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G r a d s k o   v i j e ć e

KLASA: 021-05/21-01/23 
URBROJ: 238/07-03-04/04-21-2

Dugo Selo, 29. lipnja 2021. godine
 
   2. SJEDNICA 
GRADSKOG VIJEĆA GRADA DUGOG SELA

ZAPISNIK


sastavljen dana 29. lipnja 2021. godine, na 2. sjednici Gradskog vijeća Grada Dugog Sela, koja se održava u Glazbenoj školi Dugo Selo, s početkom u 17.00 sati.

NAZOČNI:
g. Siniša Kljajić, predsjednik Gradskog vijeća, g. Kruno Blažinović, potpredsjednik Gradskog vijeća, g. Krešimir Cvijanović, potpredsjednik Gradskog vijeća, te g. Darjan Budimir, g. Ivan Gereci, gđa Zvjezdana Jambrečec, gđa Kristina Jelečki, g. Dino Kramer, g. Zlatko Matacun, g. Mihael Pinter, g. Boris Savić, g. Ivica Šafarić, g. Stjepan Štefinovec i g. Pave Vukelić, članovi. 

ODSUTNI:
g. Luka Tkalčević - opravdano.
 

         Sjednici su nazočni g. Nenad Panian, gradonačelnik Grada Dugog Sela, gđa Jasminka Kokot Bambić, zamjenica gradonačelnika, g. Mladen Šestan, pročelnik Upravnog odjela za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika, g. Marijo Vinko, pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo, 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, g. Davor Miljanović, voditelj Odsjeka za komunalno i stambeno gospodarstvo, gđica Nikolina Krvarić, viša stručna suradnica za pravne poslove, g. Nenad Haleuš – Mali, ravnatelj Pučkog otvorenog učilišta Dugo Selo, gđa Draženka Sesan, ravnateljica Dječjeg vrtića Dugo Selo, g. Predrag Topić, ravnatelj Gradske knjižnice Dugo Selo, G. Dario Cebić, ravnatelj Glazbene škole Dugo Selo, gđa Lidija Ivanić i g. Boško Guja, predstavnici Dugoselskog komunalnog i poduzetničkog centra d.o.o., gđa Azra Suljić i gđa Dunja Naerlović, predstavnice tvrtke ASK ATELIER d.o.o. i predstavnici javnog priopćavanja.


 
      Nakon izvršene prozivke vijećnika, sjednicu otvara g. Siniša Kljajić, predsjednik, pozdravlja nazočne, konstatira da je sjednici prisutno 14 od 15 vijećnika, da postoji kvorum za pravovaljanu raspravu i odlučivanje te predlaže dnevni red kao u pozivu.

g. Nenad Panian povlači s dnevnog reda točku 17. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Kolodvor Dugo Selo te ističe da će ista biti pripremljena za iduću sjednicu.

g. Siniša Kljajić konstatira da je g. gradonačelnik, kao predlagatelj povukao točku 17. te je ista skinuta s dnevnog reda.

       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 s konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća


2.
	Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Dugo Selo – zapad  



3.
Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Dugog Sela za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine

4.
Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

5.
Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu


6.
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju i     školstvu Grada Dugog Sela za 2020. godinu

 7.
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Dugog Sela za 2020. godinu

   8.
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela za 2020. godinu


9.
Izvješće o izvršenju  Programa javnih potreba u sportu Grada Dugog Sela za 2020. godinu


10.
Izvješće o radu Dječjeg vrtića Dugo Selo za 2020. godinu

11.
Izvješće o radu Gradske knjižnice Dugo Selo za 2020. godinu


12.
Izvješće o radu Glazbene škole Dugo Selo za 2020. godinu


13.
 Izvješće o radu Pučkog otvorenog učilišta Dugo Selo za 2020.


14.
Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje trgovačkom društvu Dugoselski komunalni i poduzetnički centar d.o.o.  

15.1.
Prijedlog Rješenja o odbijanju ponude u postupku davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti obavljanja dimnjačarskih poslova na području Grada Dugog Sela 

15.2.
 Prijedlog Odluke o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti obavljanja dimnjačarskih poslova na području grada Dugog Sela


16.
	Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i gradskih vijećnika izabranih s liste grupe birača u 2021. godini   



