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 G r a d s k o   v i j e ć e

KLASA: 021-05/21-01/13 
URBROJ: 238/07-03-04/04-21-2

Dugo Selo, 30. ožujka 2021. godine


     34. SJEDNICA 

GRADSKOG VIJEĆA GRADA DUGOG SELA


ZAPISNIK


sastavljen dana 30. ožujka 2021. godine na 34. 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. Željko Remenar, potpredsjednik Gradskog vijeća, g. mr. sc. Ivan Šajković, potpredsjednik Gradskog vijeća, te g. Kruno Blažinović, g. Krešimir Cvijanović, gđa Vedrana Dragičević Borovec g. Ivan Gereci, gđa Renata Jelečki, g. Siniša Kljajić, gđa dr. sc. Ivana Krišto, gđa Mara Mamuza, g. Zoran Pandžić g. Stjepan Štefinovec, g. dr. sc. Zvonko Novosel - Dolnjak, g. Stipo Velić i g. Pave Vukelić. 

ODSUTNI:
g. Božidar Cik. 

       Sjednici su nazočni g. Nenad Panian, gradonačelnik, gđa Jasminka Kokot Bambić, zamjenica gradonačelnika, g. Nikola Tominac, zamjenik gradonačelnika, g. Marijo Vinko, pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo, g. Mladen Šestan, pročelnik Upravnog odjela za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika,  g. Dean Dragičević, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i financije, gđa Zvjezdana Budor Klarić, službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova pročelnice Upravnog odjela za društvene djelatnosti, gđica Nikolina Krvarić, viša stručna suradnica za pravne poslove, g. Davor Miljanović, voditelj Odsjeka za komunalno i stambeno gospodarstvo, g. Mario Pezelj, predstavnik izrađivača plana trgovačkog društva ARHEO d.o.o. Zagreb, g. Tadija Penić, direktor trgovačkog društva Dugoselski komunalni i poduzetnički centar d.o.o. Dugo Selo, g. Predrag Topić, ravnatelj Gradske knjižnice Dugo Selo, gđa Draženka Sesan, ravnateljica Dječjeg vrtića Dugo Selo, gđica Ana Ivanda, predsjednica Savjeta mladih Grada Dugog Sela i predstavnici javnog priopćavanja. 








       Nakon izvršene prozivke vijećnika, sjednicu otvara g. Darjan Budimir, predsjednik, pozdravlja nazočne, konstatira kvorum i predlaže dnevni red kao u pozivu, s tim da se isti dopuni točkama koje je predložio g. gradonačelnik a koje glase: "Prijedlog Odluke o donošenju UPU Dugo Selo - zapad" i "Prijedlog Odluke o izradi XIII. Izmjena i dopuna DPU zone Centar naselja Dugo Selo" te da se točka 17. dopuni podtočkama: 
	Nogometni klub Dugo Selo

Šahovski klub Dugo Selo, 
sukladno prijedlogu Odbora za dodjelu nagrada i priznanja Grada Dugog Sela, sa sjednice održane dana 30. ožujka 2021. godine.
   
      Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje "Prijedlog Odluke o donošenju UPU Dugo Selo - zapad" i konstatira da prijedlog nije prihvaćen jer su se „za“ izjasnila 3 vijećnika, a 11 vijećnika ostalo je „suzdržano".

      Nadalje, predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje "Prijedlog Odluke o izradi XIII. Izmjena i dopuna DPU zone Centar naselja Dugo Selo" i konstatira da je prijedlog prihvaćen većinom glasova nazočnih članova  (12 glasova "za" i 2 "suzdržana" glasa). 

       Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje dopunu točke 17. podtočkama koje glase: "Nogometni klub Dugo Selo" i "Šahovski klub Dugo Selo" i konstatira da je prijedlog jednoglasno prihvaćen ( 14 glasova "za").

        Primjedbi ni drugih prijedloga glede predloženog dnevnog reda nije bilo pa Gradsko vijeće jednoglasno (14 glasova "za") utvrđuje sljedeći 
 
                                                                   DNEVNI RED

           

AKTUALNI SAT 


1.
Verifikacija zapisnika sa 33. redovne sjednice Gradskog vijeća

2.
Izvješće o radu gradonačelnika Grada Dugog Sela za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2020. godine



3.
Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Dugog Sela za 2020. godinu     


4.
Prijedlog Odluke o donošenju X. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela   


5.
Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada te troškovima uklanjanja odbačenog otpada na području Grada Dugog Sela za 2020. godinu   


6.
Prijedlog Odluke o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada na području grada Dugog Sela za 2021. godinu   


7.      
Izvješće o radu davatelja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i povezanih usluga za 2020. godinu  


8.
Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje trgovačkom društvu Dugoselski komunalni i poduzetnički centar d.o.o.

9.
Prijedlog Poslovnika Gradskog vijeća Grada Dugog Sela  

10.
Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja i prodaji suvlasničkog dijela (½)k.č. broj 742/3 k. o. Dugo Selo I


11.
Prijedlog Odluke o kupnji dijela nekretnine – k.č. broj 514 k. o. Dugo Selo II    


   12. 
Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Plan upisa djece u Dječji vrtić Dugo Selo za pedagošku godinu 2021./2022.

   13. 
Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Strukturu i Plan upisa  u 1. razred Glazbene škole Dugo Selo za pedagošku godinu 2021./2022.



14.
Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu   
 
15.
Prijedlog Odluke o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti obavljanja dimnjačarskih poslova na području Grada Dugog Sela 

16.
Prijedlog  Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Ustanove Sportski centar Dugo Selo

17.
Prijedlog  Zaključka o prihvaćanju financijskog pokroviteljstva
	Atletski klub "Martin Dugo Selo"

Udruga Hrvata BiH "Rodna gruda"
KUD "Preporod" Dugo Selo
ŠRD "Dugo Selo"
Nogometni klub Dugo Selo
	Šahovski klub "Dugo Selo"

18.
Prijedlog  Odluke o izmjeni Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Dugog Sela

19.
Prijedlog Odluke o izradi XIII. Izmjena i dopuna DPU zone Centar naselja Dugo Selo     
 
20.
Prijedlozi i informacije       
 

  Nakon utvrđivanja dnevnog reda prelazi se na raspravu po pojedinim točkama. 


