i tad je bilo potrebno naglasiti da markica koja je predviđena u Detaljnom planu ne znači i objekt. Dakle, objekt može biti manji, ne može biti veći.  
                                                 
g. Darjan Budimir, predsjednik, izvješćuje da je Odbor za zaštitu okoliša i prostorno uređenje na sjednici održanoj 14.12.2020. godine razmotrio prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja zone „Centar“ naselja Dugo Selo, što ga je podnio gradonačelnik Grada Dugog Sela. Odbor zaštitu okoliša i prostorno uređenje sa 4 „suzdržana'' glasa donio je Zaključak kojim se ne daje pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o  Izmjenama i dopunama Detaljnog plana uređenja zone „Centar“ naselja Dugo Selo.

       Rasprave nije bilo pa g. Darjan Budimir, predsjednik, daje na glasovanje prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja zone „Centar“ naselja Dugo Selo i konstatira da ista nije donesena, jer je "za" glasovalo 5 vijećnika a 8 vijećnika ostalo je "suzdržano".

T o č k a  9.
Prijedlog Odluke o prodaji građevinskog zemljišta
 (k. č. broj: 589/4 i 595/2, k.o. Dugo Selo I)

        Prijedlog Odluke s obrazloženjem dostavljen je u prilogu poziva za sjednicu. 

        g. Darjan Budimir, predsjednik, otvara raspravu te pojašnjava stav Kluba vijećnika HDZ, BM 365. Stoji iza svega što je rekao i na prošloj sjednici kada se raspravljalo o prijedlogu ove Odluke i na Aktualnom satu. Izvršna vlast nije štitila interese Grada. Prva stvar je da je trebalo voditi brigu i za zahtjeve Doma zdravlja i Hitne medicinske službe, da se to područje sačuva za širenje Doma zdravlja. Imali smo sve instrumente da se UPU na taj način izmijeni, ali nismo, išlo se dalje. Ono što spori i što je tražio od g. Vinka, dokumente vezano za gradska postupanja i što je dostavio svim vijećnicima, drugi dio je način na koji je izbjegnut javni natječaj za prodaju gradskog građevinskog zemljišta. Parcelacijom koja je provedena u prvom mjesecu ove godine nije gradska čestica odcijepljena i na taj način površina te čestice prema Detaljnom planu za izgradnju zgrade iznosi manje od 50% pa prema zakonu bi to zemljište trebalo prodati  po tržišnoj cijeni na zahtjev investitora. No postavlja se pitanje što je s ovim korakom prije, gdje se izvršila parcelacija, umjesto da se dio te čestice stavio na javni natječaj i prodao, nakon čega bi se formirala ta čestica i zemljišno knjižno upisala. Razloge zašto se išlo ovim smjerom neka ocijeni svaki vijećnik. Treća stvar je procjena gdje u Centru Dugog Sela za izgradnju višestambenih zgrada, katnosti od šest katova, sigurno nije tržišna cijena od 70 EUR-a, a u procjeni, kad se vidi da su uzete u obzir kupoprodaja parcela primjerice u ulici Zelengaj, koja se ni ne nalazi u Detaljnom planu uređenja i fizički je udaljena 1,5 km, tako da sigurno nije osnova za određivanje tržišne cijene. Nitko ne može prisiliti gradske vijećnike kako će glasovati, pa tako ni njega, nikakvim prijetnjama i napadima, ucjenama i lažima. Vjeruje da će svi glasovati u interesu Grada Dugog Sela.

       Rasprave nije bilo pa g. Darjan Budimir, predsjednik, daje na glasovanje prijedlog Odluke o prodaji građevinskog zemljišta (k. č. broj: 589/4 i 595/2, k.o. Dugo Selo I) i konstatira da ista nije donesena, jer su "za" glasovala 2 vijećnika, 1 vijećnik izjasnio se „protiv“ a 10 vijećnika ostalo je "suzdržano".

       U 15.15 sati g. Darjan Budimir, predsjednik, iz zdravstvenih razloga napušta sjednicu, a vođenje sjednice preuzima g. mr. sc. Ivan Šajković, potpredsjednik Gradskog vijeća.


 T o č k a  10.

Prijedlog Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija
za razdoblje od 2021. do 2023. godine

Prijedlog Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija za razdoblje od 2021. do 2023. godine s obrazloženjem dostavljen je u prilogu poziva za sjednicu. 

       g. mr. sc. Ivan Šajković, potpredsjednik, otvara raspravu po ovoj točci.      

       Rasprave nije bilo pa Gradsko vijeće jednoglasno (12 glasova "za") donosi


 SREDNJOROČNI (TROGODIŠNJI) PLAN
 DAVANJA KONCESIJA ZA RAZDOBLJE OD 2021. DO 2023. GODINE  

                     u tekstu koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.


T o č k a  11.

Prijedlog Plana davanja koncesija na području
Grada Dugog Sela za 2021. godinu

Prijedlog Plana davanja koncesija za 2021. godinu s obrazloženjem dostavljen je u prilogu poziva za sjednicu. 

       g. mr. sc. Ivan Šajković, potpredsjednik, otvara raspravu po ovoj točci.      

       Rasprave nije bilo pa Gradsko vijeće jednoglasno (12 glasova "za") donosi

PLAN DAVANJA KONCESIJA
NA PODRUČJU GRADA DUGOG SELA ZA 2021. GODINU

        u tekstu koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

T o č k a  12.

Prijedlog Odluke o sufinanciranju
malih seoskih domaćinstava

Prijedlog Odluke s obrazloženjem dostavljen je u prilogu poziva za sjednicu. 

       g. mr. sc. Ivan Šajković, potpredsjednik, otvara raspravu po ovoj točci.      