17.
	Prijedlog Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja za područje Martin brega



18.
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Dugog Sela 


19.
	Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Grada Dugog Sela   



20.
Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Dugog Sela 


21.
	Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Dugog Sela 


   22. 
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 Klajić poziva vijećnike da za postavljanje pitanja iziđu za govornicu. Imaju pravo na dva pitanja, po dvije minute. Nakon odgovora imaju pravo na repliku.
g. Ivica Šafarić upitao je kako se veliki državni praznik Dan državnosti, obilježava petkom, radnim danom ne na dan, kad pada, 30.05., a Dan antifašističke borbe na dan kad je, 22. 06. 
g. Siniša Klajić poziva one koji su zaduženi za protokol, da daju odgovor g. vijećniku. Budući je g. gradonačelnik bio u pozivu, moli da on dâ odgovor.
 g. Nenad Panian odgovorio je da će na to pitanje dati pisani odgovor.
g. Mihael Pinter svoje prvo pitanje upućuje g. gradonačelniku ili g. pročelniku Mariju Vinku a vezano je za komunalno redarstvo. Trenutno imamo dva komunalna redara u Gradu. To je nekakva prva linija nezadovoljstva građana, jer to su stvari koje nam svima smetaju u svakodnevnom životu. Kakav je plan i postoji li plan da se donesu nekakva aplikativna rješenja, da se digitalizira prijava nesukladnosti i da se možda poveća broj komunalnih redara, kako bi se taj dio u Gradu doveo u kakav – takav red, jer sad postoji neki opći konsenzus među građanima da vlada popriličan nered?
Drugo pitanje je također s terena, od građana, a odnosi se na Domobransku ulicu, od Granešinskog puta prema dolje. U Izvješću za 2020. godinu piše da je za otkup zemljišta planirano 240.000,00 kuna, izvršeno je 0 kuna, za parcelaciju i rješavanje imovinskih odnosa. Sad je srpanj 2021. pa građane zanima kakav je plan i što se misli napraviti s tim do kraja ove godine?
 g. Siniša Klajić poziva vijećnike da se, kad za postavljanje pitanja iziđu za govornicu, približe mikrofonu, kako bi se bolje čuli. G. pročelnik Vinko će dati odgovor na drugo pitanje.
g. Marijo Vinko odgovorio je da je u tijeku natječaj za prijem u službu još jednog komunalnog redara, tako da ćemo, sukladno našem Pravilniku o unutarnjem redu, imati tri komunalna redara na tim zadaćama. Ove godine nam se dogodilo da je jedan od komunalnih redara skoro čitavu godinu bolestan. Priznaje da je vrlo teško bilo obavljati sve te poslove na možda zadovoljavajući način svih građana. Već smo primili jednog komunalnog redara, koji počinje raditi sa 1. srpnjem., vezano samo na zamjenu dugo odsutnog komunalnog redara a u planu je do kraja ovog tjedna provesti testiranje i odabrati još jednog komunalnog redara na neodređeno vrijeme. 
Vezano za Domobransku ulicu, kako piše u obrazloženju same točke, to ćemo i kroz Program gradnje dotaknuti. Tu je bilo potrebno ponovo ići na lokacijsku dozvolu da bi riješili imovinsko pravne odnose. Sanaciju Domobranske ulice i izgradnju podijelili smo u dvije faze. Jedna faza je sanacija ovih prekopa, dakle izgradnja ulice i oborinske odvodnje, kao preduvjet za  izgradnju nogostupa a druga dobivanje lokacijske dozvole, rješavanje imovinskih odnosa i izgradnja nogostupa u Domobranskoj ulici.
g. Kruno Blažinović svoje pitanje upućuje predstavnicima DKPC-a. Obzirom da nam za dva dana nastupa novi pravilnik o zbrinjavanju kućnog otpada te da ima infomaciju s terena da nisu podijeljeni svi kontejneri, pogotovo za stambene zgrade, moli informaciju, u kojoj je to fazi i do kada se planira podjela do kraja potrebnih kontejnera? Prvenstveno misli na kante za biootpad. Kakva je situacija sa zbrinjavanjem pelena jer navodno kontejneri po zgradama nisu podijeljeni?
gđa Lidija Ivanić, voditeljica računovodstva DKPC-a, odgovorila je da je u tijeku podjela kanti za biootpad te kako će do 1. srpnja sve kante biti podijeljenje. Sva kućanstva su dobila kante za biootpad i do 1.srpnja će sve višestambene zgrade dobiti kontejnete za biootpad. Što se tiče kanti za papir i plastiku one će biti podijeljene u narednim mjesecima, dok se razriješe odnosi između DKPC-a i Grada, vezano za vlasništvo kanti. Kante su u DKPC-u, građani su dobili vreće, kao i do sada, za odvajanje papira i plastike, dok kante ne budu podijenjene. Što se tiče pelena, iste se sakupljaju u vlastitim plastičnim vrećicama, koje korisnici mogu odložiti pokraj spremnika za miješani komunalni otpad, na lokaciji obračunskog mjesta i one će biti odvezene, zajedno s komunalnim otpadom, po rasporedu za odvoz komunalnog otpada. To je objavljeno u Službenom glasniku još 2018. godine a radi se o izmjeni Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada. 
g. Siniša Kljajić upitao je, ako živi u višestambenoj zgradi gdje su većinom obitelji s djecom, miješani komunalni otpad će se po novom pravilniku odvoziti svaka dva tjedna?
gđa Lidija Ivanić odgovorila je da će se odvoziti barem jednom u dva tjedna. Kad su u pitanju višestambene zgrade, pitanje je koliko su one višestambene, jer imamo zgrada u Dugom Selu sa 3 – 4 stana i one će se ponašati isto kao kućanstvo, znači pelene će odlagati u svojim vrećicama pored kontejnera za miješani komunalni otpad i DKPC će to u svojoj režiji odvoziti. U slučaju većih višestambenih zgrada, gdje imamo 70 – 80 stanova, tu će se, zajedno s predstavnicima stanara naći rješenje da se njima dodijele spremnici za odvajanje pelena. Znači, oni su se dužni sami javiti DKPC-u i zatražiti spremnik za pelene.
g. Kruno Blažinović istaknuo je, obzirom da pravilnik stupa na snagu za dva dana, kako je gđa Ivanić rekla da će DKPC s predstavnicima stanara iznaći rješenje, on, kao predstavnik zgrade Gorička 33 nije dobio nikakvu informaciju, da mora javiti da stanari imaju potrebu za nekakvim dodatnim zbrinjavanjem pelena. Drugo, ostaviti vrećicu s pelenama pored kontejnera, da stoji dva tjedna, po ovoj vrućini od 35ºC, smatra da to nije dobro.
gđa Lidija Ivanić odgovorila je da je Odluka takva, da se sakupljaju pelene i da se odvoze zajedno s miješanim komunalnim otpadom, po rasporedu za redovan odvoz otpada. U ovom slučaju, predstavnici stanara se mogu obratiti DKPC-u, kad se radi o više stanova u zgradi, da im se dodijeli poseban spremnik, gdje bi oni to mogli odlagati. 
gđa Kristina Jelečki postavila je pitanje g. gradonačelniku, a to je pitanje od strane građana. Kada točno će se realizirati izgradnja i opremanje dječjeg igrališta u Kopčevcu i u kojoj je trenutno fazi isto? Također, kada je u planu izvršenje kolnika s nogostupom u Ulici Bože Huzanića i moli konkretan hodogram.
g. Nenad Panian osvrnuo se na prijašnje izlaganje gđe Ivanić. Ističe da je shvatio da će pelene, kad god ih treba staviti vani biti stavljene, pa kad prođe kamion da će ih pokupiti a ne svaka dva tjedna. Tamo piše da ćemo probati mjesec dana taj sistem, pa ako nešto ne bude u redu, da ćemo onda nadopuniti. 
Što se tiče igrališta u Kopčevcu, sada se radi parcelacija, slijedi isplata vlasnici i nakon toga ide se u projekt izgradnje igrališta. Vezano za Ulicu Bože Huzanića, nakon godinu dana problema, ta ulica je odavno trebala biti asfaltirana, no došlo je do prijepora između ViOZŽ-a i Dukom Plina, zbog neovlaštenog postavljanja cijevi u isti rov. Nadzor nije dozvolio da se to asfaltira, došlo je do nekoliko desetaka sastanaka, Dukom plin nije htio izvaditi cijevi, došla je zima, kada više nije smio vaditi cijevi, itd. ŽUC i Grad su htjeli asfaltirati, ViOZŽ i nadzor nisu dozvolili, zbog opasnosti od gubitka 25% cjelokupnog projekta od 750 mil. kuna, a to su jako velika sredstva. Bile su prometna i građevinska inspekcija, prometna je donijela rješenje, čeka se nalaz građevinske inspekcije, tek nakon toga može se asfaltirati a onda će se oni dalje baviti njihovim sporom. Nada se da će to biti uskoro, svaki tjedan zove direktora, da vidi u kojoj je fazi rješenje građevinske inspekcije, da se može preko g. Landeke i Grada istog trena to asfaltirati. Dakle, Huzanićeva ulica je rak rana isto kao Domobranska ulica, idući tjedan je sastanak, razgovarao je s glavnim inženjerom, izrazio nezadovoljstvo, rečeno mu je da će biti gotovo do početka ljeta, nije, pa se opet oni opravdavaju radnom snagom. Imamo velikih problema s tvrtkom EURCO d.d. i nada se da će toj agoniji uskoro doći kraj i da će se to riješiti. Uskoro će se asfaltirati i Ulica 30. svibnja.
gđa Kristina Jelečki replicirala je da nije dobila konkretan odgovor za igralište u Kopčevcu te traži pisani odgovor na oba pitanja. Ako ne može odgovor na oba pitanja, onda barem za igralište u Kopčevcu do sljedeće sjednice.
g. Siniša Kljajić moli službe i da g. gradonačelnik vodi računa da je gđa vijećnica zatražila pisani odgovor na svoja pitanja, pa onda u skladu s informacijama koje Grad ima i ingerencijom Grada, da se i gđi vijećnici dostave dostupne informacije.
g. Mihael Pinter istaknuo je da se njegovo pitanje nije odnosilo na to da li ćemo zaposliti još jednog komunalnog redara. Pitao je da li u ovom trenutku postoji plan, da se taj sustav unaprijedi. Znači, govori o sustavu prijave komunalnih nesukladnosti. Da li postoji plan da se digitalizira, da se donese aplikativno rješenje? Da li postoji prostor u Proračunu za to, da li se o tome uopće razgovara i postoji li pisani trag na bilo kojoj razini da se planira taj sustav unaprijediti u nadolazećem razdoblju?  
g. Marijo Vinko odgovorio je da je Grad planirao i prijavio kupnju software kojim bi se primale prijave direktno u sustav, ali taj iznos nemamo sada u Proračunu i ne možemo realizirati. Na natječaju nismo bili najbrži prst.
g. Stjepan Štefinovec svoje prvo pitanje upućuje g. gradonačelniku. U periodu ispred nas slijedi nam donošenje I. Izmjena i dopuna Proračuna za 2021. godinu, pa ga zanima, da li se, pri utvrđivanju prijedloga, vodilo računa o potrebama i željama mjesnih odbora, odnosno da li su u rebalans uvršteni planovi mjesnih odbora?
Drugo, gdje je nestao Prigorski.hr?
 g. Nenad Panian odgovorio je kako će g. vijećnik dobiti pisani odgovor, vezano za rebalans Proračuna. Što se tiče drugog pitanja, gospodin iz Prigorskog.hr je rekao da će doći kad ga pozovemo, no nije ga zvao. Možda ga može pozvati g. Kljajić.
g. Siniša Klajić istaknuo je, ako g. Štefinovec smatra da je potrebno, u ime Gradskog vijeća pozvati Prigorski.hr, on će to učiniti. Nada se da će se odazvati, kao što su se odazivali na prethodnim sjednicama. Sve su sjednice javne i ako netko dâ zahtjev, svima će se odobriti praćenje sjednice.
g. Kruno Blažinović zatražio je za idući put pisani odgovor na pitanje o tome kako  funkcioniraju mjesni odbori, da li funkcioniraju, da li su svi predali svoje financijske planove i ukoliko nisu predali financijske planove, da li će snositi konsekvence za to?
g. Nenad Panian odgovorio je da će dati pisani odgovor.
g. Ivan Gereci zatražio je popis svih narudžbenica koje je Grad izdao u prvom polugodištu ove godine. 
Drugo pitanje je vezano za informaciju da je proveden upravni nadzor Ministarstva uprave i pravosuđa u gradskoj upravi. Da li vijećnike netko može upoznati s rezultatima tog nadzora?
g. Siniša Klajić moli da se g. vijećniku dostavi popis narudžbenica, kako je i zatražio a na drugo pitanje može odgovoriti g. Šestan.
g. Mladen Šestan odgovorio je da su, vezano za provedeni nadzor od strane Ministarstva uprave i pravosuđa, i danas na dnevnom redu dvije točke s tim u vezi a pripremit će se za iduću sjednicu odgovor na to pitanje, u smislu onoga što je Gradu naloženo da uradi, nakon provedenog nadzora, po zapisniku inspekcije.