A k t u a l n i  s a t

g. Siniša Kljajić svoje prvo pitanje upućuje g. gradonačelniku, a vezano je za njegov istup kao gradonačelnika u emisiji HRT-a Studio 4. Početkom ožujka, u nizu rečenica koje je izrekao g. gradonačelnik, bila je i rečenica da u Poduzetničkoj zoni Puhovec čuva milijun kvadrata državnog zemljišta za g. Rimca. Zanima ga što je s time, da li je ta informacija provjerena, da li će uistinu g. Rimac doći na ovaj prostor i što g. gradonačelnik može reći o tome.    
Drugo pitanje upućuje predstavnicima tvrtke DUKOM plin d.o.o. a budući da nitko ne prisustvuje sjednici iz navedene tvrtke, pitanje postavlja nadležnima u Gradu. Naime, 06. travnja 2020. godine, poslana je konstatacija o prijedlogu zajedničke sjednice u ime Kluba vijećnika Drugo Selo prema Gradskom vijeću Grada Dugog Sela, izvršnoj vlasti ovoga Grada te načelnicima i predstavničkim tijelima lokalnih općina, koji su vlasnici tvrtke DUKOM plin d.o.o. a vezano je za činjenicu da s 01. travnjem nastupa potpuna liberalizacija tržišta opskrbe plinom. U ovoj godini dana bio je plan da napravimo analizu, ta analiza ne smije biti od strane politike nego ekonomista i da vidimo kako to komunalno poduzeće u kojem smo većinski suvlasnik, stoji. Naime, postoje određeni koeficijenti za koje postoji niz upitnika. Na žalost, nije dobio odgovore kad je bio na sastanku u tvrtki DUKOM-plin d.o.o. a nije dobio odgovor niti od predstavničke niti od izvršne vlasti da li će se održati ta tematska sjednica. Stoga moli odgovor.
g. Nenad Panian odgovorio je na pitanje vezano za g. Rimca. To je teaser, kako je rekao ministar gospodarstva, da postoje tri zone u Hrvatskoj, Varaždin, Ivanić Grad i Dugo Selo s milijun kvadrata zemljišta za auto industriju. Smatra da bi bilo dobro da se u Dugom Selu sačuva oko 500.000 m2 za razvoj takve industrije. To je bio tzv. poslovni teaser, ali na tom putu i jesmo.
 Što se tiče DUKOM plina, tu su tri vlasnika, tražio je reviziju koja je odbijena, kao neovisna, iz političkih razloga a nakon toga o tome se više nije razgovaralo, no u budućem razdoblju u slučaju da se odlučimo Dukom plin staviti na tržište, kao 50%vlasnici sigurno će se o tome politički razgovarati a nakon toga ekonomski, pa na vijeća i tek nakon toga u prodaju.  
g. Siniša Kljajić izražava nezadovoljstvo grupacije kojoj pripada, a to je Građanska inicijativa,   da g. gradonačelnik našu poslovnu zonu teaserom pokušava promovirati, na razini svoje osobne  promocije. Naime, g. Rimac je poznat i kititi se tuđim perjem sigurno nije dobro, ako nemate argumente. 
Što se tiče Dukom plina, poslano je i g. gradonačelniku, g. Budimiru te načelnicima općina, kao suvlasnicima, pa će ukratko reći, da je koeficijent financijske stabilnosti 2018. godine je 5,11, maksimalno ekonomska preporuka je 1. Pokazatelj tekuće likvidnosti je 0,82, preporuka je 2, koeficijent zaduženosti je 0,84 preporuka u pravilu 0,5 ili manje. Koeficijent vlastitog zaduživanja 0,16, preporuka veći od 0,5. Za kraj, faktor zaduženosti, ukupne obaveze podijeljene s neto dobiti, plus amortizacijom iznose 19,06 predstavljaju dinamički aspekt zaduženosti i razmatraju mogućnost podmirenja obaveza, odnosno, pokazuje koliko bi godina trebalo tvrtki da uz postojeće poslovanje i ostvarivanje dobiti podmiri sve svoje ukupne obaveze. Dakle, po ovome, faktor zaduženosti je 19,06 za Dukom plin te mu se čini da sustavnim izbjegavanjem ove teme predstavnici političkih i izvršnih vlasti našega grada ali i susjednih općina, koje ovim putem proziva, izbjegavaju raspravu o vrlo važnom poduzeću za sve građane, a to je Dukom plin. Žao mu je što g. gradonačelnik nije našao sluha da on bude inicijator takve rasprave i što nemamo informaciju koliko je plaćena revizija. Također, u Izvješću revizije, koje je svrstano kao tajno postoje podaci koji su korišteni samo za određene osobe i kao da je ciljano bilo namijenjeno da se Dukom plin potakne kao kamenčić, koji će nekoga žuljati. Odmiče se od toga i želi razgovarati o  Dukom plinu kao strateški vrlo važnom poduzeću za dugoselski kraj. Stoga nije zadovoljan i ovim putem izražava nezadovoljstvo i na prvi odgovor g. gradonačelnika i način kako postupa u interesu našeg grada a posebno u interesu Dukom plina.
g. Stipo Velić postavio je pitanje u svezi sekundarne kanalizacije. Svima je poznato da je rok provedbe tog projekta skoro pri kraju. Nekoliko puta je postavljao pitanje, što je s tim projektom, koji je vrijedan 130 mil. kuna. Boji se problema s provedbom projekta, jer će proći vrijeme i mogli bi izgubiti ta sredstva.
Drugo, svima je poznato kakav je prometni kolaps u Dugom Selu, posebno glavnom ulicom.  Predlaže da se problem prometnih gužvi na križanju Osječke i Zorićeve ulice riješi proširenjem Osječke ulice, u dijelu skretanja prema zapadu, odnosno prema Zagrebu. Da li postoji mogućnost da se napravi izlaz, skretanje za desno?
g. Nenad Panian odgovorio je da projekt ide dalje. Oni su dobili odgodu. Bilo je određenih prijepora između VIOZŽ-a i izvođačem radova kanalizacije, tvrtkom EURCO radi čega je došlo do prekida i odgode radova, no sve je to sada riješeno i projekt ide dalje. Kasnili su godinu dana na Martin bregu, zbog prijepora s jednim lokalnim izvođačem. To je riješeno, Martin breg ide. Kad se riješi Domobranska ulica, imate na stranicama Grada plan daljnjeg kopanja i zeleno je označena kanalizacija a plavom vodovod. Iznos od 130 mil. kuna je sveukupna cijena za Rugvicu i Dugo Selo.
Što se tiče drugog pitanja, veliki je problem izlaska na cestu iz Osječke ulice. Grad je tražio da se tu napravi jedna traka, na mjestu gdje su obilježena mjesta za invalide, no zašto to ne može ići objasnit će pročelnik g. Vinko.
g. Marijo Vinko istaknuo je da su prostorne mogućnosti proširenja Osječke vrlo su ograničene. Za nekih par vozila bi mogli napraviti ali morali bi žrtvovati invalidska mjesta i širinu nogostupa, tako da za sada nije donesena odluka o tome, nego smo probali kroz posebnu regulaciju prometa Sportskom do Ferenčakove, odnosno Vatrogasnom pa uz Dom zdravlja ili po  Mihanovićevoj ulici omogućiti izlazak iz Osječke, kad se stvaraju čepovi u određenim terminima i na taj način riješiti problem dugog čekanja uključivanja iz Osječke ulice.  
gđa Renata Jelečki postavila je pitanje o završetku radova u Domobranskoj ulici, koji su trebali biti gotovi 15.04. Građani pitaju kad se očekuje završetak radova u ovoj ulici i što će biti s   nogostupom iste. Naime, g. gradonačelnik je izjavio da će po završetku radova nogostup biti od   crkve do dolje. Cesta je 2017. godine evidentirana kao javno dobro a poznato je da se vodilo računa prilikom izdavanja građevinskih dozvola za novoizgrađene kuće o ostavljanju metra ili dva za proširenje. Pitanje je, da li se Grad upisao kao vlasnik i kolika će biti širina tog nogostupa? 
g. Marijo Vinko odgovorio je da su radovi bili odgođeni iz prijepora koji su nastali oko prometnog elaborata i zatvaranja ulice, no čim je to riješeno radovi teku bez zastoja i očekuje se da će radovi na izgradnji odvodnje trajati sljedeća dva mjeseca. Planirana je zamjena plinovoda u ovoj ulici i nakon toga slijedi asfaltiranje. Ulica je javna cesta, pod upravljanjem ŽUC-a i Grad se ne može tamo upisati kao vlasnik, jer je Odlukom ministra razvrstana kao javna cesta. U tijeku je projektiranje izgradnje nogostupa, morali smo ići u neke izmjene, a sutra počinje prikupljanje posebnih uvjeta a nakon toga idemo na građevinsku dozvolu za odvodnju i pripremu za otkup parcela koje su potrebne za formiranje nogostupa. Radi se o nekih  kilometar i 600-800 metara. Nogostup će biti izveden u nekoliko faza, ovisno o brzini rješavanja imovinskih odnosa i u međuvremenu će ulica biti riješena na način da ima rubnjak, uličnu odvodnju i da će biti omogućeno kretanje pješaka po uzdignutoj bankini.
gđa Renata Jelečki upitala je da li se može precizirati kad će biti gotov taj nogostup i koliko će biti širok.
g. Marijo Vinko odgovorio je da je nezahvalno prognozirati kad će nogostup biti gotov. Ove godine imamo osigurana neka sredstva, vezano za izgradnju nogostupa ali ista će biti utrošena za izgradnju prometnice i odvodnje koje su preduvjet za izgradnju nogostupa a nakon toga nas čeka otkup čestica koje su potrebne. Planirana širina nogostupa je metar i 60 cm.
gđa Renata Jelečki zatražila je pisani odgovor na pitanje koje je postavila a ne na koje je g. pročelnik mislio da je postavila.
Drugo pitanje upućuje g. Tomincu. Da li je podnesena kaznena  prijava protiv NN osobe, koja je bila pozitivna na prošlom Vijeću, odnosno, u kojem stanju je ta prijava, obzirom da je Građanska inicijativa na sve adrese ove države poslala taj upit? Bili su vrlo neugodno iznenađeni kad su dan nakon sjednice Vijeća saznali da je g. Tominac znao da je netko dan prije bio među vijećnicima pozitivan, što misli da je vrlo neodgovorno i misli da je to krivično djelo a ne prekršajno. Postavlja pitanje g. gradonačelniku i nadležnom Upravnom odjelu, obzirom na uvjete pandemije danas, pa i ovo da ona postavi dva pitanja a samo se jednom prebriše ova govornica, te obzirom da se povećava broj zaraženih, ne samo u Dugom Selu, kakva je strategija upravljanja i scenarija oko mogućeg daljnjeg širenja bolesti? Jesmo li mi za to spremni, ako smo spremni prihvaćati da zbog većine u Gradskom vijeću među sobom imamo pozitivnog vijećnika, da li smo spremni i na sve sljedeće scenarije?
g. Nikola Tominac odgovorio je da je temeljem saznanja da je određena osoba bila na sjednici Gradskog vijeća, o tome upoznata policija, i prema izjavi načelnika Policijske postaje, oni su nakon završetka faze oporavka trebali sačiniti određeni postupak i utvrditi da li se radi o prekršaju, krivičnom djelu, itd. Ovih dana će vidjeti kako je to završilo, da li je pokrenuta kakva prijava ili nije, pa će vijećnike o tome obavijestiti.
Što se tiče strategije, strategiju na razini države vode određene zdravstvene službe, znači gradovi i općine to ne rade, osim provedbe ovih mjera, koje su date. Najveću ulogu u svemu tome imaju županije i država, znači, zdravstvene institucije, koje se pripremaju u slučaju povećanja broja zaraženih. Na području Grada Dugog Sela imamo relativno manji broj u odnosu na one špice koje smo imali u prosincu i početkom siječnja ove godine, o čemu je jučer putem gradskog portala izvijestio građanstvo. Stalno dajemo upozorenja građanima da se pridržavaju svih mjera. Na žalost, Grad Dugo Selo, osim komunalnih redara i policije, nema neku veću ulogu. Uglavnom su inspekcije na višoj razini, znači Državni inspektorat, Inspektorat civilne zaštite i oni faktički taj dio provode. Mi možemo samo upozoravati, prosljeđivati gore, to isto radi i policija, s kojom svakodnevno izmjenjujemo informacije i svatko u svom dijelu radi.
g. Stjepan Štefinovec svoje prvo pitanje upućuje g. Vinku. Zagrebačka županija je 29. siječnja objavila javni poziv za dodjelu sredstava programima i projektima za izgradnju i uređenje ruralnih prostora. Dakle, to je natječaj kojim bi mi mogli aplicirati  za sredstva za uređenje i adaptaciju ili projektnu dokumentaciju naših društvenih ili vatrogasnih domova. Koje smo mi od naših domova prijavili na ovaj javni poziv Zagrebačke županije?
Drugo, vijećnica Jelečki je govorila o kolegi NN, koji se ponašao sasvim neodgovorno te mora konstatirati da je on jedna njegova žrtva. Ovdje se ne radi o problemu, gdje je on zarazio samo njega nego i članove njegove obitelji. Smatra da bi se HDZ, kao odgovorna stranka, trebala ispričati. Očekuje od g. Budimira, posebice od g. Gerecija, kao kandidata za gradonačelnika, da se u ime svog vijećnika iz Velike Ostrne, koji je zarazio i njega i članove njegove obitelji, time ih sve doveo u životnu opasnost, ali i veliki broj sugrađana iz Velike Ostrne. Najmanje što očekuje je isprika.  
g. Marijo Vinko odgovorio je da se, na žalost, Grad ove godine nije prijavio na taj natječaj, jednostavno nije se stiglo. Prošle godine Grad je dobio sredstva na tom natječaju.
g. Darjan Budimir reagirao je na drugo pitanje g. vijećnika. G. Tominac je rekao da će provjeriti sve činjenice i okolnosti a nadležne službe su za to zadužene a ne da g. vijećnik na ovakav način nekog proziva. Ako je netko pogriješio, to je osobne prirode a ne tražiti kolektivnu odgovornost. Koliko mu je poznato nitko nije znao niti je bio pozitivan u trenutku kad se sjednica  održavala. Isto tako, poznato mu je da su s g. vijećnikom Štefinovcem drugi ljudi bili u tom tjednu na drugim sastancima, koji su također bili ranije pozitivni, pa je pitanje, cijela država i cijeli svijet je u koroni a sad ako se desi situacija, nekoga pribijati na križ nije način. U nedostatku nekih drugih sadržaja, ovo je prilika nekima da na tome zarađuju neke jeftine političke poene. Postoje nadležne državne i gradske institucije, koje to mogu utvrditi, svatko je odgovoran za svoje postupke. Što se tiče Grada Dugog Sela, sjednice Vijeća organiziramo u skladu sa svim propisima, poštujući sve epidemiološke mjere. Na prošloj sjednici svi su poštovali i razmak i maske a tko se družio izvan dvorane ili negdje drugdje, nije stvar Gradskog vijeća i njega osobno.
g. Stjepan Štefinovec istaknuo je da nije nikoga pribijao na križ, on je tražio ispriku g. predsjednika i ispriku kolege koji je kandidat za gradonačelnika. Smatra da su se u najmanju ruku trebali ispričati, to je njegovo osobno mišljenje. Kad je već g. predsjednik spomenuo neka druga druženja, mora izvijestiti da je g. vijećnik lagao i epidemiologu Zagrebačke županije, nije naveo činjenice, niti ljude s kojima je bio u kontaktu. Mogao je i na taj način spriječiti da se zaraza širi kroz to druženje. G. epidemiolog Vranješ bio je vrlo iznenađen istinom koju mu je on rekao i sablažnjen onime što je rekao zaraženi vijećnik. 
g. Darjan Budimir upitao je g. gradonačelnika da li je normalno i prikladno da se predlažu dopune dnevnog reda večer prije sjednice Gradskog vijeća, npr. Odluka o donošenju UPU – Zapad, koji ima u materijalima 128 stranica a ta praksa se ponavlja iz sjednice u sjednicu. Ovo pokazuje u ove 4 godine fijasko u  prostornom planiranju, da lutamo a da lutamo pokazuje i činjenica da smo pokrenuli izmjene Prostornog plana za područje bivše pilane, koje je bilo industrijsko, pa je to Grad u jednom trenutku vratio u stambenu namjenu, pa opet u industriju jer je g. gradonačelnik išao u Sloveniju i vidio te pogone za preradu plastike. Da li je g. gradonačelniku dnevni red dopunjavati s ovakvim točkama i da li, obzirom na javnu raspravu i nezadovoljstvo građana ostaje pri tom svom prijedlogu da se u  užem centru grada smješta pogon za preradu plastike? Podsjeća da je na prošloj sjednici tražio dostavu svih odgovora na vijećnička pitanja, brojnih odgovora na koja vijećnici nisu nikad dobili ni usmene ni pisane odgovore, ni za kaznu Grada od milijun kuna za Omladinsku ulicu, ni za brojne druge teme. Ni danas odgovori nisu stigli, što samo pokazuje odnos prema Gradskom vijeću pa ponavljati zahtjev za dostavom  odgovora, što vam je zakonska obaveza, ne bi htio ovaj put, obzirom da je zadnja sjednica, pa nema smisla ni postavljanje pitanja ni traženje odgovora, koja vijećnici ne postavljaju u svoje ime, nego u ime građana. 
g. Nenad Panian odgovorio je da mu nije normalno da na Proračun dobije 19 amandmana na samoj sjednici.
 Što se tiče promjena prostornog plana, tako često i tako puno i tako dobro, znači samo jedno: da se u ovom Gradu napokon nešto gradi. Da je g. predsjednik ikada bio privatnik, da je ikada morao u jednom trenutku odlučiti jedno, u drugom drugo, u trećem treće, da je hranio ljude oko sebe, pazio na njihove obitelji, onda bi znao kako se to radi, kako se to pregovara s privatnicima i vlasnicima zemljišta. Imali smo govor od 20 minuta jednog našeg vijećnika, prije nekog vremena, o poštovanju prema privatnom zemljištu i, kako je Gradsko vijeće odlučilo, vratilo je zemljište. Isto tako imamo i sada prigovore. Kad je prezentiran UPU Dugo Selo-Zapad, prošle godine, pobunilo se 20 – ak ljudi za široke zelene površine, za ceste itd. Tada je rješenje bilo da jedan investitor otkupi zemljište i na istom napravi nešto od koristi za Grad Dugo Selo, a to je bio trgovački centar koji ste danas odbili, gdje bi se zaposlilo 150 ljudi. Privatnik je 32 godine i nikad od države nije tražio pomoć, ni kad mu je bilo najteže. Znači, kad se mijenja plan, mijenja se s razlogom. Shvaća ljude koji su uložili svoj novac, svoje vrijeme i znanje u nešto i onda vidi da mu to propada iz njemu neshvatljivih razloga. U ovom Gradu se četiri godine krvnički radilo i gradilo, te se pripremilo na desetke projekata, za njega ili onoga koji dođe poslije njega i svi oni, koji će željeti u Gradu Dugom Selu graditi a slušajući investitore, vlasnike zemljišta i građane, uvijek će donijeti pravilnu odluku. Bio je u Sloveniji, čovjek ga je uvjerio da je to mala prerada plastike, no kasnije se pokazalo da to nije tako i ovaj plan nije izmjena tog plana, to nema veze s plastikom nego sa trgovačkim centrom koji, na žalost, neće biti izgrađen u Dugom Selu, jer ste to odbili. Sljedeći investitor koji dođe, isto će imati pravo na izmjenu toga plana u skladu i sa potrebama Grada Dugog Sela, investicijom i u skladu s privatnim vlasništvom i njihovom odgovornošću prema tom privatnom vlasništvu. Znači, ove četiri godine se krvavo radilo i gradilo i borilo se s nerazumijevanjem i svakakvim idejama, podmetanjima, naklapanjima, lažima, pozivanjima novinara a nikada se nitko nije ispričao ni g. Dragičeviću niti njemu za sve te laži. Grad Dugo Selo za iduće razdoblje ima 27 pripremljenih projekata, ali o tome će se govoriti u sljedećem razdoblju, do 16.05.  
g. Darjan Budimir istaknuo je da nije zadovoljan odgovorom g. gradonačelnika. Iznesen je čitav niz neistina i pokazao je opet nepoznavanje prostornog planiranja. Četvrta točka dnevnog reda je Odluka o donošenju X. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela, po kojoj, ako je vijećnici prihvate, će biti omogućena namjena za izgradnju trgovačkog centra, tako da ovo što je rekao g. gradonačelnik, da nije prihvaćeno, nije točno. Obzirom da je ovo zadnja sjednica ne traži pisani odgovor ali sveobuhvatne izmjene prostorno planske dokumentacije, za koju je dogovoreno da bi trebala krenuti već davno, nisu krenule a to je puno važnije nego ovako kako se tko sjeti. Zato imamo ovaj urbani prostorni nered.
Došli smo do zadnje sjednice Gradskog vijeća u ovom mandatu te želi zahvaliti svim vijećnicama i vijećnicima na trudu, radu i zalaganju, zahvaljuje svim gradskim djelatnicima kao i djelatnicima gradskih ustanova i gradskih trgovačkih društava. Kad se osvrne na protekle godine i sve izazove s kojima smo se susreli, ponosan je na sve što je ovaj saziv Gradskog vijeća napravio za Grad Dugo Selo. Tu su brojni projekti i Odluke, donesena je odluka o izgradnji kanalizacije i vodovodne mreže, besplatni udžbenici za učenike osnovnih škola, sada i za srednju školu, povećanje naknade za novorođenu djecu, povećanje broja stipendija, znatno veća sredstva za sportaše, vrtiće, vatrogasce, osigurali brojna sredstva za nogostupe, koji velika većina iz nepoznatih razloga nisu realizirani. Žao mu je što nije ostvarena bolja komunikacija s g. gradonačelnikom, što je g. gradonačelnik većinu vremena u protekle četiri godine koristio kako bi svalio krivnju za svoje neuspjehe, loše prijedloge ili sporost na Gradsko vijeće, često i osobnim napadima protiv vijećnika ili predsjednika Gradskog vijeća. Izražava žaljenje što nije iskoristio vrijeme da zajedno naprave još više za Dugo Selo, što je trebao biti njegov primarni cilj a ponosan je što su vijećnici bili odani tom cilju i ustrajali na donošenju zakonitih, kvalitetnih odluka, ali što su i uvijek bili spremni kritički raspravljati o svim točkama dnevnog reda. Drago mu je što nisu prihvatili neke loše prijedloge, primjerice prijedlog g. gradonačelnika za poskupljenje komunalne naknade od 40% za bespotrebno kreditno zaduženje, za rasprodaju gradske imovine, što je spriječena daljnju višestambenu izgradnju bez kanalizacije, no, bez obzira na te međusobne prijepore, zahvaljuje g. gradonačelniku i njegovim zamjenicima na trudu i radu u okviru njihovih nadležnosti. Na ove 34 sjednice Gradskog vijeća raspravljeno je preko 600 točaka dnevnog reda, donijeli brojne Proračune, rebalanse, omogućili provedbu svih započetih projekata, osigurali sredstva za neke nove projekte, za obilaznicu, za umjetnu travu, za dječja igrališta, za energetske obnove Glazbene škole i gradske uprave, te za sve projekte koji su bitni za rast i razvoj Dugog Sela, to je bio cilj i zadatak vijećnika i zato su ih građani izabrali. Hvala svim vijećnicima na trudu i radu, za interes naših građana, napravili smo puno toga dobroga, osigurali puno projekata, osigurali preduvjete za razvoj Grada Dugog Sela. Moglo se i više da je gradonačelnik bio aktivniji, da je bio posvećen radu za boljitak Grada a ne fokusiran toliko na svoj privatni posao, ali i da je imao malo više znanja o upravljanju financijama, projektima i prostornim planiranjem, ali zato je jasno da novi gradonačelnik mora biti osoba puna energije, puno aktivnija u predlaganju i provođenju kapitalnih projekata i osoba koja će 24 sata raditi za naše građane i naš Grad. Veliki je posao pred nama, vrijeme je da se unaprijedi ova naša prometna infrastruktura u Gradu, da se izgrade vrtići i povećanje broja mjesta, nogostupi ali, posebni izazov je puno kvalitetnije prostorno planiranje. 
Na kraju Aktualnog sata, još jedanput zahvaljuje svima na trudu i na doprinosu za Grad Dugo Selo te zaključuje Aktualni sat.


