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G r a d s k o   v i j e ć e

 KLASA: 021-05/20-01/15
URBROJ: 238/07-03-04/04-20-19

Dugo Selo, 07. svibnja 2020. godine



     25. SJEDNICA 

GRADSKOG VIJEĆA GRADA DUGOG SELA


ZAPISNIK


sa 25. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Dugog Sela, održane elektronskim putem 07. svibnja 2020. godine, od 8.00 do 20.00 sati.

 

 
NAZOČNI:
g. Darjan Budimir, predsjednik Gradskog vijeća, g. Željko Remenar, potpredsjednik Gradskog vijeća, g. mr. sc. Ivan Šajković, potpredsjednik Gradskog vijeća, te, g. Božidar Cik, 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. Stipo Velić i g. Pave Vukelić, članovi.


g. Kruno Blažinović, g. Krešimir Cvijanović, g. dr. sc. Zvonko Novosel – Dolnjak i g. Stjepan Štefinovec - nisu dostavili svoje mišljenje.

Dana 05. svibnja 2020. god., gradonačelnik Grada Dugog Sela je sukladno odredbi članka  103. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Dugog Sela predložio dopunu dnevnog reda, na način da se u isti uvrste sljedeće točke:
	Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog Strukture i plana upisa u 1. razred Glazbene škole Dugo Selo za školsku godinu 2020./2021.
	Razmatranje Prijedloga Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje trgovačkom društvu Dugoselski komunalni i poduzetnički centar d.o.o.

       Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog Strukture i plana upisa u 1. razred Glazbene škole Dugo Selo za školsku godinu 2020./2021. prihvaćen je jednoglasno (13 glasova „za“).


     Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje trgovačkom društvu Dugoselski komunalni i poduzetnički centar d.o.o. nije prihvaćen (2 glasa „za“, 9 glasova „protiv“, 1 „suzdržan“ glas).
     Dnevni red prihvaćen je jednoglasno (13 glasova „za“) i s prihvaćenom dopunom glasi 
 
D n e v n i  r e d 


Prijedlog Odluke o mjerama pomoći gospodarstvu i građanima Grada Dugog Sela radi ublažavanja negativnih posljedica epidemije bolesti COVID-19

Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o naknadama članovima Gradskog vijeća i članovima radnih tijela Gradskog vijeća i Gradonačelnika

Prijedlog Zaključka o mjerama štednje radi ublažavanja negativnih posljedica epidemije bolesti COVID-19

Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog Strukture i plana upisa u 1. razred Glazbene škole Dugo Selo za školsku godinu 2020./2021.
    
T o č k a  1.  

Prijedlog Odluke o mjerama pomoći gospodarstvu i građanima Grada Dugog Sela 
radi ublažavanja negativnih posljedica epidemije bolesti COVID-19 

Prijedlog Odluke, uputu o načinu glasovanja te obrazac glasačkog listića vijećnici su primili u prilogu poziva za sjednicu.

Gradsko vijeće je jednoglasno (13 glasova „za“) donijelo

ODLUKU
 O MJERAMA POMOĆI GOSPODARSTVU I GRAĐANIMA GRADA DUGOG SELA RADI UBLAŽAVANJA NEGATIVNIH POSLJEDICA EPIDEMIJE BOLESTI COVID-19
 

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

 
 T o č k a  2.  

Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o naknadama članovima Gradskog vijeća i članovima radnih tijela Gradskog vijeća i Gradonačelnika

Prijedlog Odluke, uputu o načinu glasovanja te obrazac glasačkog listića vijećnici su primili u prilogu poziva za sjednicu.

Gradsko vijeće je većinom glasova (10 glasova „za“, 3 glasa „protiv“) donijelo



ODLUKU
O DOPUNI ODLUKE O NAKNADAMA ČLANOVIMA GRADSKOG VIJEĆA I ČLANOVIMA RADNIH TIJELA GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA
 

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


T o č k a  3.  

Prijedlog Zaključka o mjerama štednje radi ublažavanja negativnih posljedica
epidemije bolesti COVID-19

Prijedlog Zaključka, uputu o načinu glasovanja te obrazac glasačkog listića vijećnici su primili u prilogu poziva za sjednicu.