g. Ivan Gereci zatražio je pisani odgovor.
g. Darjan Budimir prvo pitanje upućuje g. gradonačelniku. Na polovici smo godine, Proračun za 2021. godinu donesen je 22. prosinca 2020. godine u koji je ugrađeno 16 amandmana tadašnjeg saziva Kluba vijećnika HDZ, BM 365. Obzirom na praksu prijašnjih godina, uvijek smo ulagali amandmane, iskazali svoj veliki trud i znanje, pokušali da se mnogi projekti, bitni za naše građane realiziraju. Drago mu je da je jedan dio tih dobrih projekata i ideja realiziran, poput nabave školskih udžbenika za srednjoškolce, a što je osigurano amandmanom broj 1 na prijedlog Proračuna, u iznosu od 1.340.000 kuna. Pitanje je, što je od ostalih amandmana realizirano do sada, u ovoj godini, a ako još nisu, da li će i u kojem vremenskom periodu realizirati preostale amandmane? Podsjeća da je amandman br. 2 – osiguravanje dodatnih 100.000,00 kuna za stipendije i školarine; amandman br. 3 - uređenje Pastoralnog centra Dugo Selo, 350.000,00 kuna; amandman br. 4 - uređenje Crkve sv. Križa u Lukarišću, 350.000,00 kuna; amandman br. 5 - uređenje misijske kuće u Prozorju, 250.000,00 kuna; amandman br. 6 –  sredstava za rad Vatrogasne zajednice Grada Dugog Sela, 2,7 mil. kuna i to je najveći amandman kojim se osigurava nabava novog navalnog vozila, nastavak financiranja auto cisterne, dogradnja garaže za DVD Dugo Delo, uvođenje pasivnog dežurtsva za opreativne vatrogasce, ulaganje u objekt DVD Donje Dvorišće, sanacija krovišta i stolarije, uređenje DVD-a Prozorje, dodatno opremanje vatrogasaca, izgradnja spomen sobe DVD Andrilovec; amandman br. 7 - nogostup u Kopčevečkoj ulici, 340.000,00 kuna, što je realizirano; amandman br. 8 - nogostup u Ulici B. Huzanića, 450.000,00 kuna; amandman br. 9 - nogostup u Velikoj i Maloj Ostrni, 1 mil. kuna; amandman br. 10 – nogostup Domobranska ulica, 1,4 mil kuna; amandman br. 11 - nogostup u Šaškovečkoj ulici, 550.000,00 kuna; amandman br. 12 – sredstva za mjesne odbore dodatnih 140.000,00 kuna; amandman br. 13 – razboj športa, odnosno obnova objekta stare škole u Ostrni 500.000,00 kuna; amandman br. 14 - nabava kontejnera za Moto klub sv. Martin Dugo Selo, 85.000,00 kuna;  amandman br. 15 – informiranje građana putem radijskih emisija Gradskog vijeća i Gradonačelnika, 70.000,00 kuna i amandman br. 16 – izgradnja dječjih igrališta, 300.000,00 kuna, u Donjem Dvorišću 100.000,00 kuna i Kopčevcu 200.000,00 kuna. Moli odgovor što je od ovoga realizirano, ako nije, da li je u planu i da li će se realizirati tijekom ove godine?
g. Siniša Kljajić zamolio je g. Budimira, kad drugi put bude postavljao pitanja, da pitanja budu usmjerena i koncizna. Slaže se da je dobro iščitati amandmane i o čemu se radi, ali neka to koristi u skraćenom obliku.
g. Nenad Panian odgovorio je da je sve amandmane do sada ostvario pa će i ove, naravno, one s kojima se složio. Naravno da su knjige osigurane, naravno da je plaćeno 50% sredstava Pastoralnom centru i crkvama u Lukarišću i Sv. Martinu, sva predviđena sredstva za nogostupe bit će iskorištena do kraja godine, nije još ni 30.06. Imamo puno radova a što je ostvareno od amandmana a što nije, reći će se na kraju godine. Nije mu bitno tko je predložio amandmane, nego da li to možemo ostvariti. Ne možemo ostvariti nogostupe, dok nemamo građevinske dozvole.
g. Darjan Budimir traži pisani odgovor na ovo pitanje, da sve bude na jednom mjestu, da se pobroje svi amandmani, da su ugrađeni u Proračun, koji su realizirani i što je u planu s ostalima.
Koristi repliku, vezano za amandmane, koje su uloženi na Proračun, obzirom da Dugoselska kronika nije prenijela vijest o usvajanju Proračuna za 2021. godinu, pa bi svi bili malo bolje upoznati o čemu se tu radilo, tako da nije korektno da se koriste riječi da je Proračun masakriran i slične opaske na amandmane, u koje je uloženo puno truda i u interesu su građana. Ako je masakriran, zašto onda danas nije na dnevnom redu rebalans Proračuna, obzirom da koalicija ima većinu i može lako usvojiti rebalans.
Drugo pitanje odnosi se na prostorno plansku dokumentaciju Grada Dugog Sela, što je i danas na dnevnom redu. Opet nastavljamo u istom tonu, previše ovakvih parcijalnih točaka vezanih za jednu od najvažnijih stvari u Dugom Selu. Treba sustavno pristupiti prostorno planskom donošenju odluka i na tu temu postavlja pitanje, u kojoj fazi je ideja ili projekt obilaznice oko Dugog Sela, koja već godinama stoji u Prostornom planu, od zapadnog ulaza kod Tifona u Dugom Selu, sjevernu stranu pruge, ostavljen je cijeli koridor u dužini 8 km do Božjakovine. Da li imate kakve informacije, obzirom da su sad brojne mogućnosti kroz ministarstva i fondove Europske unije i za prometnu infastrukturu, što bi mogli iskoristiti kroz projekte za smanjenje CO2 kroz središte Grada, pa je pitanje, tko bi bio investitor, odnosno, da li će to ići kroz ŽUC i da li se išta radi po tom pitanju? Ovakvim točkama dnevnog reda, vezano za prostorno  planiranje samo će se povećavati urbanistički prometni kaos a jedna obilaznica bi sigurno pridonijela razvoju Grada i smanjenju prometne gužve kroz centar. Pitanje u svezi obilaznice upućuje g. gradonačelniku.
 g. Nenad Panian odgovorio je kako je već nekoliko mjeseci u kontaktu s g. Landekom i s nekim ministarstvima. Kako dolaze nova sredstva za oporavak, u iznosu od 8 milijardi i 800 milijuna kuna, te nakon toga redovan plan od 2021. do 2027. europskih sredstava, odlučeno je da se prvo rade kapitalni projekti a jedan od tih kapitalnih projekata je i obilaznica, koja ide od Duge Lazine, znači ispod Kopčevca, iznad sjevernog dijela pruge i izlazi van kod Andrilovca. Trenutno je na provjeri kod SAFU, preprojektira se Ulica Matije Gupca i dio ispod nadvožnjaka. Naime, zatvaranjem ovog sadašnjeg prijelaza Predavčeva – Rugvička, Ulica Matije Gupca je trebala biti po starom planu dvosmjerna cesta s parkirališnim mjestima s jedne i druge strane, no sada se mijenja. Prvobitnim planom je trebalo ići 300 metara podvožnjaka, od Predavčeve do Sajmišne, međutim, na pitanje g. Landeke da li je srušen kolodvor, odgovorio mu je da jest i da je napravljen novi. To je malo komplicirano, no sada smo u fazi projekcije tog dijela, to je najkompliciraniji dio i sada s g. Vinkom stalno nešto crtaju i gledaju. Naravno, to nije projekt Grada nego Zagrebačke županije, Županijskih cesta koji je vrijedan između 200 i 300 mil. kuna. On sigurno ide a g. Landeka je rekao da bi do 2023. ili 2024. trebao biti napravljen. Zato je cesta kroz Puhovec i buduća cesta kroz voćnjak prema Martin bregu biti rasteretnica. Sad nam je najbitnija prometna cesta kroz Črnovčak, Poduzetničku zonu, da to sve razbijemo izvan centra Dugog Sela a onda ćemo moći konkretnije predložiti Prostorni plan s onim što nam je ostalo i kud nam idu prometnice, jer to se mijenja iz dana u dan. 
g. Darjan Budimir traži pisani odgovor, obzirom da je g. gradonačelnik otišao malo preširoko a nije dao konkretan odgovor, u kojoj je to fazi i što smo napravili po tome pitanju. Koliko mu je poznato, taj projekt nije ušao u NPO, tako da će se to moći realizirati iz nekih drugih sredstava. Moli da se primimo toga i bavimo s takvim stvarima i da o takvim stvarima razgovaramo na ovom vijeću a manje o komunalnim redarima, rupama i nepokošenoj travi.
g. Siniša Kljajić apelira da se uvede protok informacija da svi znaju gdje je tu istina. Bilo bi dobro da g. Budimir, ako zna što je ušlo u NPO, dâ tu infomaciju a koliko je njemu poznato prije rujna još ništa nije definirano, tako da će g. Budimira i g. gradonačelnika držati za riječ, pa će se, u ime građana sigurno moći definirati i hodogram. Slaže se da svi trebaju raditi za dobrobit našega grada i to i jest razlog zašto su ovdje.
Poziva potpredsjednika Gradskog vijeća, g. Blažinovića da preuzme vođenje sjednice, kako bi postavio pitanja.
        G. Kruno Blažinović, potpredsjednik Gradskog vijeća, preuzima vođenje sjednice te daje riječ g. Kljajiću.
g. Siniša Kljajić upitao je da li je u Gradu raspravljena ideja, odnosno izrađen hodogram, o formiranju javne gradske vatrogasne postrojbe i da li je to definirano sa susjednim općinama Brckovljani i Rugvica koje bi sigurno imale takvu potrebu a s potrebom bi zaokruživali modele koji se financiraju. Naime, u projekciji naš Grad raste vrlo brzo i sigurno da naša Dobrovoljna vatrogasna društva rade svoj posao, međutim, kako bi se sigurnost povećala na nadstandard, volio bi čuti kakvi su stavovi izvršne vlasti o javnoj vatrogasnoj postrojbi. Pitanje upućuje g. gradonačelniku.
g. Nenad Panian odgovorio je da Grad ima šest vatrogasnih društava, koja za sada jako dobro obavljaju svoj posao. Naravno da misli na budućnost, kako je došlo do potresa i kriza pandemije korona virusa, razvili su se drugi sistemi u obrani stanovništva. U razgovorima sa ostalim gradonačelnicima, vatrogascima, policijom i zdravstvenim službama, pojavila se potreba za centraliziranim sustavom i taj prijedlog je prvi dao načelnik Policijske postaje Dugo Selo, g. Igor Hrečuk, prije godinu i pol dana, da bi na jednom mjestu objedinili Policijsku postaju, sud, Hitnu službu, vatrogasce i ured Civilne zaštite. To bi bio jedan pilot projekt za Hrvatsku, za gradove iznad 20.000 do 50.000 stanovnika. U svim tim razgovorima, pokazalo se da bi tu sudjelovala i ministarstva, lokalna i regionalna samouprava i da bi to možda u Dugom Selu bilo prvi put. Predložio je ovo zemljište ispod pruge, koje Grad namjerava kupiti, jer bi bilo idealno, uz autobusni kolodvor, parkiralište za željeznički kolodvor, da na tom mjestu bude i ta jedna centralna ustanova, s velikim parkingom i brzom komunikacijom prema  i  kolodvoru i auto – putu i svim mjestima u Dugom Selu. Znači, razmišlja se o tome, razgovara, to je jedan veliki projekt, ali to će se prezentirati u jesen, na jednom od panela.  
g. Siniša Kljajić istaknuo je, ako je dobro shvatio, ideja je da se sve okupi na jednom mjestu i na taj način ćemo imati i Hitnu službu s vatrogascima i policijom te je na taj način moguće rješavanje nedostajućih mjesta u Domu zdravlja. Ono što je bitno, moramo znati projekt i  sredstva financiranja. Da li se pričalo o tome, imamo li kakav okvir, da li je to u ovoj perspektivi do 2027. moguće definirati? Moli pojašnjenje odgovora, jer do 2027. godine imamo 22 milijarde EUR-a na raspolaganju. Zanima ga, kako će se to isfinancirati?
g. Nenad Panian odgovorio je da nije to financiranje Grada Dugog Sela. Hitna služba i policija nisu pod ingerencijom Grada, ni jedna od tih službi, osim javne postrojbe, a i ona je pod ingerencijom MUP-a, ali ideja Grada je da bi to objedinili na jednom mjestu, možda sagradili ili iznajmili prostor tim službama. To je još u ideji, kao što je u ideji bio integrirani prostor pa je sad došlo do toga da nas županija sufinancira u projektu.
Što se tiče proširenja Doma zdravlja, isto nije u ingerenciji Grada nego ministarstva. Proširenje Doma zdravlja znači pružanje zdravstvenih usluga. Većina njegovih kolega pruža zdravstvenu uslugu u svojim domovima. Nije problem prostor, problem je ljudstvo. Doktora će nam faliti u idućih pet godina, 60%. Imat ćemo prostora a nećemo imati doktora. Imat ćemo škole a nećemo imati profesore. S tim se moramo baviti.
g. Siniša Kljajić, preuzima vođenje sjednice pa kako više nije bilo pitanja, zahvaljuje svima na konstruktivnoj raspravi, moli stručne službe i izvršnu vlast da vijećnicima daju pisane odgovore te zaključuje Aktualni sat.