T o č k a  1.  

Verifikacija zapisnika sa 33.  redovne sjednice 
Gradskog vijeća 

             Zapisnik sa 33. redovne sjednice Gradskog vijeća dostavljen je u prilogu poziva za sjednicu.

gđa Renata Jelečki osvrnula se na pitanje koje je postavila na prošloj sjednici Gradskog vijeća. Naime, tada je pitala da li postoji potreba za izradom tolikih točkastih izmjena planova, no pitala je, imamo li potrebu izrađivati UPU-ove, odnosno prostorne planove po svakom naselju, jer očigledno nisu usuglašeni s realnim potrebama. Na to nije dobila pisani odgovor, kao i jako puno u ove četiri godine i čak je tada g. Vinko odgovorio da su četiri UPU-a tu i da postoji jedan UPU za poduzetničku zonu ali da ne postoje svi urbanistički planovi svakog naselja. Dobiva neki sasvim drugi odgovor na to pitanje i naravno da je nezadovoljna, jer se to događa već točno četiri godine. Vijećnici pitaju jedno, a vi odgovarate ono što mislite da je zgodno za odgovoriti, umjesto da odgovorite na pitanje, koje je postavljeno. Da nema zapisano, da je g. Vinko ovdje za govornicom odgovorio da postoje četiri UPU-a i jedan za poduzetničku zonu, ali da je to jako komplicirano, da nemamo za sva naselja a nešto sasvim drugo pišete u odgovoru. Jednako je tako i za ovaj drugi odgovor, uopće nije spominjala u svom pitanju g. Bertaka, samo je pitala kada je planirano raspisivanje natječaja za pročelnika Upravnog odjela za društvene djelatnosti. To se događa ove četiri godine i to stvarno nije u redu. Možete nas ignorirati do neke mjere, ali za ignoriranje građana, zapitajte se što će biti na sljedećim izborima.

g. Darjan Budimir istaknuo je da gradska djelatnica, koja vodi zapisnik, po dosadašnjoj praksi, posebno s Aktualnog sata, fonografski zapis od riječi do riječi prenosi u tekst zapisnika. Da li gđa vijećnica ima neki konkretni prijedlog, na koji način da se ispravi ili dopuni zapisnik i u kojem dijelu točno, da bi mogli o tome odlučivati? Na kojoj stranici konkretno i na koji način? 

gđa Renata Jelečki odgovorila je da se radi o zadnjoj stranici zapisnika, pitanja i prijedlozi, odnosno, na stranici 3. Aktualnog sata.
g. Darjan Budimir čita diskusiju gđe Renate Jelečki: "gđa Renata Jelečki istaknula je da g. gradonačelnik priča o GUP-u ali nju zanima zašto do sada nisu napravljeni UPU-i, jer bi se na taj način izbjegao točkasti izgled kuća, tvornica, zgrada". Na koji način da se to formulira?
gđa Renata Jelečki odgovorila je da ona i g. predsjednik imaju različite papire ispred sebe.

g. Darjan Budimir pogledao je papir koji je donijela gđa Jelečki i konstatirao da se radi o odgovoru na vijećničko pitanje te će se isto raspraviti pod zadnjom točkom dnevnog reda.

gđa Renata Jelečki slaže se s prijedlogom g. predsjednika.