       Rasprave nije bilo pa Gradsko vijeće jednoglasno (12 glasova "za") donosi

ODLUKU

       O SUFINANCIRANJU MALIH SEOSKIH DOMAĆINSTAVA

       u tekstu koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.


T o č k a  13.
Prijedlog Plana upravljanja i raspolaganja imovinom
Grada Dugog Sela za 2021. godinu

 Prijedlog Odluke s obrazloženjem dostavljen je u prilogu poziva za sjednicu. 

         g. mr. sc. Ivan Šajković, potpredsjednik, otvara raspravu po ovoj točci.      


 Rasprave nije bilo pa Gradsko vijeće jednoglasno (12 glasova "za") donosi

PLAN
 UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM GRADA
 DUGOG SELA ZA 2021. GODINU

            u tekstu koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.


T o č k a  14.

Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava iz cijene javne usluge prikupljanja
miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada

Prijedlog Odluke s obrazloženjem dostavljen je u prilogu poziva za sjednicu. 

       g. mr. sc. Ivan Šajković, potpredsjednik, otvara raspravu po ovoj točci.      

Rasprave nije bilo pa Gradsko vijeće jednoglasno (12 glasova "za") donosi

ODLUKU
O IZDVAJANJU SREDSTAVA IZ CIJENE JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA
 MIJEŠANOG I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA

        u tekstu koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

 
T o č k a  15.

Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa
za sustav civilne zaštite Grada Dugog Sela

Prijedlog Odluke s obrazloženjem dostavljen je u prilogu poziva za sjednicu. 

       g. mr. sc. Ivan Šajković, potpredsjednik, otvara raspravu po ovoj točci.      

Rasprave nije bilo pa Gradsko vijeće jednoglasno (12 glasova "za") donosi

ODLUKU
O ODREĐIVANJU PRAVNIH OSOBA OD INTERESA  
ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE GRADA DUGOG SELA  

            u tekstu koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.


T o č k a  16.
Prijedlog Odluke o donošenju Plana djelovanja
Grada Dugog Sela u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu

Prijedlog Odluke s obrazloženjem dostavljen je u prilogu poziva za sjednicu. 

       g. mr. sc. Ivan Šajković, potpredsjednik, otvara raspravu po ovoj točci.      

Rasprave nije bilo pa Gradsko vijeće jednoglasno (12 glasova "za") donosi


ODLUKU
 O DONOŠENJU PLANA DJELOVANJA GRADA DUGOG SELA U PODRUČJU PRIRODNIH NEPOGODA ZA 2021. GODINU

         u tekstu koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.




T o č k a  17.
Prijedlog Odluke o produljenju važenja Strategije razvoja
Grada Dugog Sela za razdoblje od 2014. do 2020. godine

       Prijedlog Odluke s obrazloženjem dostavljen je u prilogu poziva za sjednicu. 

       g. mr. sc. Ivan Šajković, potpredsjednik, otvara raspravu po ovoj točci.      
  
       Rasprave nije bilo pa Gradsko vijeće jednoglasno (12 glasova "za") donosi

ODLUKU
 O PRODULJENJU VAŽENJA STRATEGIJE RAZVOJA
 GRADA DUGOG SELA ZA RAZDOBLJE OD 2014. DO 2020. GODINE 

u tekstu koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

T o č k a  18.
Prijedlog Zaključka o poništenju Javnog natječaja 
za prodaju suvlasničkog dijela (½) k. č. broj 742/3 k. o. Dugo Selo I

       Prijedlog Zaključka s obrazloženjem dostavljen je u prilogu poziva za sjednicu. 

       g. mr. sc. Ivan Šajković, potpredsjednik, otvara raspravu po ovoj točci.      

       Rasprave nije bilo pa Gradsko vijeće jednoglasno (12 glasova "za") donosi

Z A K L J U Č A K
o poništenju Javnog natječaja za prodaju suvlasničkog dijela (½) 
k. č. broj 742/3, k.o. Dugo Selo I

1. Poništava se Javni natječaj za prodaju suvlasničkog dijela (½) nekretnine označene kao k.č. broj 742/3, ''kuća br. 4 i dvorište u Dugom Selu, Ulica Dubrava'', ukupne površine 557 m2, upisano u zk.ul. broj 2006, k.o. Dugo Selo I, javnim prikupljanjem pisanih ponuda, KLASA: 943-02/20-01/02, URBROJ: 238/07-03-04/01-20-12 od 29. listopada 2020. god., a koji je objavljen 10. studenog 2020. godine, istodobno na web-stranici Grada Dugog Sela i na oglasnoj ploči gradske uprave Grada Dugog Sela, Josipa Zorića 1, dok je obavijest o objavi ovog natječaja istog dana objavljena u dnevnom listu ''24 sata''.
2. Ovaj Zaključak objavit će se u Službenom glasniku Grada Dugog Sela. 

                              T o č k a  19.

       Prijedlog Programa rada Gradskog vijeća za 2021. godinu

      Prijedlog Programa dostavljen je u prilogu poziva za sjednicu. 

      g. mr. sc. Ivan Šajković, potpredsjednik, otvara raspravu po ovoj točci.      

      Rasprave nije bilo pa Gradsko vijeće jednoglasno (12 glasova "za") donosi

                              PROGRAM
          RADA GRADSKOG VIJEĆA ZA 2021. GODINU

    u tekstu koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 


                                T o č k a  20.

             
Prijedlozi i informacije


     Pod ovom točkom nije bilo rasprave pa g. mr. sc. Ivan Šajković, potpredsjednik, zahvaljuje nazočnima i zaključuje sjednicu u 15.20 sati.



Zapisničar

Janja Klindžić, oec.

Predsjednik
Gradskog vijeća



Darjan Budimir, mag. iur.