 T o č k a  1.  

Verifikacija zapisnika s konstituirajuće sjednice 
Gradskog vijeća 

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

         Primjedbi na tekst zapisnika nije bilo, pa Gradsko vijeće većinom glasova nazočnih članova (13 glasova "za", 1 "suzdržan" glas) donosi sljedeći


Z A K L J U Č A K

         Verificira se zapisnik s konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Dugog Sela, održane 15. lipnja 2021. godine.  



 
T o č k a  2.

Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana
uređenja Dugo Selo - zapad

         G. Siniša Kljajić, predsjednik, obavještava vijećnike da je gradonačelnik Grada Dugog Sela podnio amandman na prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Dugo Selo – zapad a koji je vijećnicima dostavljen neposredno prije početka sjednice. Budući da je amandman podnio predlagatelj akta, on sukladno članku 92. stavku 1. Poslovnika postaje sastavni dio prijedloga Odluke i o njemu se ne glasuje odvojeno. U ime gradonačelnika, kao predlagatelja, uvodno izlaganje podnosi pročelnik, g. Marijo Vinko.

         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 te poziva predstavnice izrađivača plana tvrtke ASK ATELIER d.o.o., gđu Dunju Naerlović i gđu Azru Suljić da ukratko predstave ovaj plan. 


         gđa Dunja Naerlović istaknula je da je ASK ATELIER d.o.o., u koordinaciji sa Upravnim odjelom za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo i sukladno Prostornom planu uređenja Grada Dugog Sela izradio Konačni prijedlog Urbanističkog plana uređenja Dugo Selo – zapad, za koji su provedene tri javne rasprave.
 Iste su bile objavljivane na službenim stranicama Grada Dugog Sela, Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine te u dnevnom tisku. U periodima javnih rasprava održana su javna izlaganja a tijekom javnih rasprava podnosili su se pismeno primjedbe i prijedlozi Upravnom odjelu za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo. Bili su organizirani uvidi u elaborate, svakim radnim danom od 8.00 do 15.00 sati u Gradskoj vijećnici.
Polazišta za izradu plana bila su definiranje prostorno – planskih pretpostavki za daljnji razvoj naselja Dugo Selo, određivanje uvjeta provedbe svih zahvata u prostoru unutar obuhvata, što podrazumijeva podjelu područja na posebne prostorne cjeline, određivanje koridora prometnica te prateće komunalne infrastrukture i površina javne namjene, podizanje opće razine kvalitete i standarda predmetnog područja.
Obuhvat predmetnog plana nalazi se južno od Zagrebačke ulice, glavne prometnice koja Grad Dugo Selo povezuje sa istoka i zapada sa ostalim naseljima, neposredno uz gradsko središte i istočno od manjeg gradskog središta Kopčevec. Što se tiče užeg konteksta, riječ je o obuhvatu  plana površine 24,5 ha, koji je sa sve četiri granice omeđen s prometnicama visokog intenziteta, od kojih je ta četvrta željeznička infrastruktura. Obuhvat, ako se prebacimo izvan granica, omeđen je s gospodarskom zonom, odgojno - obrazovnom zonom sa zapada, sa sjevera povijesnom graditeljskom cjelinom Grada Dugog Sela s kontaktnom zonom C, park šumom a sa istoka sa izgrađenim područjem Grada Dugog Sela, za kojeg je karakteristična pretežito obiteljska i mješovita izgradnja.
Konačni prijedlog plana sastoji se od tekstualnog i grafičkog dijela. U tekstalnom dijelu sadržane su odredbe i obrazloženje, dok se grafički dio sastoji od 9 kartografskih prikaza, koji se mogu grupirati u pet grupacija, a to su postojeće stanje, korištenje i namjena površina, prometno ulična i komunalna infrastrukturna mreža, uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina, oblici korištenja i način gradnje.
  
         U nastavku svog izlaganja, gđa Dunja Naerlović ukratko prolazi svaku od navedenih grupacija, uz prezentaciju na projekcijskom platnu.

        g. Siniša Kljajić, predsjednik, izvješćuje da je Odbor za zaštitu okoliša i prostorno uređenje na sjednici održanoj 29. lipnja 2021., razmotrio prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Dugo Selo – zapad, što ga je podnio gradonačelnik Grada Dugog Sela. Odbor za zaštitu okoliša i prostorno uređenje je jednoglasno (4 glasa „ZA“) donio Zaključak kojim se daje pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Dugo Selo – zapad te se slijedom navedenog predlaže Gradskom vijeću da donese Odluku u predloženom tekstu.

        Otvara raspravu po ovoj točci.


        U raspravi koja je uslijedila, g. Darjan Budimir osvrnuo se na informaciju da je Odbor za zaštitu okoliša i prostorno uređenje jednoglasno donio Zaključak kojim se daje pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Dugo Selo – zapad te upitao da li imamo možda zapisnik Odbora, o čemu se raspravljalo, obzirom da je ovo bitan UPU za zapadni dio grada. Obzirom da je g. gradonačelnik uložio amandman te obzirom na narav amandmana, da li je potrebna nova javna rasprava? Vidjeli smo da su javne rasprave bile 7. srpnja 2020., 23. ožujka 2021. i 14. lipnja 2021. godine a obzirom na ogromne izmjene u odnosu na srpanj prošle godine, zašto su održane 2. i 3. javna rasprava? Gđa Dunja Naerlović je spomenula da četiri prometnice visokog intenziteta okružuju ovaj Urbanistički plan uređenja. Na Gradskom vijeću, kad je pokrenuta izrada UPU-a i izmjene Detaljnog plana koje su na ovom području omogućile trgovačku zonu na površini od 26.000 m² isto je podržano, ali uz uvjet da se riješi prometna infrastruktura. Da li je ovim prijedlogom UPU – a spriječeno da iz te buduće trgovačke zone glavnina prometa izlazi na cestu koja ide na nadvožnjak i koja će opterećivati budući semafor i tu prometnicu, koja će biti žila kucavica kad se nadvožnjak završi i stavi u funkciju? Trgovački centar ovolike veličine Grad treba ali ne na području užeg centra grada. Zadnje, S2 je označeno područje pilane, a Odlukom su pokrenute izmjene Prostornog plana na zahtjev investitora. Što je s tom Odlukom o izmjeni Prostornog plana, misli da je ista još uvijek na snazi a ovim Urbanističkim planom to sad vraćamo opet na stambenu zonu, što je prihvatljivije. Zašto nije danas predložena Odluka kojom se izvan snage stavlja spomenuta Odluka?