Primjedbi na tekst zapisnika sa 33. redovne sjednice nije bilo, pa Gradsko vijeće jednoglasno (15 glasova "za") donosi sljedeći


Z A K L J U Č A K

             Verificira se zapisnik sa 33. sjednice Gradskog vijeća Grada Dugog Sela, održane 25. veljače 2021. godine.  



T o č k a  2.  

Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje od 01. srpnja
do 31. prosinca 2020. godine

G. Nenad Panian, gradonačelnik, daje uvodno obrazloženje, a koje su vijećnici primili u prilogu poziva za sjednicu.

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

U raspravi koja je uslijedila, g. Siniša Kljajić čestita g. gradonačelniku za sve stvari koje je dobro napravio i one uistinu stoje u Izvješću. Smatra da je Grad, za vrijeme g. gradonačelnika mogao i bolje napredovati. Na 28. stranici Izvješća spominje se odlagalište komunalnog otpada i zatvaranje tog odlagališta po dinamici koju je donijelo ministarstvo. Također, na stranici 28. stoji: " Po zatvaranju odlagališta na toj lokaciji je predviđeno da će ostati prostor za opremu za prikupljanje otpada DKPC-a, reciklažno dvorište za kućanski otpad i reciklažno dvorište građevinskog otpada te pretovarna stanica za otpad s područja Grada Dugog Sela, Općine Brckovljani i Općine Rugvica". Pretovar znači da će u naš Andrilovec dolaziti dodatni kamioni, koji će ostavljati ono što su susjedne općine prikupile, tamo pretovariti i onda u jednom kamionu to voziti u Mraclinsku Dubravu. Kako će to funkcionirati da li će stanovnici Andrilovca zbog toga imati pojačani promet kamionima? Da li je to, što je planirano, zapisano u onom državnom hodogramu i ako je moli pisani odgovor.
 
g. Nenad Panian odgovorio je da je održano više sastanaka na tu temu, bio je i g. direktor Zgomba. Objašnjen je cijeli sistem, mi još uvijek odugovlačimo s odvoženjem otpada u Veliku Goricu, jer nas to jako puno košta a za sada zarađujemo. Mi sada dobivamo 40.000,00 kuna od Zeline a davat ćemo 80.000,00 kuna Velikoj Gorici za odvoz, što je 120.000,00 kuna manje DKPC-u i što će značiti poskupljenje odvoza. Mi ćemo zatvoriti odlagalište otpada ali ti ljudi moraju dalje nešto raditi pa je dogovoreno s predstavnicima Zagrebačkog centra za gospodarenje otpadom da tamo bude pretovarna stanica. Radi se nova zgrada, a radit će se i zajednička zgrada za DKPC i ZGOS. Cesta se već radi, uz nadvožnjak. Sad smo u pregovorima da oni asfaltiraju tu cestu a kamioni će ići s nadvožnjaka direktno na reciklažno dvorište, znači, uopće neće ići kroz Andrilovec. Novi benefit Andrilovca je da je gotova građevinska dozvola za kanalizaciju, vrijednosti 7 mil. kuna.

g. Darjan Budimir u ime Kluba vijećnika, a obzirom da je ovo zadnje Izvješće, ističe kako je glavni naglasak na infrastrukturi i problemima u svim naseljima. U prošloj godini su bila osigurana sredstva za nogostupe, no na žalost ništa nije započeto, osim u Ulici Ivice Lovretića i to samo prvi dio. Podsjeća da su i za ovu godinu bila osigurana sredstva za nogostupe, već je kraj 3. mjeseca a ništa nije započeto. Drugo, vijećnici su tražili mjere pomoći našim građanima i poduzetnicima. U prvom valu korone su izostale pa je Gradsko vijeće donijelo mjere a u drugom valu su također tražene određene mjere, ali do kraja godine nisu prihvaćene i to su dva glavna razloga što Klub neće podržati ovo Izvješće. 

g. Nenad Panian odgovorio je da Grad Dugo Selo prvi u Hrvatskoj donio mjere, bile su kvalitetne, tako da je to notorna laž, no ne želi se na to vraćati.
U ove četiri godine rada izvršne vlasti, od 2017. godine, napravljena je energetska obnova Dječjeg vrtića Lukarišće, preko HEP-a, toplinska izolacija krova Glazbene škole, uređenje pročelja gospodarskog objekta na Novom groblju, nadogradnja Dječjeg vrtića Dugo Selo, postavljanje sprava za streetworkout, adaptacija svlačionica za NK Dugo Selo, postavljanje zaštitnih ograda ma igralištima, rekonstrukcija dva hodnika u zgradi gradske uprave, asfaltiranje cesta na području grada – Krapinska, Navrtekova, istočni odvojak Kalničke, Prozorska i Gospodarska ulica, asfaltiranje i odvodnja prilaznog puta prema odlagalištu, izgradnja dječjeg igrališta u naselju Prozorje, nadopuna igralima u Perivoju grofa Draškovića, izgradnja Reciklažnog dvorišta – EU fond, izgradnja Omladinske ulice – EU fond, fasada dječjeg vrtića, sanacija podova, antistres podloga, adaptacija objekta u Zorićevoj 61 za potrebe DKPC-a,  asfaltiranje dijela Ulice Vladimira Nazora, asfaltiranje Ulice S. Ferenčaka, Goričica, Prečnica, dijela Carskog puta, probijanje Gospodarske ulice, rekonstrukcija asfaltnog sloja u Industrijskoj ulici, privremeno parkirno mjesto u Krležinoj ulici, izgradnja parkirališta u Omladinskoj ulici ispred crkve, asfaltiranje autobusnog stajališta u Andrilovečkoj ulici, izgradnja dječjeg igrališta na RC Puhovo, dopuna igralima u Perivoju I. B. Mažuranić, izgradnja pješačkih staza u Perivoju grofa Draškovića, postavljanje pipe u Perivoju grofa Draškovića, postavljanje granitnih kocki u Perivoju grofa Draškovića, postavljanje zaštitnih stupića u Perivoju grofa Draškovića, postavljanje sprava na otvorenom u Osječkoj ulici, Energetska obnova zgrade gradske uprave, uređenje gradske vijećnice, promjena podova u Dječjem vrtiću Dugo Selo, asfaltiranje Ulice Šašec, asfaltiranje staza na Novom groblju, izgradnja parkirališta u Ulici I. G. Kovačića, izgradnja potpornog zida u Bunarskoj ulici, izgradnja pristupne rampe kod zgrade Pučkog otvorenog učilišta za invalide, uređenje igrališta ispred zgrade Pučkog otvorenog učilišta, izgradnja dječjeg igrališta u naselju Puhovo, dopuna igralima u Perivoju grofa Draškovića, dopuna igralima u Perivoju I. B. Mažuranić, izgradnja dječjeg igrališta u Ulici A. Starčevića kod Plodina, izgradnja pješačkih staza u makadamu u Osječkoj ulici, podzemni spremnici za odlaganje otpada u Kolodvorskoj ulici, izgradnja dječjeg igrališta u Lukarišću, energetska obnova zgrade Glazbene škole  - EU fond, sanacija krova mrtvačnice, opločenje na ulazu u Gradsku sportsku dvoranu, srušene garaže i napravljeno parkiralište kod banke, izvedeni radovi na parkingu Dječjeg vrtića Vrapčić kod parka, izgrađena spojna cesta nadvožnjak Andrilovec – odlagalište, izgradnja nogostupa u Ulici I. Lovretića – I. faza, skate park Dugo Selo, ulična rasvjeta u Ulici Bencek, podzemni spremnici u Kazotićevoj ulici, centralno grijanje u DVD Andrilovec, asfaltirana Aleja tišine i parking na Novom groblju, asfaltiranje ulice Medvenjak, Vrtni put, Staklarska ulica, podloge na dječjem igralištu u Osječkoj ulici, fitnes centar na otvorenom, uređenje okoliša Glazbene škole, postavljanje parkovnih klupa, uređenje zelenih površina u Ulici J. Zorića a sada pred završetkom umjetna trava NK Dugo Selo, Puhovec I. i II. faza, početak KIC-a, Puhovec III. faza i biciklističke staze te još 27 pripremljenih projekata za njega ili nekoga tko ga naslijedi. Ovo je izvješće za četiri godine rada gradonačelnika.

            Rasprave više nije bilo pa g. Darjan Budimir, predsjednik, daje na glasovanje Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2020. godine i konstatira da isto nije prihvaćeno, jer se "za" izjasnilo 6 vijećnika, a 8 vijećnika ostalo je "suzdržano". 


T o č k a  3.

Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Dugog Sela za 2020. godinu
 
Gđica Ana Ivanda, predsjednica Savjeta mladih Grada Dugog Sela, daje uvodno obrazloženje, a koje su vijećnici primili u prilogu poziva za sjednicu.

               Rasprave nije bilo pa Gradsko vijeće jednoglasno (10 glasova "za") donosi sljedeći


ZAKLJUČAK
  o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Dugog Sela
za 2020. godinu

 
1.Prihvaća se Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Dugog Sela za 2020. godinu.

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


        Točka 4.  
Prijedlog Odluke o donošenju X. Izmjena i dopuna Prostornog plana 
uređenja Grada Dugog Sela 

        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.

         g. Mario Pezelj, predstavnik izrađivača plana trgovačkog društva ARHEO d.o.o. Zagreb, daje dodatno obrazloženje predloženog plana.