Gradsko vijeće je jednoglasno (13 glasova „za“) donijelo

Z A K L J U Č A K 
o mjerama štednje radi ublažavanja negativnih posljedica 
epidemije bolesti COVID-19


Članak 1.

Poziva se Gradonačelnik da zbog očekivanog smanjenja prihoda hitno dostavi Gradskom vijeću odluku o provedbi aktivnosti i mjera iz Zaključka Vlade Republike Hrvatske, KLASA: 022-03/20-07/89, URBROJ: 50310-25/14-20-2 od 2. travnja 2020. (''Narodne novine'' broj, 41/20) koje su usmjerene na ograničavanje korištenja sredstava predviđenih Proračunom Grada Dugog Sela. 

Članak 2.

Zbog smanjene gospodarske aktivnosti i smanjenja proračunskih prihoda, poziva se Gradonačelnik da hitno pripremi prijedlog rebalansa Proračuna Grada Dugog Sela u cilju racionalizacije svih troškova i određivanja prioritetnih projekata.

Članak 3.

Do donošenja rebalansa Proračuna iz članka 2. ovog Zaključka, Gradonačelnik je ovlašten preuzimati novčane obveze (izdavanjem narudžbenica, sklapanjem ugovora i sl.) odnosno na bilo koji drugi način raspolagati imovinom Grada čija je vrijednost veća od 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u prethodnoj godini, samo uz prethodnu suglasnost Gradskog vijeća.

Članak 4.

Poziva se Gradonačelnik da u novonastaloj situaciji ne raspisuje natječaje odnosno oglase za prijam službenika i namještenika u Grad Dugo Selo, na neodređeno i određeno vrijeme, te da ne sklapa ugovore o djelu  i ugovore o poslovnoj suradnji s vanjskim konzultantima.

Članak 5.

Obustavlja se isplata sredstava za redovan rad političkim strankama i vijećnicima prema Odluci o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka  i gradskih vijećnika izabranih s liste grupe birača u 2020. godini do 30. rujna 2020..

Članak 6.

Poziva se Gradonačelnik da izvršava samo nužne rashode i izdatke koji su neophodni za obavljanje osnovnih poslova i funkcija Grada Dugog Sela.

Članak 7.

Poziva se Gradonačelnik da obustavi sve javne pozive, postupke javne nabave i postupke jednostavnih nabava koji nisu neophodni za obavljanje osnovnih poslova i funkcija Grada Dugog Sela do utvrđivanja prioriteta i donošenja rebalansa Proračuna sukladno članku 2. ovog Zaključka.

Članak 8.

Poziva se Gradonačelnik da otkaže sve gradske manifestacije planirane za 2020., te da sredstva planirana za njihovo održavanje preusmjeri za pomoć gospodarstvu i građanima Grada Dugog Sela.

Članak 9.

Ustanove i trgovačka društva čiji je osnivač/suosnivač Grad Dugo Selo, provest će na odgovarajući način mjere utvrđene u ovom Zaključku.

Članak 10.

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

 
T o č k a  4.

Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog Strukture i plana upisa u 1. razred Glazbene škole Dugo Selo za školsku godinu 2020./2021.

Prijedlog Zaključka i obrazac glasačkog listića vijećnici su primili u prilogu prijedloga Gradonačelnika za dopunom dnevnog reda.

Gradsko vijeće je jednoglasno (13 glasova „za“) donijelo



 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 2020./2021.


1. Daje se suglasnost na Prijedlog Strukture i plana upisa u 1. razred Glazbene škole Dugo Selo za školsku godinu 2020./2021., KLASA: 602-03/20-02/01, URBROJ: 238/07-15-01-20-2 od 31. ožujka 2020. godine.
 
2. Ovaj Zaključak objavit će se u Službenom glasniku Grada Dugog Sela. 



Glasovanje je završeno u 20.00 sati 07. svibnja 2020. godine.

Obrasci koje su gradski vijećnici dostavili putem elektronske pošte sastavni su dio zapisnika.



Zapisničar

Janja Klindžić, oec.

Predsjednik
Gradskog vijeća



Darjan Budimir, mag. iur.