g. Marijo Vinko odgovorio je da samo pitanje vraćanja industrijske namjene u ovu zonu je povučeno od predlagača te izmjene, a to je bila privatna inicijativa. Mi ćemo u budućem razdoblju ići na stavljanje izvan snage Odluke o izmjeni Prostornog plana. Radi se o IX. Izmjenama Prostornog plana i taj dio će doći pred Gradsko vijeće. 
Vezano za prometnu infastrukturu, sad se ozbiljno razgovara o obilaznici kroz grad. U ovom trenutku je ocijenjeno da izlaz na Predavčevu ulicu će biti jedan od odteretnih pravaca za ovu zonu. Ostatak je riješen preko bržih cesta, što je Ulica Bože Huzanića i Ulica hrvatskog preporoda pa gore Zagrebačka ulica. Projekt semaforizacije tog raskrižja je u tijeku, isto tako kroz realizaciju ovog prostornog plana ugradit će se dodatne mjere za zaštitu djece koja polaze Osnovnu školu, prvenstveno kroz pješačke semafore. Amandman se odnosi na uskladu s Prostornim planom, tu je propušteno na vrijeme signalizirati izrađivaču da je kroz javnu raspravu i kroz donošenje PPU Grada Dugog Sela, Gradsko vijeće ugradilo tu Odluku u Prostorni plan. Pošto se radi o tehničkoj uskladi, nisu ispunjeni uvjeti za ponovnu javnu raspravu. Kroz treću javnu raspravu, a Grad je sâm postavio uvjet za istu, gdje je gledao da one sve nedoumice, koje su se pojavile tijekom druge javne rasprave, se riješe i da se poboljša plan, da bude na zadovoljstvo većeg dijela građana, koji su vlasnici tih čestica, obzirom da ni jedan plan ne može biti baš 100% usklađen sa svim zahtjevima stranaka koje se pojavljuju u javnoj raspravi.

g. Darjan Budimir istaknuo je kako je shvatio da se na 3. javnoj raspravi ništa nije mijenjalo u odnosu na Konačni prijedlog od 23.03.2021. 

g. Marijo Vinko odgovorio je da je promijenjena prometna infrastruktura.

g. Darjan Budimir zamolio je da se na projekcijskom platnu prikaže korištenje namjena. Odteretna cesta za ovu zonu na Predavčevu može biti eventualno za stambenu zonu, koja obuhvaća S1 i S2, znači, za buduće stambeno naselje. Vidi se da, ovo što okružuje budući prostor trgovačkog centra, imamo sa sjeverne strane zelenilo, sa istočne strane gdje će biti prometnica za stambeno naselje zelenilo i zelenilo s južne strane. Znači, mi već kroz ovaj UPU na neki način guramo cijeli promet na glavnu cestu koja je uz školu i koja ide na nadvožnjak te će biti iznimno prometna, odnosno, kako ste rekli, prometnica visokog intenziteta. Cijeni da je to privatno vlasništvo i da se u cjelini proda za trgovački centar, ali bi interes Grada trebao biti da se to područje uredi urbanističkim planom uređenja za jedno stambeno naselje a ne trgovački centar od 26.000 m². Mjesto ovakvom trgovačkom centru je ispod pruge, na južnom dijelu grada, a ako ste se već odlučili za ovakav korak, koji će biti velikog prometnog inzenziteta i opasnosti za djecu, onda bi svakako trebalo voditi računa da izlazi iz tog trgovačkog centra budu ili na sjevernu ili na istočnu stranu, a nikako na ovu prometnicu, koja će biti žila kucavica Grada Dugog Sela.

gđa Azra Suljić odgovorila je da je u izradi plana izrađivaču bila problematična pozicija škole, koja je zapravo već od prije pozicionirana sa zapadne strane te vrlo jake prometnice i isto tako u dijelu koji je već planiran i izveden kao poslovna namjena s trgovačkim centrom. Sami uvjeti, koji su bili definirani za školu, prilikom gradnje, već su napravili jedan problem u smislu prostornog plana, s tim da škola ima pristup sa sjevera. Po mišljenju izrađivača, djeca bi trebala pristupati školi sa sjevera a ne iz prostora prometnice koja ide na nadvožnjak. U tom smislu, cesta se i podiže preko pruge i na tom mjestu uz školu ne bi mogao postojati prijelaz u razini za školu. Izrađivač smatra da to neće biti problem za djecu a trgovački centar ima mogućnost da ostvari pristup i sa ove prometnice sjever – jug i s prometnice istok – zapad, tako da to opterećenje nije fokusirano na jednu točku. Isto tako i trgovački centar ima obvezu određenog postotka zelene površine, tako da, na taj način, ipak ova površina za trgovački centar neće biti cijela izgrađena. Ona je kao namjena definirana, ali neće biti na taj način formirana.

          Vođenje sjednice preuzima g. Kruno Blažinović, potpredsjednik, kako bi g. Siniša Kljajić sudjelovao u raspravi.

g. Siniša Kljajić istaknuo je da je prisustvovao sjednici Odbora za zaštitu okoliša i prostorno uređenje, gdje je čuo neke odgovore kao i u razgovoru s pročelnikom, g. Vinkom, no zanima ga i stav izrađivača plana oko dva pitanja. Prvo pitanje je katnost, odnosno izgrađenost zone S2. Imamo katnost na jednom dijelu 15 metara, pa padamo na 12 metara, opet završavamo na 15 metara. Zanima ga razlog takvog planiranja, jer ako ćemo gledati maksimalizaciju komunalnog doprinosa i naknade, taj dodatni kat, kojeg sad ovdje nemamo, dakle ta tri metra smo negdje izgubili, pa razmišlja o tome, je li to dobro ili nije. 
Drugo pitanje vezano je sprečavanje buke. Koliko je shvatio u planu je zaštitni koridor od pet metara prema tim prometnicama. Da li se može definirati, kakav će biti taj zaštitni koridor? Na primjer, da li je ta zelena površina, trava, dovoljno da se zadovolji plan?

gđa Dunja Naerlović odgovorila je, vezano za prvo pitanje g. Kljajića, naravno da komunalni doprinos nije nešto što je zanemarivo za funkcioniranje Grada, ali on na žalost ne može biti kriterij kod urbanističkog planiranja. Izrađivač se vodi s kriterijima gustoće stanovanja i s kriterijima formiranja nekakvih cjelina koje su tipološki slične, a to je činjenica da ovaj sjeverni i istočni rub naselja je dominantno planiran i izveden kao obiteljska izgradnja niže gustoće. Iz tog razloga je formuliran nastavak prema zapadu na sličan način s nižom gustoćom. Uz ove jače prometnice sjeverno od poslovne namjene nastavljena je veća gustoća, koja je već započeta prethodnim realizacijama s višestambenim zgradama a ove varijacije, više i niže izgradnje, time se željela postići neka dinamika u tom prostoru, da postoji tiplogija niže i više gustoće, radi kvalitetnije mogućnosti oblikovanja tog prostora. Da li je to prepoznato i da li će to u arhitekturi, koja će se realizirati temeljem ovog plana, biti kvalitetna ili ne, to će se vidjeti nakon realizacije kolega arhitekata.  
Drugo pitanje vezano je za koridor i zaštitu od buke. Koridor koji je prenesen iz Prostornog plana, kao koridor prometnice, ista mora biti projektirana na način da ima već u sebi sadržane sve elemente, koji će štititi prostor od buke i, ako se procijeni da je taj projekt takvog intenziteta prometa da treba formirati bukobran ili neku zaštitu, on će biti integriran u projekt prometnice. Sâm postotak zelenila, koji je na prostoru iznad, je po izrađivaču dovoljno dobar da bi se ostvarila kvaliteta stanovanja. Sama količina zelenila ne garantira tu zaštitu od buke. Pravu zaštitu od buke može definirati neka fizička barijera.


        Rasprave više nije bilo pa g. Siniša Kljajić preuzima vođenje sjednice, zaključuje raspravu i poziva vijećnike da se izjasne o predloženoj Odluci pa Gradsko vijeće većinom glasova nazočnih članova (9 glasova "za", 5 "suzdržanih" glasova) donosi  

ODLUKU 
O DONOŠENJU  URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA 
DUGO SELO - ZAPAD
 	
                u tekstu koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.


T o č k a   3.  

Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Dugog Sela
 za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine 

         G. Dean Dragičević, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i financije, daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje su vijećnici primili u prilogu poziva za sjednicu.
 
          g. Siniša Kljajić, predsjednik, izvješćuje da je Odbor za financije i proračun, na  sjednici, održanoj 26. lipnja 2021., razmotrio prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Dugog Sela za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine, što ga je podnio gradonačelnik Grada Dugog Sela. Odbor za financije i proračun je jednoglasno ( 4 glasa "ZA") donio Zaključak kojim se daje pozitivno mišljenje na prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Dugog Sela za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine te se slijedom navedenog predlaže Gradskom vijeću da donese Godišnji izvještaj u predloženom tekstu.

          Otvara raspravu po ovoj točci.