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


        U raspravi koja je uslijedila, g. Siniša Kljajić ukazao je na mišljenje Odbora za zaštitu okoliša i prostorno uređenje, koji je zaključio da ovo baš nije najbolji prijedlog, ali nema odgovora, zašto je to tako. Upućuje pitanje g. Vinku, da li bi bilo mudrije ovakav objekt trgovačke namjene smjestiti na ulaz u Grad, na prostoru kod voćnjaka?



g. Marijo Vinko  odgovorio je da ima prijedloge investitora i za trgovački centar na ulazu u grad i za još jedan manji trgovački centar na ovom potezu, s južne strane pruge. Možemo planirati razne stvari, ali ako nemamo investitora, one se neće realizirati. U Prostornom planu, od 2013. godine, postoji dosta velika zona namijenjena za komercijalnu namjenu tog tipa. Buduća obilaznica u Prostornom planu završava na nadvožnjaku u Andrilovcu. Uz nju je predviđena neka zona komercijalne namjene ali nema ni obilaznice ni interesa za komercijalizaciju tog prostora.

g. Darjan Budimir istaknuo je da je u članku 4. definiran obuhvat plana. Područje izmjena odnosi se na k.č. broj 450, 451 pa sve redom do 459/1 sve u k.o. Dugo Selo II. U prijedlogu Odluke ima još promjena i usklađenja. Da li je trebalo ići na dopunu Odluke Gradskog vijeća? Sada  prelazimo na potpuno nešto novo, a to je izgradnja trgovačkog centra, pa kakav je stav g. pročelnika, što se tiče prometa na tom području, jer već imamo gust promet, trgovačke centre, stambene zgrade te školu s velikim brojem učenika i grad se širi. Ovo će biti s izgradnjom nadvožnjaka glavni ulaz u grad. Da li je trebalo omogućiti investicije ovakvog tipa s južnog dijela pruge ili u zapadni ulaz u grad, gdje također postoje velike prometne površine? 

g. Marijo Vinko  odgovorio je, što se tiče obuhvata plana, da dosta izmjena proizlazi iz odredbe u Odluci, koja se odnosi na usklađenje sa županijskim planom, što je zakonska obaveza. Drugo, kod izrade pročišćenog teksta nakon donošenja VIII. Izmjena Prostornog plana, uočen je niz tipfelera, koje je trebalo ispraviti. Osim toga, temeljem jednog upita iz Županijskog ureda, nije bila dozvoljena izgradnja većih višestambenih zgrada na području grada a u odluci o manjim višestambenim zgradama dodali smo riječ „samo“, dakle, samo manje višestambene zgrade mogu se graditi bez donošenja UPU-a. Smatra da nije bilo potrebe da se donosi izmjena odluke o donošenju, jer je ostala ciljana izmjena, u tekstualnom dijelu popravljene su greške a u grafičkom dijelu usklađeni smo sa županijskim planom. 

g. Darjan Budimir istaknuo je kako se luta u prostorno planskim rješenjima. Nije lako donijeti ovakvu Odluke a s druge strane, tu su interesi privatnika za zemljišta i investitora i građana da imaju te sadržaje. Smatra da lokacija nije najsretnija a ako je već na toj lokaciji, kroz prostorno plansku dokumentaciju treba rješavati glavne prometne infrastrukturne elemente.


        Rasprave glede prijedloga Odluke više nije bilo pa Gradsko vijeće većinom glasova nazočnih članova (12 glasova "za", 2 "suzdržana" glasa) donosi  

ODLUKU
O DONOŠENJU X. 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   5.  

Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada te troškovima uklanjanja 
odbačenog otpada na području Grada Dugog Sela za 2020. godinu 

 G. Marijo Vinko, pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo, daje uvodno obrazloženje, a koje su vijećnici primili u prilogu poziva za sjednicu.

             g. Darjan Budimir, predsjednik, otvara raspravu po ovoj točci.   
      
             Rasprave nije bilo pa Gradsko vijeće jednoglasno  (13 glasova "za") donosi sljedeći


 ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada
te troškovima uklanjanja odbačenog otpada na području Grada Dugog Sela
 za 2020. godinu

1. Prihvaća se Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada te troškovima uklanjanja odbačenog otpada na području Grada Dugog Sela za 2020. godinu.

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

  
T o č k a   6.

 Prijedlog Odluke o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada
 na području Grada Dugog Sela za 2021. godinu 

  G. Marijo Vinko, pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo, daje uvodno obrazloženje, a koje su vijećnici primili u prilogu poziva za sjednicu.

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

 
              U raspravi koja je uslijedila, g. Siniša Kljajić  upitao je da li lokacija mora biti u vlasništvu Grada Dugog Sela ili može biti u vlasništvu Republike Hrvatske. Npr. od Perivoja grofa Draškovića do retencije sve je puno otpada. Isto tako, ulaz u grad, pa željeznički kolodvor, koji je vlasništvo Republike Hrvatske u korištenju HŽ Infrastrukture. Na žalost, vrlo ružna slika iako smo to očistili. 

g. Marijo Vinko odgovorio je da Grad čisti lokacije koje su u vlasništvu Republike Hrvatske a tretiraju se kao javne površine, tako da mogu biti uključene i površine koje su u vlasništvu Republike Hrvatske.

  
             Rasprave nije bilo pa Gradsko vijeće jednoglasno (13 glasova "za") donosi

ODLUKU
 O PROVEDBI POSEBNIH MJERA SPRJEČAVANJA ODBACIVANJA OTPADA 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   7.
Izvješće o radu davatelja javne usluge prikupljanja miješanog 
komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i povezanih usluga,
 za 2020. godinu

 G. Tadija Penić, direktor trgovačkog društva Dugoselski komunalni i poduzetnički centar d.o.o. Dugo Selo daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje su vijećnici primili u prilogu poziva za sjednicu.

        g. Darjan Budimir, predsjednik, otvara raspravu po ovoj točci.
     
        Rasprave nije bilo pa Gradsko vijeće jednoglasno (13 glasova „za“) donosi   sljedeći          
        
 ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu davatelja javne usluge prikupljanja miješanog 
komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i povezanih usluga, 
za 2020. godinu
 
1. Prihvaća se Izvješće o radu davatelja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i povezanih usluga, za 2020. godinu.    

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

 T o č k a  8.

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

        G. Mladen Šestan, pročelnik Upravnog odjela za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika, daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje su vijećnici primili u prilogu poziva za sjednicu.
  
        g. Darjan Budimir, predsjednik, otvara raspravu po ovoj točci.

            
        U raspravi koja je uslijedila, g. Siniša Kljajić istaknuo je da je ovakav prijedlog već bio na sjednici Gradskog vijeća. Vjeruje da je DKPC-u potreban ovaj stroj no nije zadovoljan činjenicom da vijećnici imaju šture informacije. Postoji sumnja da je ovo točno specificirani proizvod, točno specificirane tvrtke i financijskog leasinga. Nedostaje transparentnosti i barem još dvije ponude za leasing. Prošli zahtjev bio je u EUR-ima, ovaj je u kunama. Ako stavite omjer tečaja, da smo prihvatili leasing iz 2020. godine, bio bi skuplji za 8.977,09 kuna. Ispada da je kunski bolji i da je dobro što smo sačekali, jer je svaka kuna bitna. Izražava nezadovoljstvo, u ime građana Dugog Sela, što nema hodograma i što nema dovoljno informacija, koje je tražio i prošli put. Napominje da je prošli put ponuda za traktor bila od 100 KS a sad je iznad 120 KS. Zato ima nejasnoće i moli odgovor.



g. Tadija Penić odgovorio je da je to bio otvoreni postupak za uslugu financijskog leasinga. Zašto ih se nije javilo 5- 6, stvarno ne zna, to ne može komentirati. Moglo se javiti 5 – 6 davatelja leasinga. Drugo, što se tiče cijene, nije za usporedbu, jer je prošli leasing bio na 6 godina bez učešća a ovo je nešto jeftiniji leasing, na kraće vrijeme i učešće je 10% pa je dio koji se financira manji. Što se tiče pitanja o konjskim snagama, u zahtjevu je stavljeno 100KS ali je ponuda bila ista. To je isti traktor koji DKPC nije uspio kupiti prošle godine.

g. Darjan Budimir upitao je da li je povoljnije da se ide na financijski leasing  na pet godina ili je DKPC to mogao nabaviti jednokratno u svoje vlasništvo i da je Grad baš za tu namjenu osigurao sredstva DKPC-u u Proračunu za 2021. godinu?

g. Tadija Penić odgovorio je da DKPC financijski ne može to sam nabaviti. Ovo uz potporu Grada je sigurno povoljnije za DKPC, ali, pitanje je da li je moguće iz Proračuna izdvojiti oko 730.000,00 kuna plus PDV. 

g. Darjan Budimir predsjednik, izvješćuje da je Odbor za financije i proračun Gradskog vijeća Grada Dugog Sela, na sjednici, održanoj 29. ožujka 2021., razmotrio prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje trgovačkom društvu Dugoselski komunalni i poduzetnički centar d.o.o., što ga je podnio gradonačelnik Grada Dugog Sela.

Odbor za financije i proračun Gradskog vijeća Grada Dugog Sela je sa 3 glasa „za“ donio Zaključak kojim se daje pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje trgovačkom društvu Dugoselski komunalni i poduzetnički centar d.o.o. 

       
       Rasprave više nije bilo pa Gradsko vijeće jednoglasno (14 glasova "za") 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  9.
Prijedlog Poslovnika Gradskog vijeća Grada Dugog Sela

      G. Mladen Šestan, pročelnik Upravnog odjela za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika, daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje su vijećnici primili u prilogu poziva za sjednicu.
 
             g. Darjan Budimir, predsjednik, otvara raspravu po ovoj točci

            Rasprave nije bilo pa Gradsko vijeće jednoglasno (15 glasova "za") donosi
 
POSLOVNIK
GRADSKOG VIJEĆA GRADA DUGOG SELA

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




 
T o č k a  10.

Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja i prodaji suvlasničkog dijela
(½) k. č. broj 742/3 k. o. Dugo Selo I

      G. Mladen Šestan, pročelnik Upravnog odjela za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika, daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje su vijećnici primili u prilogu poziva za sjednicu.
 
       g. Darjan Budimir, predsjednik, otvara raspravu po ovoj točci.

         Rasprave nije bilo pa Gradsko vijeće jednoglasno (15 glasova "za") donosi  


ODLUKU

O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA I PRODAJI 
SUVLASNIČKOG DIJELA (½) K. Č. BROJ 742/3, K. O. DUGO SELO I

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


T o č k a   11.  

Prijedlog Odluke o kupnji dijela nekretnine – k.č. broj 514 k.o. Dugo Selo II

        G. Mladen Šestan, pročelnik Upravnog odjela za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika, daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje su vijećnici primili u prilogu poziva za sjednicu.
 
         g. Darjan Budimir, predsjednik, otvara raspravu po ovoj točci.

       
        U raspravi koja je uslijedila, g. Zoran Pandžić istaknuo je da se javlja kao član MO Dugo Selo Zapad, koji je bio uključen u kupnju zemljišta. U materijalima nije vidio Zaključak sa sastanka MO Kopčevec i MO Dugo Selo Zapad s gradskom upravom. Na tom sastanku je jednoglasno zaključeno da se zemljište kupi, ali po mogućnosti u cjelini, svih 1914 m2. Također je zaključeno da se traži suglasnost susjeda, zbog buke.
Budući je to igralište predviđeno za MO Kopčevec, MO Zapad je također tražio da se kupi zemljište za naš mjesni odbor a prijedlog je bio da se kupi zemljište u zelenoj zoni, uz tzv. Šarićevu zgradu i da se tamo napravi park s dječjim igralištem, jer su u blizini četiri stambene zgrade u kojima živi dosta djece. Što je s tim?

g. Marijo Vinko odgovorio je, vezano za pitanje o kupnji cijele nekretnine, da vlasnica nekretnine nije htjela pristati na to, jer je njena kćerka vlasnica susjedne parcele. U inicijalnom pozivu Grad je tražio puno manju česticu, jer je računao samo na dječje igralište pa se taj zahtjev sukladno ponudi proširio, jer su nam se otvorile mogućnosti za jedno kvalitetnije dječje igralište a i za dogradnju, odnosno uređenje postojeće kuće za potrebe mjesnog odbora. U Proračunu je ove godine predviđena samo kupnja i izgradnja u Kopčevcu, što ne znači da je odbačena ideja MO Zapad da se uz potok Kopčevec dio šume otkupi i uredi kao parkovni dio i da se tamo napravi dječje igralište, za taj dio grada.  


g. Darjan Budimir istaknuo je da je prisustvovao zajedničkom sastanku mjesnih odbora Kopčevec i Zapad i zahvaljujući njihovom trudu, angažmanu i upornosti kupnja je napokon došla na Gradsko vijeće. Sredstva su se iz godine u godinu osiguravala u Proračunu. Obzirom da je stigla ponuda za prodaju čestice, mjesni odbor je donio odluku da se slaže s kupnjom ove nekretnine, ali u cijelosti, da Grad ispregovara i provede novi postupak, da se kupi cijela nekretnina. Zašto vijećnici nisu dobili cjelovite materijale i zapisnik i Zaključak mjesnih odbora? Na koji je način vršena korespondencija s vlasnicom, da li postoji pisani trag o tome i njen odgovor? U Proračunu za ovu godinu planirano je 655.000,00 kuna, znači, samo za dio parcele a za izgradnju je bilo 200.000,00 kuna, što je amandmanom dignuto na 400.000,00 kuna, što znači da su postojali svi preduvjeti da se to riješi na jedan zadovoljavajući način. Da li je ishođena suglasnost da neće biti žalbi na buku? Sjeverni susjed, g. Delač je tražio da Grad o svom trošku postavi sa sjeverne strane ogradu u visini 2 metra a došlo je do promjene vlasništva, no i novi vlasnik je navodno suglasan da tu bude dječje igralište ali da se postavi ograda.

g. Marijo Vinko odgovorio je da su sredstva planirana sukladno ponudi vlasnice nekretnine, koja je odmah ponudila ovako umanjenu česticu i to je i razlog ovog dugačkog perioda odlučivanja da se mimo zahtjeva mjesnog odbora ide u kupnju samo dijela čestice. Prikupljena su mišljenja susjeda, vezano za buku, koji su se očitovali na način kako je rekao g. predsjednik i tu nema prepreka da se realizira na način kao što je i predloženo. Nije postojala neka posebna korespondencija, dakle, u međuvremenu je provedena samo procjena vrijednosti te nekretnine i telefonski je pitano vlasnicu čestice, da li pristaje na cijenu koja je dobivena na temelju procjene vrijednosti nekretnine, jer je vrijednost zgrada nešto umanjena u odnosu na ono što je ona ponudila u inicijalnoj ponudi. Što se tiče ograde, ne postoji prepreka da Grad kod realizacije tog projekta ne izvede ogradu, koja će spriječiti i buku i da lopta prelazi na susjednu česticu.

g. Darjan Budimir upitao je da li se može staviti u zapisnik da će Grad izvesti ogradu.

g. Marijo Vinko odgovorio je da može i da je to pitanje projekta dječjeg igrališta i uređenja same čestice. 

g. Darjan Budimir upitao je g. pročelnika da li je kontaktirao mjesne odbore Kopčevec i Zapad da se ne ide u smjeru kupnje cijele parcele, nego dijela parcele, po ponudi vlasnice i da li su oni dostavili kakav zaključak ili usmenu suglasnost?

g. Marijo Vinko odgovorio je da se nije išlo dalje u kontaktiranje mjesnih odbora, jer su oni tada bili dosta rezolutni u svojem mišljenju.

g. Darjan Budimir istaknuo je da nije sretan što to traje od 2019. godine te da je tek danas, 30. ožujka 2021. to na dnevnom redu Gradskog vijeća. Sve to predugo traje i opet neka polovična rješenja. Smatra da Kopčevec zaslužuje da što prije idemo u realizaciju, da se zemljište otkupi te da sa osiguranih 400.000,00 kuna da se može napraviti više nego kvalitetno dječje igralište.

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

 
ODLUKU
 O KUPNJI DIJELA NEKRETNINE – K.Č. BROJ 514 K.O. DUGO SELO II    

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

 
                                                            T o č k a   12.
Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Plan upisa
 u Dječji vrtić Dugo Selo za pedagošku godinu 2021./2022.

        G. Mladen Šestan, pročelnik Upravnog odjela za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika, daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje su vijećnici primili u prilogu poziva za sjednicu.
 
         g. Darjan Budimir, predsjednik, otvara raspravu po ovoj točci

         Rasprave nije bilo pa Gradsko vijeće jednoglasno (13 glasova "za") donosi

Z A K L J U Č A K
o davanju suglasnosti na Plan upisa djece u Dječji vrtić Dugo Selo 
za pedagošku godinu 2021./2022.

 1. Daje se suglasnost na Plan upisa djece u Dječji vrtić Dugo Selo za pedagošku godinu 2021./2022.,  KLASA: 012-01/21-01/7, URBROJ: 238/07-68-01-21/1 od 10. ožujka 2021. god.
 
2. Ovaj Zaključak objavit će se u Službenom glasniku Grada Dugog Sela. 


                                                            T o č k a   13.
Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Strukturu i Plan upisa 
u 1. razred Glazbene škole Dugo Selo za pedagošku godinu 2021./2022.

        G. Mladen Šestan, pročelnik Upravnog odjela za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika, daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje su vijećnici primili u prilogu poziva za sjednicu.
 
         g. Darjan Budimir, predsjednik, otvara raspravu po ovoj točci.

         Rasprave nije bilo pa Gradsko vijeće jednoglasno (15 glasova "za") donosi

Z A K L J U Č A K
o davanju suglasnosti na prijedlog Strukture i plana upisa u 1. razred 
Glazbene škole Dugo Selo za školsku godinu 2021./2022. 

1. Daje se suglasnost na prijedlog Strukture i plana upisa u 1. razred Glazbene škole Dugo Selo za školsku godinu 2021./2022., KLASA: 602-03/21-02/01, URBROJ: 238/07-15-01-21-4 od 16. ožujka 2021. god.
 
2. Ovaj Zaključak objavit će se u Službenom glasniku Grada Dugog Sela. 





T o č k a   14.

Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu

G. Mladen Šestan, pročelnik Upravnog odjela za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika, daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje su vijećnici primili u prilogu poziva za sjednicu.

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


            Rasprave nije bilo pa Gradsko vijeće jednoglasno (15 glasova "za") donosi  
 
PROGRAM
UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA 2021. GODINU

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


T o č k a   15.

Prijedlog Odluke o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti obavljanja dimnjačarskih poslova na području Grada Dugog Sela

G. Mladen Šestan, pročelnik Upravnog odjela za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika, daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje su vijećnici primili 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 NAMJERI DAVANJA KONCESIJE ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE                    DJELATNOSTI OBAVLJANJA DIMNJAČARSKIH POSLOVA NA PODRUČJU                GRADA DUGOG SELA
u tekstu koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

T o č k a   16.

Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statut 
Ustanove Sportski centar Dugo Selo

G. Mladen Šestan, pročelnik Upravnog odjela za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika, daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje su vijećnici primili 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 L J U Č A K
o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog 
Statuta Ustanove Sportski centar Dugo Selo
 
1. Daje se prethodna suglasnost na prijedlog Statuta Ustanove Sportski centar Dugo Selo, KLASA: 620-02/21-01/08, URBROJ: 238/07-11-21-1, u predloženom tekstu, koji je Upravno vijeće utvrdilo na sjednici održanoj 22. ožujka 2021. godine.

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


T o č k a   17.
Prijedlog Zaključka o prihvaćanju financijskog pokroviteljstva

                  - Atletski kluib „Martin Dugo Selo“

G. mr. sc. Ivan Šajković, član Odbora za dodjelu nagrada i priznanja Grada Dugog Sela daje uvodno obrazloženje  po točki dnevnog reda, a koje su vijećnici primili u prilogu poziva za sjednicu.

 g. Darjan Budimir, predsjednik, otvara raspravu po ovoj točci.
 
             Rasprave nije bilo pa Gradsko vijeće jednoglasno (15 glasova „za“) donosi  

Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju financijskog pokroviteljstva nad natjecanjem 
10. Martinski polumaraton i natjecanjem ''Hrvatska liga cestovnog trčanja''

1. Gradsko vijeće Grada Dugog Sela prihvaća financijsko pokroviteljstvo nad natjecanjem  10. Martinski polumaraton koje će se, u organizaciji Atletskog kluba ''Martin Dugo Selo'', održati 05. studenog 2021. godine te nad natjecanjem ''Hrvatska liga cestovnog trčanja'' koje će se održavati tijekom 2021. godine.

2. Organizatoru natjecanju dodijelit će se sredstva za podmirenje dijela troškova u iznosu od 9.866,25 kuna.

3. O dodjeli financijskog pokroviteljstva sklopit će se ugovor  između Atletskog kluba ''Martin Dugo Selo'' i Grada Dugog Sela. Predmetni ugovor u ime Grada potpisuje gradonačelnik.

4. Ovaj će se Zaključak objaviti u Službenom glasniku Grada Dugog Sela.


                   - Udruga Hrvata BiH „Rodna gruda“

G. mr. sc. Ivan Šajković, član Odbora za dodjelu nagrada i priznanja Grada Dugog Sela daje uvodno obrazloženje  po točki dnevnog reda, a koje su vijećnici primili u prilogu poziva za sjednicu.


 g. Darjan Budimir, predsjednik, otvara raspravu po ovoj točci.
 
             Rasprave nije bilo pa Gradsko vijeće jednoglasno (15 glasova „za“) donosi  


Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju financijskog pokroviteljstva nad obilježavanjem 15. obljetnice rada i djelovanja Udruge Hrvata Bosne i Hercegovine ''Rodna gruda'' 

1. Gradsko vijeće Grada Dugog Sela prihvaća financijsko pokroviteljstvo nad obilježavanjem 15. obljetnice rada i djelovanja Udruge Hrvata Bosne i Hercegovine ''Rodna gruda'', koja će se održati tijekom 2021. godine. 

2. Organizatoru manifestacije iz točke 1. ovog Zaključka dodijelit će se sredstva za podmirenje dijela troškova u iznosu od 10.000,00 kuna.

3. O dodjeli financijskog pokroviteljstva sklopit će se ugovor između Udruge Hrvata Bosne i Hercegovine ''Rodna gruda'' i Grada Dugog Sela. Predmetni ugovor u ime Grada potpisuje gradonačelnik.

4. Ovaj će se Zaključak objaviti u Službenom glasniku Grada Dugog Sela.

                  - KUD „Preporod“ Dugo Selo

G. mr. sc. Ivan Šajković, član Odbora za dodjelu nagrada i priznanja Grada Dugog Sela daje uvodno obrazloženje  po točki dnevnog reda, a koje su vijećnici primili u prilogu poziva za sjednicu.

 g. Darjan Budimir, predsjednik, otvara raspravu po ovoj točci.
 
             Rasprave nije bilo pa Gradsko vijeće jednoglasno (15 glasova „za“) donosi  
Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju financijskog pokroviteljstva nad projektom digitalizacije dvorane KUD-a ''Preporod'' Dugo Selo

1. Gradsko vijeće Grada Dugog Sela prihvaća financijsko pokroviteljstvo nad projektom digitalizacije dvorane KUD-a ''Preporod'' Dugo Selo.

2. Podnositelju zahtjeva iz točke 1. dodijelit će se sredstva za podmirenje dijela troškova u iznosu od 5.000,00 kuna.

3. O dodjeli financijskog pokroviteljstva sklopit će se ugovor između KUD-a ''Preporod'' Dugo Selo i Grada Dugog Sela. Predmetni ugovor u ime Grada potpisuje gradonačelnik.