          U raspravi koja je uslijedila, g. Darjan Budimir ističe kako veseli činjenica da je u odnosu na 2017. godinu došlo do preko 50% povećanja poreznih prihoda Grada Dugog Sela, prvenstveno zahvaljujući fiskalnoj decentralizaciji i Odlukama Vlade RH ali i povećanjem plaća i doseljavanjem ljudi u Dugo Selo. Ono na što je ukazivao u proteklim godinama, da nema potrebe da se Proračun Grada Dugog Sela donosi u prenapuhanim iznosima, koji realno nisu ostvarivi i nije situacija ni u jednom drugom gradu ili općini da izvršenje bude nešto više od 50%. Za 2020. godinu postotak je malo veći, odnosno 68% ali tu veliku ulogu ima prihod od prodaje nefinancijske imovine koji je iznosio 7,8 mil. kuna, a to je rezultat dobivanja spora s Gradom Zagrebom za zemlju u Ivanjoj Reci. Vezano za prošlu godinu, pokazuje da je bio u pravu, da je Proračun prenapuhano financiran. Zašto lažemo sami sebe i to onda koristimo samo u nekim nepotrebnim kampanjama. Možemo planirati pola milijarde kuna ali je bitna realizacija. Kroz Proračun za sljedeću godinu predlaže i moli da se vodi računa, da on bude uravnotežen, sukladno svim odredbama Zakona o proračunu. Još jednom ponavlja, financijska situacija Grada je dobra, sve državne institucije omogućile su brže i bolje pokretanje i realizaciju EU projekata, prihodi Grada su stabilni, tako da imamo veliku perspektivu za realizaciju svih projekata koji su pred nama.

g. Siniša Kljajić napominje vijećniku, g. Budimiru da ubuduće umjesto teze "lagati" govori "ne govorite istinu". Misli da je takva razina komunikacije u redu, jer je g. vijećnik spomenuo da lažemo. Budući da trebamo težiti da neke stvari trebaju biti i dokazive, lakše je reći "ne govoriti istinu" nego "lagati". Zbog digniteta svih nas, držimo se tog pravila.

g. Dean Dragičević slaže se dobrim dijelom s diskusijom vijećnika g. Budimira. U razdoblju kad je ovaj Proračun donesen, bila je situacija da smo donosili Proračun za cijelu godinu. To je bila volja i politike i, naravno, u konzultacijama sa stručnim službama. To je bilo iz razloga što, poučeni iskustvom, događalo se to da izmjene Proračuna nisu prolazile. Događala se situacija da g. gradonačelnik da jamstva Grada za potpisivanje Ugovora od 14 mil. kuna, to je KIC, i u slučaju da nemate sva sredstva, morate potpisati ugovor sa izvođačem. Vi ne smijete potpisati ugovor dok nemate osigurana sredstva. Recimo, za KIC je dato jamstvo Grada od 1,5 mil. kuna prije potpisa ugovora ministarstvu. Dakle, što se može dogoditi? Ako ne stavite svih 14 mil. kuna a mi KIC vučemo 3 godine i ne znamo kad će ići realizacija, mi smo prijavili 2018., prvi ugovor dobili 2019. i tek sad radimo. Cijelo vrijeme u Proračunu stoji 14 mil. kuna. Kod prijave na natječaj g. gradonačelnik je dao jamstvo od 1,5 mil. kuna, da će Grad izvršiti taj projekt, u slučaju ako dobije sufinanciranje iz fondova EU. Ponavlja, zbog onoga što se događalo prethodnih godina, kad izmjene Proračuna nisu prolazile, ono što stavimo na početku godine, cijelu godinu smo radili s time. Najveći nesrazmjeri u proteklom razdoblju, tako i u ovom Proračunu za 2020. godinu, su se upravo događali radi toga. Bilo je nekoliko tih EU projekata i Poduzetnička zona Puhovec, 10,5 mil. kuna se tri godine vuklo kroz Proračun. Sad u konzultacijama s gradskim vijećnicima i s predsjednikom Gradskog vijeća te izvršnom vlasti i stručnim službama, to više neće biti praksa. Mi smo pred jednim novim rebalansom, koji će biti samo da možemo kupiti za terminal a nakon toga pravi rebalans ide u 9. ili 10. mjesecu i onda ide novi Proračun, koji će se zaista planirati onako kako bi htio da se planira, no na žalost, do sada je bila volja da se to tako ne radi. Upravni odjel za gospodarstvo i financije će dati plan prihoda ostalim upravnim odjelima, iz kojeg oni ne mogu iskakati. Tako se radi u korporativnim financijama, tako bi trebalo biti i u javnim financijama, no to u ove četiri godine nije bio slučaj i nada se da će se to promijeniti. 

g. Darjan Budimir osvrnuo se na opasku g. predsjednika Gradskog vijeća za govorenje neistine. Koristio je izraz "zašto lažemo sami sebe" i to nije bila nikava uvreda, ako to smatra, onda može neki od instituta iz Poslovnika iskoristiti, tako da misli da je bolje da se meritorno uključi u raspravu, nego da daje ovakve opaske.
Vezano za osvrt g. pročelnika Dragičevića, iznio je svoje izlaganje i mišljenje i nije tražio odgovor niti dodatno elaboriranje. No, obzirom da se g. pročelnik na neke političke razine sveo pa rekao da rebalansi u proteklom razdoblju nisu prolazili, moli da se pisanim putem odgovori, koji su rebalansi Proračuna, u protekle 4 godine, bili predloženi i koji nisu prošli. Pitanje je također, koliko je rebalansa predloženo u 2020. godini.

g. Siniša Kljajić upozorava g. Budimira da smo u 2021. godini i ovo je 2. sjednica. Moli da se drži teme koja je na dnevnom redu.

g. Darjan Budimir ističe da je tema izvršenje Proračuna za 2020. godinu.

g. Siniša Kljajić naglasio je da je to u redu ali g. Budimir proziva g. pročelnika da govori o političkom aspektu prošlog mandata, to nije u redu. Zato moli da se drži teme.

g. Darjan Budimir odgovorio je da je onda g. predsjednik trebao upozoriti g. pročelnika da se drži teme a to je izvršenje Proračua za 2020. godinu, a ne da priča o političkom aspektu i dogovoru politike. Zato u replici koristi mogućnost da upita, koliko je rebalansa predloženo 2020. godine i vezano za te rebalanse koji u prethodnom razdoblju nisu prolazili. Rekli ste jamstvo za KIC. Za takve stvari ste mogli imati nekoliko rebalansa tijekom godine, s tom točkom dnevnog reda, ali se pod krinkom jedne ili dvije bitne točke za Grad provlači još sto ili nekoliko točaka Proračuna, koje nam nisu bile prihvatljive. Kad je bilo zaduženje za Glazbenu školu, tražili smo da to bude točno za tu namjenu, to smo i dogovorili, tako je i prošlo. Da se na taj način radilo i ostali rebalansi bi prošli, kao što će i u budućnosti, ako budu u redu, prolaziti.

g. Dean Dragičević odgovorio je da su 2020. godini predložena dva rebalansa, ni jedan nije donesen. Prvi je bio u 9. ili 10. mjesecu, drugi u 12. mjescu, kod donošenja Proračuna za 2021.

g. Siniša Kljajić naglasio je da nikakvog političkog dogovora izvan Gradskog vijeća neće biti. Kao predsjednik Gradskog vijeća je izvijestio, a to g. Budimir zna, da će se prije sjednice održavati međustranački kolegij, koji je utvrđen i Poslovnikom. Na tim međustranačkim kolegijima će svi imati pravo dati svoje opaske, kritike, tako da ovo što je rekao g. pročelnik jest drugačiji hodogram. Međutim, hodogram mora biti takav da svi sudjeluju u njemu i da budu ispravna rješenja. Dakle, sigurno nitko neće biti isključen i nada se da će rebalansi proračuna biti u skladu s razvojnim projektima, kojih želimo imati što više.

           Rasprave više nije bilo pa Gradsko vijeće većinom glasova svih članova (9 glasova "za", 5 "suzdržanih" glasova) donosi  

 GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
 O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA DUGOG SELA ZA RAZDOBLJE
 OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2020. GODINE 

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



T o č k a  4.

Izvješće o izvršenju Programa građenja 
komunalne infrastrukture 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. Siniša Kljajić, predsjednik, izvješćuje da je Odbor za komunalne djelatnosti na sjednici, održanoj 28. lipnja 2021. razmotrio Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu, što ga je podnio gradonačelnik Grada Dugog Sela. Odbor je većinom glasova nazočnih članova (6 glasova "ZA", 3 "SUZDRŽANA" glasa) donio Zaključak kojim se daje pozitivno mišljenje na Izvješće te se slijedom navedenog predlaže Gradskom vijeću da prihvati Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu. Poziva člana Odbora, g. Zlatka Matacuna, da izvijesti Gradsko vijeće o stavu Odbora.

g. Zlatko Matacun, član Odbora za komunalne djelatnosti, ističe da ga je predsjednik odbora, g. Zvonko Novosel – Dolnjak zamolio da Gradskom vijeću prenese par statvova i razmišljanja, nakon rasprave na sjednici, vezano za ovu točku. Odbor za komunalne djelatnosti razmotrio je Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu te je utvrdio da  se  Program  provodio sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu i Zakona o održivom gospodarenju otpadom.
Izgradnja utvrđene prometne i komunalne infrastrukture i gospodarenje komunalnim otpadom vršena je predviđenim sredstvima i izvorima financiranja a u svemu u skladu s Proračunom Grada Dugog Sela.
Primjetno je iz Izvješća da su prihodi i primici za financiranje građenja komunalne infrastrukture bili planirani u iznosu od 22.840.438,69 kuna, a ostvareni su u ukupnom iznosu od 10.603.949,87 kuna. Analizom Izvješća može se zaključiti da upravo u prvom redu nedostatak prihoda, a koji su planirani Proračunom Grada, a nisu ostvareni, su razlog neizvodivosti planiranih projekata. Svakako u tu kategoriju prihoda spada i planirano bankovno zaduženje Grada u 2020. godini a koje nije realizirano. Također kao razlog neizvršenja planiranih objekata spadaju i naknadne izmjene i dopune Proračuna po kojima su neki od predviđenih projekata amandmanima maknuti iz stavaka Proračuna. U Izvješću je vidljiv i nedostatak građevinskih dozvola i izvedbene dokumentacije za gradnju kao i dugotrajno rješavanje imovinsko pravnih odnosa.
              g. Siniša Kljajić, predsjednik, otvara raspravu.