4. Ovaj će se Zaključak objaviti u Službenom glasniku Grada Dugog Sela.


               - KUD „Preporod“ Dugo Selo

G. mr. sc. Ivan Šajković, član Odbora za dodjelu nagrada i priznanja Grada Dugog Sela daje uvodno obrazloženje  po točki dnevnog reda, a koje su vijećnici primili u prilogu poziva za sjednicu.

 g. Darjan Budimir, predsjednik, otvara raspravu po ovoj točci.
 
             Rasprave nije bilo pa Gradsko vijeće jednoglasno (15 glasova „za“) donosi  

Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju financijskog pokroviteljstva nad projektom nabave instrumenata
 za Limenu glazbu KUD-a ''Preporod'' Dugo Selo

1. Gradsko vijeće Grada Dugog Sela prihvaća financijsko pokroviteljstvo nad projektom nabave instrumenata za Limenu glazbu KUD-a ''Preporod'' Dugo Selo.

2. Podnositelju zahtjeva iz točke 1. dodijelit će se sredstva za podmirenje dijela troškova u iznosu od 5.000,00 kuna.

3. O dodjeli financijskog pokroviteljstva sklopit će se ugovor između KUD-a ''Preporod'' Dugo Selo i Grada Dugog Sela. Predmetni ugovor u ime Grada potpisuje gradonačelnik.

4. Ovaj će se Zaključak objaviti u Službenom glasniku Grada Dugog Sela.


              - „ŠRD“ Dugo Selo

G. mr. sc. Ivan Šajković, član Odbora za dodjelu nagrada i priznanja Grada Dugog Sela daje uvodno obrazloženje  po točki dnevnog reda, a koje su vijećnici primili u prilogu poziva za sjednicu.

 g. Darjan Budimir, predsjednik, otvara raspravu po ovoj točci.
 
             Rasprave nije bilo pa Gradsko vijeće jednoglasno (15 glasova „za“) donosi  

Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju financijskog pokroviteljstva nad Društvenim natjecanjem svih kategorija i 7. Dugoselskom cverglijadom

1. Gradsko vijeće Grada Dugog Sela prihvaća financijsko pokroviteljstvo nad Društvenim natjecanjem svih kategorija i 7. Dugoselskom cverglijadom koja će se natjecanja, u organizaciji Športskog ribolovnog društva ''Dugo Selo'', održavati tijekom 2021. godine. 

2. Organizatoru natjecanja dodijelit će se sredstva za podmirenje dijela troškova u iznosu od 10.000,00 kuna.

3. O dodjeli financijskog pokroviteljstva sklopit će se ugovor  između Športskog ribolovnog društva ''Dugo Selo'' i Grada Dugog Sela. Predmetni ugovor u ime Grada potpisuje gradonačelnik.

4. Ovaj će se Zaključak objaviti u Službenom glasniku Grada Dugog Sela.


-Nogometni klub Dugo Selo

G. mr. sc. Ivan Šajković, član Odbora za dodjelu nagrada i priznanja Grada Dugog Sela daje uvodno obrazloženje  po točki dnevnog reda, a koje su vijećnici primili tijekom sjednice.

 g. Darjan Budimir, predsjednik, otvara raspravu po ovoj točci.
 
             Rasprave nije bilo pa Gradsko vijeće jednoglasno (15 glasova „za“) donosi  

Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju financijskog pokroviteljstva nad obilježavanjem 98. obljetnice djelovanja Nogometnog kluba Dugo Selo

1. Gradsko vijeće Grada Dugog Sela prihvaća financijsko pokroviteljstvo nad obilježavanjem 98. obljetnice djelovanja Nogometnog kluba Dugo Selo, koja će se održati tijekom 2021. godine. 

2. Organizatoru manifestacije iz točke 1. ovog Zaključka dodijelit će se sredstva za podmirenje dijela troškova u iznosu od 10.000,00 kuna.

3. O dodjeli financijskog pokroviteljstva sklopit će se ugovor između Nogometnog kluba Dugo Selo i Grada Dugog Sela. Predmetni ugovor u ime Grada potpisuje gradonačelnik.

4. Ovaj će se Zaključak objaviti u Službenom glasniku Grada Dugog Sela.


- Šahovski klub "Dugo Selo"

G. mr. sc. Ivan Šajković, član Odbora za dodjelu nagrada i priznanja Grada Dugog Sela daje uvodno obrazloženje  po točki dnevnog reda, a koje su vijećnici primili tijekom sjednice.

 g. Darjan Budimir, predsjednik, otvara raspravu po ovoj točci.
 
             Rasprave nije bilo pa Gradsko vijeće jednoglasno (15 glasova „za“) donosi  

Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju financijskog pokroviteljstva nad sudjelovanjem Šahovskog kluba 
''Dugo Selo'' na Državnom kupu Županijskih pobjednika Republike Hrvatske

1. Gradsko vijeće Grada Dugog Sela prihvaća financijsko pokroviteljstvo nad sudjelovanjem Šahovskog kluba ''Dugo Selo'' na Državnom kupu Županijskih pobjednika Republike Hrvatske koje će se održavati od 11. do 16. svibnja 2021. godine.

2. Podnositelju zahtjeva iz točke 1. ovog Zaključka dodijelit će se sredstva za podmirenje troškova sudjelovanja na natjecanju u iznosu od 10.000,00 kuna.

3. O dodjeli financijskog pokroviteljstva sklopit će se ugovor  između Šahovskog kluba ''Dugo Selo'' i Grada Dugog Sela. Predmetni ugovor u ime Grada potpisuje gradonačelnik.

4. Ovaj će se Zaključak objaviti u Službenom glasniku Grada Dugog Sela.

T o č k a   18.
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Dugog Sela 

         G. Siniša Kljajić, zamjenik predsjednika Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Dugog Sela daje uvodno obrazloženje  po točki dnevnog reda, a koje su vijećnici primili u prilogu poziva za sjednicu.

          g. Darjan Budimir, predsjednik, otvara raspravu po ovoj točci.
  
 g. Siniša Kljajić  istaknuo je kako je Povjerenstvo zatražilo da Upravni odjel dâ jedan Zaključak, koji su dobili a u istom se Povjerenstvo ogradilo od jedne pogreške, koja se dogodila tijekom provođenja natječaja. Naime, katastarske čestice u vlasništvu Grada Dugog Sela stavljene su na ovaj popis pa je trebalo izbaci ti četiri čestice iz natječaja. Na jednoj sjednici prošle godine izrazio je, u ime Kluba, nezadovoljstvo jer bi poljoprivreda trebala biti naša strateška grana našeg kraja, živimo blizu velikog grada, ljudi moraju jesti, pokazuje i ovaj ležerniji odnos prema provođenju i ovakvih hodogramskih vrlo jasnih procedura, gdje smo onemogućili ljudima da već na zemljištu rade. Izražava žaljenje što je to tako, ali vjeruje da u budućnosti svi možemo bolje raditi i ukazivati jedni na druge, zato poziva da se s dozom pažnje i dodanom organiziranosti provedu budući natječaji, kako bi ljudi, koji žele koristiti poljoprivredno zemljište, isto počeli što prije.

          Rasprave nije bilo pa Gradsko vijeće jednoglasno (15 glasova „za“) donosi  

ODLUKU
O IZMJENI ODLUKE O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU GRADA DUGOG SELA

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


T o č k a   19.

Prijedlog Odluke o izradi XIII. Izmjena i dopuna DPU 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.

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

          U raspravi koja je uslijedila, g. Siniša Klajić zamolio je g. Marija Vinka da dâ svoju viziju zahtjeva, jer se ovdje događa ono što vijećnici, kao predstavnici građana, trebaju odlučiti što je bitnije, privatni ili javni interes. Svi pričaju o šetnici u Dugom Selu, o prostoru koji treba biti usklađen između privatnih interesa i javnog interesa. Volio bi čuti g. pročelnika, koji je ovdje najpozvanija osoba i stručno, da kaže svoj stav o ovome.

g. Marijo Vinko odgovorio je da je bio sklon ovim izmjenama, one nisu neki napredak u smjeru, na koji želi ukazati g. vijećnik, ali nisu niti nešto što će promijeniti postojeće stanje na toj lokaciji, više-manje zadržava se zatečeno stanje, gdje će se postojeći objekt dodatno urediti i namjena iz ugostiteljske prenamijeniti u trgovačku namjenu. Nije tu našao bitne zamjerke radi kojih kao nekakvu prijelaznu fazu ne bi udovoljili zahtjevu investitora.

g. Siniša Kljajić upitao je da li se ukida odredba da imamo podzemnu garažu na tom prostoru i ukidamo katnost, mogućnost da se manje sagradi. Taj dio grada je sigurno već sad opterećen i prometom, pa je ukidanje odredbe da imamo parkirna mjesta nešto vrlo slično onome kad smo dali ljudima da nam daju novac za nedostajuća parkirna mjesta a u tom dijelu smo dosta parkirnih mjesta zaboravili. Treba dobro promisliti kako će izgledati naš središnji dio grada. Interesira da li se razgovaralo i s drugim vlasnicima, koji su u tom prostoru, kakva je njihova namjera za korištenje tog prostora?

g. Marijo Vinko odgovorio je da se u konkretnom slučaju nije razgovaralo. Zadnji razgovori vezani za izmjenu Detaljnog plana s vlasnicima okolnih čestica su bili 2016. godine, kad je taj plan mijenjan. Ovdje se radi o ciljanoj izmjeni, kojom se omogućava da se privremeno neke stvari u centru riješe, u korist privatnog investitora a ne s nekom direktnom štetom za Grad. Podzemna garaža na tom mjestu uvjetuje bitno veću i jaču investiciju na toj lokaciji, koja u ovom trenutku nije izgledna. Da li čekati ili omogućiti neko prelazno rješenje, odlučio se za prelazno rješenje. Ono što Grad mora riješiti, rubno uz centar razviti taj dio na način da se formiraju ulice koje imaju u svom sastavu riješeno i parkiralište. Imamo predviđeno dosta podzemnih garaža u tom centralnom dijelu ali nemamo investitora niti mogućnosti da to realiziramo. Pred nama je, osim revizije Prostornog plana i revizija Detaljnog plana uređenja, vezano uz centralni dio naselja. 

g. Darjan Budimir istaknuo je da je investitor tražio promjenu namjene na postojećem objektu a vijećnicima se predlaže u Odluci, u obuhvatu, da se ukine obveza izgradnje podzemnog parkirališta, što vlasnik nije ni tražio i katnost na P +1 + PK, što također nije traženo. Zašto je tako predloženo u Odluci?
Drugo, je li ovo jedina izmjena koja je potrebna u našem Detaljnom planu, obzirom da smo Detaljni plan donijeli još 1996. godine i mijenjan je nekoliko puta? Obično investitori pošalju neku skicu, uz prijedlog da se vidi što se želi promijeniti, a toga u prijedlogu nema i da li se ove izmjene uklapaju u viziju struke Grada i u plan izgradnje budućeg trga? U ove 4 godine nismo dobili ni jedan prijedlog koji se odnosi na to područje našeg grada a sad na zadnjoj sjednici Gradskog vijeća moramo donijeti Odluku da idemo u izmjene i ostavljamo sljedećem sazivu Gradskog vijeća neku novu obvezu. Da smo pokrenuli sveobuhvatne izmjene, to bi još nekako razumio, ali ovako točkasto, parcijalno odlučivati o izmjenama Detaljnog plana u samom središtu Grada, nije siguran da bi to struka podržala. 