              U raspravi koja je uslijedila, g. Darjan Budimir pozdravlja što ispred nadležnih odbora netko iznese svoj stav ali to bi trebalo biti vezano za raspravu odbora a ono zašto je nešto napravljeno bi trebalo biti obrazloženo od strane stručnih službi. Obzirom da je iz izvješća Odbora bilo opravdanje loša realizacija Programa građenja, ukupan program iznosio je 22,8 mil. kuna, realizirano je 10,6 mil. kuna, opaska je kao i za Proračun, da previše neracionalno planiramo pa je izvršenje posebno loše. Vezano za izvore financiranja Programa građenja, spomenuto je da nije realizirano zaduživanje, pa, koliko je sredstava planirano iz zaduživanja od ovih 22,8 mil. kuna i da li je to bilo predloženo na Gradskom vijeću?

g. Marijo Vinko odgovorio je da će teško dati odgovor o zaduženju, obzirom da na taj način nije strukturirano ovo Izvješće. Radi se o nekoliko projekata koji su planirani iz zaduženja, nešto nogostupa i imamo djelomično financiranje iz proračunskih sredstava, djelomično iz zaduženja. Dakle, Grad nije išao s prijedlogom na Gradsko vijeće za zaduživanje u 2020. godini i ti projekti, temeljem toga, nisu realizirani. Treba napomenuti da većinu sredstava koji čine taj nesrazmjer, čini obilaznica kroz Poduzetničku zonu, koja je morala biti tako planirana a nije realizirana, nathodnik preko željezničke pruge u Puhovu, gdje je trebalo osigurati dodatna sredstva Grada, nogostup u Velikoj i Maloj Ostrni, koji nismo mogli realizirati zbog kompliciranog rješavanja imovinskih odnosa, tu je par projekata nogostupa iz zaduženja, Rugvička i Ulica Ivana Gorana Kovačića, no ne može dati konkretan podatak koliko se je trebalo zadužiti za realizaciju ovog Programa.

         Rasprave više nije bilo pa Gradsko vijeće, većinom glasova nazočnih članova (9 glasova "za", 4 "suzdržana" glasa) donosi
 
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture 
za 2020. godinu

1. Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu.

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


T o č k a  5.

Izvješće o izvršenju Programa održavanja 
komunalne infrastrukture 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. Siniša Kljajić, predsjednik, izvješćuje da je Odbor za komunalne djelatnosti na sjednici, održanoj 28. lipnja 2021. razmotrio Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu, što ga je podnio gradonačelnik Grada Dugog Sela. Odbor za komunalne djelatnosti je većinom glasova nazočnih članova (6 glasova "ZA", 3 "SUZDRŽANA" glasa) donio Zaključak kojim se daje pozitivno mišljenje na Izvješće te se slijedom navedenog predlaže Gradskom vijeću da prihvati Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu.

g. Zlatko Matacun, član Odbora za komunalne djelatnosti, izvješćuje da je Odbor za komunalne djelatnosti razmotrio Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu te je utvrdio da se Program provodio sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu i Zakona o proračunu. Razlog za ovakav prikaz troškova proizlazi iz odredbi Zakona o proračunu, koji je propisao način prikazivanja troškova. Ukoliko članovi Odbora imaju dvojbi oko prikazanih troškova, trebaju se najaviti prije sjednice u gradsku upravu i od stručnih službi zatražiti pojašnjenje, kako je došlo do tih troškova. Državna revizija skoro svake godine radi reviziju Proračuna i da je došlo do krivog prikaza troškova, revizija bi na to upozorila. Transparentnost gradskog proračuna je na zavidnoj visini. Održavanje i čišćenje javnih i zelenih površina povjereno je trgovačkom društvu Dugoselski komunalni i poduzetnički centar d.o.o. i to, na žalost, košta Grad više nego što je bilo po ugovorima o održavanju. Povećani su troškovi za navedene radove i o tim troškovima treba voditi reačuna, kako ne bi došlo do oštećenja Proračuna.
 g. Siniša Kljajić, predsjednik, otvara raspravu.

           Rasprave nije bilo pa Gradsko vijeće, većinom glasova nazočnih članova (9 glasova "za", 3 "suzdržana" glasa) donosi

 ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture 
za 2020. godinu

1. Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu.

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

T o č k a  6.

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu Grada Dugog Sela za 2020. godinu

Gđa Zvjezdana Budor Klarić, službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova pročelnice Upravnog odjela za društvene djelatnosti, daje uvodno obrazloženje, a koje su vijećnici primili u prilogu poziva za sjednicu.

g. Siniša Kljajić, predsjednik, izvješćuje da je Odbor za društvene djelatnosti i socijalnu skrb na sjednici održanoj 28. lipnja 2021. razmotrio Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu Grada Dugog Sela za 2020. godinu, što ga je podnio gradonačelnik Grada Dugog Sela.

Odbor za društvene djelatnosti i socijalnu skrb je jednoglasno (5 glasova "za") donio Zaključak kojim se daje pozitivno mišljenje na Izvješće te se slijedom navedenog predlaže Gradskom vijeću da prihvati Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u u predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu  Grada Dugog Sela za 2020. godinu.

             Otvara raspravu po ovoj točci.     

                                  
             U raspravi koja je uslijedila, g. Darjan Budimir postavio je pitanje u svezi rada odbora. Na prethodne dvije točke smo imali izvješće sa sjednice odbora, a pod ovom točkom nemamo. Postavio je pitanje pod točkom za prostorno uređenje, što ga je posebno zanimalo, da li postoji zapisnik ili neko izvješće o čemu je točno Odbor za prostorno uređenje raspravljao i kakvi su bili zaključci. Vidjeli smo da je bilo jednoglasno, ali Gradsko vijeće zanima, na koji način je problematizirana koja točka dnevnog reda. Kakva će biti praksa, da li će vijećnici dobivati zapisnike, da li će stručne službe obrazlagati ili će o nekim točkama vijećnici ispred odbora govoriti? Kakav je plan?

g. Siniša Kljajić odgovorio je da predsjednici odbora su ti koji biraju prema Poslovniku, da li će izvijestiti ili neće. On, kao predsjednik Gradskog vijeća, bio je na svim odborima i sugerirao da se uvede hodogram, po kojem bi bilo shodno da predsjednici odbora dođu i izvijeste. Budući da smo na početku nekog novog hodograma suradnje, za sada su se neki odvažili k tome, vjeruje da će ostali odbori pratiti ovu dobru namjeru i voditi računa da nas izvijeste. Svi odbori bi nas trebali izvijestiti, jer su to tijela koja rade za gradske vijećnike. Trudit će se da ti odbori izvještavaju te se nada da će se hodogramski urediti drugačiji način djelovanja odbora, jer nije dobro da se odbor nađe prije sjednice Gradskog vijeća i da raspravlja o nečemu. Na nama je da svi zajedno osmislimo malo bolji koncpt, kako bi rasprava bila šira, dugoročnija i kvalitetnija.

        Rasprave vše nije bilo pa Gradsko vijeće većinom glasova nazočnih članova (9 glasova "za", 3 "suzdržana" glasa) donosi
  
Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu Grada Dugog Sela za 2020. godinu

1. Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu Grada Dugog Sela za 2020. godinu.

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

T o č k a   7.

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi
 Grada Dugog Sela za 2020. godinu

Gđa Zvjezdana Budor Klarić, službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova pročelnice Upravnog odjela za društvene djelatnosti, daje uvodno obrazloženje, a koje su vijećnici primili u prilogu poziva za sjednicu.

g. Siniša Kljajić, predsjednik, izvješćuje da je Odbor za društvene djelatnosti i socijalnu skrb na sjednici održanoj 28. lipnja 2021. razmotrio Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Dugog Sela za 2020. godinu, što ga je podnio Gradonačelnik Grada Dugog Sela. Odbor za društvene djelatnosti i socijalnu skrb je jednoglasno (5 glasova "za") donio Zaključak kojim se daje pozitivno mišljenje na Izvješće te se slijedom navedenog predlaže Gradskom vijeću da prihvati Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Dugog Sela za 2020. godinu.

           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 prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi 
Grada Dugog Sela za 2020. godinu

1. Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Dugog Sela za 2020. godinu.

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

 
T o č k a   8.