g. Marijo Vinko odgovorio je da iz zahtjeva stranke ne proizlazi direktno da se ukida podzemna garaža, ali iz zahtjeva da se makne oznaka da je potrebno ukloniti te objekte, proizlazi. Dakle, ako mičemo činjenicu da je potrebno ukloniti te objekte a ostavimo garažu, onda nismo ništa napravili, jer moramo maknuti garažu da bi mogli reći da je potrebno ukloniti te objekte. Obzirom na tu odredbu, koja već postoji u Detaljnom planu, da se može ići s jednim katom manje, u ovim odredbama ostavljena je ta mogućnost da to bude jedan kat plus potkrovlje, jer investitor može zadržati objekt ovakav kakav je.
Zadnje sveobuhvatne izmjene Detaljnog plana bile su 2017. godine, a na prošloj sjednici smo donijeli točkaste izmjene, nakon toga i Odluku o drugim točkastim izmjenama i sada treće. S točkastim izmjenama uvijek pratimo nekakvu investiciju a sa sveobuhvatnim izmjenama plana pokušavamo unaprijediti prostor kroz donošenje sveobuhvatnih izmjena i kroz donošenje urbanističkih rješenja za koje smatramo da su primjerena i da će popraviti taj prostor. Kod ovih izmjena, njegov je stav da se ne čini šteta ali kao i svake točkaste izmjene ona je ciljana na određenu investiciju i ta investicija je prvenstveno inicirana zahtjevom investitora a ne nekim gradskim javnim zahtjevom niti smo mi u prilici ovdje ukorporirati ovaj zahtjev i nešto što bi Gradu bilo interesantno. Čekaju nas izmjene i Detaljnog plana, sveobuhvatne izmjene kroz neke točke koje su već sada evidentne, ali obično realizacija takvih planova će i dalje u budućnosti zahtijevati točkaste izmjene jer će investitori i dalje imati potrebu da prilagode taj plan svojim interesima.
 
g. Darjan Budimir upitao je da li g. pročelnik spreman, ili g. gradonačelnik kao predlagatelj, ako ćemo ići u izmjene Detaljnog plana na zahtjev samo jednog vlasnika, a problemi Detaljnog plana su brojni, da se amandmanom obuhvati i ovo s druge strane, obzirom da je Grad prije niz godina, na zahtjev jednog investitora, tu predvidio ogromnu zgradu a ništa se do sada tu nije poduzelo. S druge strane, stalno se govori o gradskom trgu i zatvaranju Kolodvorske ulice, pa ukoliko bi na ovoj površini osigurali izgradnju trga, da se ukloni zgrada, tako da u ovom koraku riješimo i to pitanje gradskog trga. To bi i za Grad bilo povoljno, obzirom da u DPU Centar imamo procjene po 70 ili čak 90 EUR-a, što nije problem za Grad Dugo Selo.

g. Marijo Vinko odgovorio je da se nije razmišljalo u tom smjeru. Radi se o jednoj čestici, gdje je bio iskazan interes investitora, koji je naknadno odustao od te investicije, u kojoj je predviđen jedan javni prostor, koji se veže na Kolodvorsku ulicu i veže se na prostor, koji je sada parkiralište preko puta, uz sam predmet ovih izmjena. Taj prostor bi bio zatvoren za promet, imao bi samo mogućnost ulaska u podzemnu garažu, koju sada ukidamo a koju ćemo jednog dana vratiti, kad se pojavi investicijski potencijal na toj čestici. To je jedan prostor koji nije pravilnog oblika, koji je u stvari gradska pješačka površina, koja, kad se zbroje sve neizgrađene površine, čine dosta veliku površinu na kojoj, za grad ovih dimenzija, možemo reći da je dovoljna. Gradski trg neće činiti gradski prostor, nego sadržaji koji ga okružuju. Taj koncept, koji je napravljen 2017. godine, dio gdje smo išli u predviđanje da će biti moguće Kolodvorsku zatvoriti, da će se izgraditi Krležina ulica, da će se spojiti Krležina i Kažotićeva ulica, projekti koje smo do tada razvijali, pa sve do toga da bi se zatvorila Kolodvorska ulica do Kažotićeve ulice, formirati jednu pješačku zonu u centru, koja nema pravilan oblik trga ali koji bi bio gradski dnevni boravak i gradska pješačka zona i trg.

g. Darjan Budimir podsjetio je da je puno prije 2017. godine predviđena izgradnja tih zgrada, pa ne bi bilo loše to sad staviti, kao prva faza, da ostane zgrada ali u manjoj površini, a da veću površinu Grad otkupi za gradski trg, pa u drugoj fazi, kad se riješi Krležina ulica, da se ide u zatvaranje Kolodvorske ulice u šetnicu. Da li je prihvatljivo da se sad uloži amandman, da se i taj dio obuhvati izmjenama plana? 

g. Marijo Vinko odgovorio je da se radi o planu koji financira jedna stranka za svoj interes, tako da nije uobičajeno, da uz ono što stranka traži, da se rješavaju neka druga pitanja, koja dovode u pitanje čitavu tu priču.

g. Darjan Budimir istaknuo je da nije problem proširiti obuhvat a neće to stranka financirati, nego Grad.

g. Marijo Vinko odgovorio je da nije računao da bi dao amandman na to. 

g. Siniša Kljajić u ime Kluba vijećnika traži pauzu od 5 minuta.

g. Darjan Budimir u 16.25 daje pauzu od 5 minuta. 

     Gradsko vijeće nastavlja s radom u 16.40 sati.

g. Nenad Panian ističe da prvenstveno zbog nedorečenosti objašnjenja g. pročelnika Marija Vinka o predmetu koji je iznio a i zbog očigledno nekih drugih stvari, povlači točku s dnevnog reda do sljedeće sjednice.

g. Darjan Budimir konstatira da je g. gradonačelnik povukao prijedlog Odluke s dnevnog reda.

                                                             T o č k a   20.


Prijedlozi i informacije


gđa Mara Mamuza ističe da završava ovaj mandat no želi spomenuti treću osnovnu školu, koja je sve ove četiri godine ostala nekako u zraku. Predložila je da uz nju ide i bazen pa moli sve, koji budu odlučivali o Gradu i koji imaju volju, da se bore za to. To je političko pitanje, neke stvari se odrađuju sa županom, sjedne se, porazgovara se i traži se. Kod nas lagano raste broj djece a popunjavanjem novih zgrada desit će se veliki pritisak, jer u jednoj školi imamo najveći broj učenika, prosjek po razrednom odjelu u županiji , što znači da smo prekapacitirani i da treba raditi na trećoj školi. Zahvaljuje županiji i Gradu što su napravili za školu i za djecu ali moli sve, koji nešto mogu napraviti za ovaj Grad da naša djeca budu važnija nama, nego Zagrebačkoj županiji. Zahvaljuje svima na suradnji.

g. Mladen Šestan naglasio je, obzirom da je ovo zadnja sjednica Gradskog vijeća u ovom mandatu, kako želi zahvaliti svim članicama i članovima Gradskog vijeća na suradnji u ove četiri godine, na prihvaćanju prijedloga koje smo u ime ovlaštenih predlagatelja, prije svega gradonačelnika, pripremali. Zahvaljuje na primjedbama i raspravama, sugestijama i kritikama, sve to širi i naše vidike i daje nam nova znanja, suočava nas sa istinom da nismo sveznajući i da u tom spektru znanja trebamo učiti i dorađivati se, pratiti sve ono što život nosi. U ime kolegica iz Upravnog odjela i u svoje osobno ime te u ime svih kolega i kolegica iz gradskih službi, zahvaljuje svima te im želi dobro zdravlje i svako dobro.

g. Siniša Kljajić istaknuo je, budući je ovo zadnji službeni susret u ovom mandatu, da želi svima zahvaliti na suradnji, prvenstveno zaposlenicima Grada, koji su vijećnicima pružali potporu i kada nisu bili najljepših riječi prema njima, ali to je posao vijećnika. Rasprave treba voditi argumentima a izražava žaljenje što tih rasprava nije bilo više pa poziva sve, koji će u narednom razdoblju odlučivati o budućnosti našega Grada, a nada se da će to biti i on, da sjede zajedno za stolom i da se dijalogom dolazi do rješenja.

gđa Renata Jelečki zatražila je odgovor pisanim putem odgovor na postavljeno pitanje, s time da je došlo do greške u citiranju njenog pitanja i odgovoru na pitanje.

g. Darjan Budimir istaknuo je da je odgovor pisao Upravni odjel prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo tako da Gradsko vijeće ne može njihove dopise ispravljati. U zapisnik će ući primjedbe koje je dala gđa vijećnica pa traži da pročelnik dostavi novi ispravljeni odgovor.

gđa Renata Jelečki zahvaljuje svima na suradnji, posebno zahvaljuje gđi Janji, koja joj je bila svjetlo u cijeloj gradskoj upravi. Zahvaljuje svim vijećnicima na suradnji ili nesuradnji, na smijehu i suzama, podršci i nepodršci.

g. Darjan Budimir zahvaljuje pročelniku g. Šestanu i svim ostalim pročelnicima, gđi Janji i gđi Marici na suradnji. Rasprava je bilo dosta u ove četiri godine, bile su burne ali sve odluke, koje se ovdje donose nisu lake i svaki put, što se teže donese, bolja je, pa i ova predzadnja točka dnevnog reda. Ako je u vođenju sjednice ili u nastupima netko se osjećao prozvanim, ispričava se, nije bilo namjere. Radilo se prvenstveno u interesu Grada i građana. Dug posao je pred nama pa tako, tko god bude pobjednik na lokalnim izborima i nova garnitura u Gradu, pred njim je veliki posao. Zahvaljuje svima na dolasku ovoj sjednici, na sudjelovanju, želi svima svako dobro, sretan i blagoslovljen Uskrs, da ih provedu u krugu svojih najmilijih.

g. Nenad Panian ističe da politika nije jednostavna stvar, život je vrlo kompliciran i živa stvar koja teče i u kojem postoje i lijepi i loši dani. Bavimo se ovim da bi pokazali da nam je stalo do našega Grada, do naše zajednice i da nam je stalo do napretka. Dugo Selo ima jako dobru budućnost u Zagrebačkoj županiji i Republici Hrvatskoj. Svima želi čestit i blagoslovljen Uskrs, mir da nam ova pandemija što prije prođe. Poziva sve da se cijepe, da misle na sve oko sebe i nada se da će do uime ovo sve proći da ćemo u idućem mandatu raditi još bolje i kvalitetnije za dobrobit naše zajednice.


Rasprave više nije bilo pa g. Darjan Budimir, predsjednik, zahvaljuje nazočnima i zaključuje sjednicu u 15.50 sati.



Zapisničar

Janja Klindžić, oec.

Predsjednik
Gradskog vijeća



Darjan Budimir, mag. iur.