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi
Grada Dugog Sela za 2020. godinu

Gđa Zvjezdana Budor Klarić, službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova pročelnice Upravnog odjela za društvene djelatnosti, daje uvodno obrazloženje, a koje su vijećnici primili u prilogu poziva za sjednicu.

g. Siniša Kljajić, predsjednik, izvješćuje da je Odbor za društvene djelatnosti i socijalnu skrb je na sjednici, održanoj 28. lipnja 2021. razmotrio Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela za 2020. godinu, što ga je podnio Gradonačelnik Grada Dugog Sela. Odbor za društvene djelatnosti i socijalnu skrb je jednoglasno (5 glasova "za") donio Zaključak kojim se daje pozitivno mišljenje na Izvješće te se slijedom navedenog predlaže Gradskom vijeću da prihvati Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela za 2020. godinu.

             Otvara raspravu po ovoj točci.     

                                  
             U raspravi koja je uslijedila, g. Ivan Gereci naglasio je kako u izvješću stoji da je desetak udruga dobilo određena sredstva od strane Grada. Također piše da su, usljed okolnosti izazvanih Covidom-19, udruge koje nisu u potpunosti mogle provesti svoje programe u planiranom razdoblju, zatražile produljenje roka za provedbu. Zanima ga koje su to udruge, na koji vremenski rok i da li su u konačnici provele te svoje programe, odnosno, da li su im sredstva isplaćena.

gđa Zvjezdana Budor Klarić odgovorila je da je većina udruga, osim jedne ili dvije, podnijela zahtjev za produljenje roka pravdanja sredstava, zbog Covida, jer nisu bile u mogućnosti provoditi planirane aktivnosti. Grad je svima, aneksom ugovora, odobrio produljenje roka pravdanja sredstava, ovisno o njihovim potrebama. Unatoč tome, mi smo raspisali novi natječaj i dodijelili smo im i nova sredstva, jer smo smatrali, ako su podnijeli zahtjev za produljenje roka, iz opravdanog razloga, da se to ne smatra da nisu opravdali sredstva nenamjenski, nego da su imali objektivan razlog, a vidjeli smo da su i drugi tako radili. Zato smo im odobrili a oni će morati opravdati sve po proračunu koji su dali za 2020. godinu. Neke udruge su tražile prenamjenu sredstava za nešto što su mogle realizirati.

g. Siniša Kljajić moli potpredsjednika g. Krunu Blažinovića da preuzme vođenje sjednice, kako bi sudjelovao u raspravi.

g. Kruno Blažinović daje riječ g. Siniši Kljajiću.

g. Siniša Kljajić ističe kako se želi osvrnuti na vlastite istupe u prethodnom mandatu Gradskog vijeća. Naime, ako ćemo danas razmišljati o tome što je napravljeno u ovom Programu za kulturu, onda se svi trebamo zapitati da li smo dobro iskomunicirali temu spomenika. U ovom trenutku poziva sve, kao predsjednik Grdaskog vijeća, da se krene od početka, da se izdefiniraju točni kriteriji, pozovu ljudi koji trebaju biti pozvani i da jedna dužnost, koju svi imamo prema ljudima u ovom Gradu, posebno onima kojih nema, bude popravljena. Apelira da se sjedne za stol i kroz dijalog napravimo sljedeće, da u izvješću za 2021., u 2022. godini, imamo bolji pokazatelj od ovog.

             Rasprave više nije bilo, pa g. Siniša Kljajić preuzima vođenje sjednice, zaključuje raspravu i daje na glasovanje predmetno Izvješće, te Gradsko vijeće jednoglasno (13 glasova "za") donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi 
Grada Dugog Sela za 2020. godinu


1. Prihvaća se Izvješće o  izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela za 2020. godinu.

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



T o č k a   9.

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu
Grada Dugog Sela za 2020. godinu

Gđa Zvjezdana Budor Klarić, službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova pročelnice Upravnog odjela za društvene djelatnosti, daje uvodno obrazloženje, a koje su vijećnici primili u prilogu poziva za sjednicu.

g. Siniša Kljajić, predsjednik, izvješćuje da je Odbor za društvene djelatnosti i socijalnu skrb na sjednici, održanoj 28. lipnja 2021. razmotrio Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Dugog Sela za 2020. godinu, što ga je podnio Gradonačelnik Grada Dugog Sela. Odbor za društvene djelatnosti i socijalnu skrb je jednoglasno (5 glasova "za") donio Zaključak kojim se daje pozitivno mišljenje na Izvješće te se slijedom navedenog predlaže Gradskom vijeću da prihvati Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Dugog Sela za 2020. godinu.

             Otvara raspravu po ovoj točci.     

                                  
             U raspravi koja je uslijedila, g. Darjan Budimir istaknuo je kako žalosti točka 3. izvješća, Održavanje sportskih objekata - obnova objekta stare škole u Ostrni. U 2020. godini planirano je 180.000,00 kuna, ostvareno 0 kuna a tako je bilo i u prethodnim godinama. Za ovu godinu u planu je 500.000,00 kuna pa se nada da će 2022. godine, kad bude na stolu izvješće za 2021. godinu, biti realizirano i da se pomakne s mrtve točke, taj apsolutno neprikladan objekt sa NK Ostrna. Također,  pomoćno nogometno igralište NK Dugo Selo – radovi iz 2019. godine, pa 2020. godina, samo podsjetnik da je sve to predugo trajalo, da smo skoro 3 godine to razvlačili, za to vrijeme su roditelji morali razvoziti djecu na treninge po okolnim općinama. Klub je dosta trpio ali napokon smo u ovoj godini to završili i otvorili travnjak u svibnju ove godine.

g. Kruno Blažinović naglasio je, obzirom da je g. Budimir spomenuo Staru školu u Ostrni, da je jednim od amandmana na Proračun skinuto 500.000,00 kuna sa stavke obnove škole u Ostrni.

g. Siniša Kljajić izvješćuje da g. Budimir traži povredu Poslovnika pa ga moli da definira svoj stav.

g. Darjan Budimir ukazuje na povredu Poslovnika jer vijećnik odgovara na njegovu raspravu.

g. Siniša Kljajić smatra da je g. Budimir djelomično u pravu, ali dozvolit će ovaj komentar, zato što je teza da je netko nešto trebao raditi a nije, u ovom trenutku bespotrebna. 

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


ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu
Grada Dugog Sela za 2020. godinu

 
1. Prihvaća se Izvješće o  izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Dugog Sela za 2020. godinu.

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


T o č k a  10.
 Izvješće o radu Dječjeg vrtića
 Dugo Selo za 2020. godinu 

Gđa Draženka Sesan, ravnateljica Dječjeg vrtića Dugo Selo, daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje su vijećnici primili u prilogu poziva za sjednicu.
 
             g. Siniša Kljajić, predsjednik, otvara raspravu po ovoj točci te ističe da je cijela problematika poznata, tako da izvjestitelji ne moraju iznositi podatke. Vijećnici su sigurno upoznati s temama, pa moli i ostale izvjestitelje da se drže kratkog izvješća.

Kao predsjednik Gradskog vijeća ističe da Grad ima jednu vrlo važnu obavezu, uz održavanje komunalnih pitanja, a to je predškolski odgoj i obrazovanje, gdje se bavimo najvrijednijim što naš grad ima, a to su djeca. Problematika koju gradski vrtić ima je svima nama bitna i trebamo podržavati da gradski vrtić bude bolji. Osobno čestita ustanovi na svim uspjesima, posebice kroz Centar za kompetenciju, vezano za matematiku i prirodoslovlje. Ne treba skrivati da ćemo u novim političkim odnosima poticati sve ono što je dobro, pa poziva sve da se uključe, da budu aktivni sudionici, da daju svoje prijedloge i sigurno to vrijedi i za djelatnike gradskog vrtića, da budu kreativni, da osmišljavaju a naš Grad treba to prepoznati. 
Recimo, u Proračunu Grada Poreča postoji jedna zanimljiva stvar, gdje se uz sve ove stvari vezuje i novac, pa Grad svoje djelatnike, a to su i djelatnici vrtića, nagrađuje za izvrsnost ali nagrađuje i djecu. Imate djecu koja od 1. do 8. razreda prolaze s 5.0, dakle izvrsni su i djeca na kraju svog školovanja dobiju 500,00 kuna. Možda to nije loš primjer, možda je to nešto što bi trebali slijediti, na način kako se izvrsnost cijeni. Na taj način možemo napraviti iskorak, jedan vrlo važan, da ljudima pokažemo da nam je stalo.

             Rasprave nije bilo pa Gradsko vijeće, većinom glasova nazočnih članova (10 glasova „za“, 2 „suzdržana“ glasa) donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu Dječjeg vrtića
 Dugo Selo za 2020. godinu 
 
1.  Prihvaća se Izvješće o radu Dječjeg vrtića Dugo Selo za  2020. godinu. 

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


T o č k a  11.
 Izvješće o radu Gradske knjižnice
 Dugo Selo za 2020. godinu 

G. Predrag Topić, ravnatelj Gradske knjižnice Dugo Selo, daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje su vijećnici primili u prilogu poziva za sjednicu.

             g. Siniša Kljajić, predsjednik, otvara raspravu po ovoj točci.
 
             U raspravi koja je uslijedila, g. Dino Kramer  istaknuo je kako mu je žao što su otkazana sva ta dobra događanja, koja su bila predviđena. Sugerira da se pokušaju iskoristiti veći prostori, kao što je ovaj ili Gradska sportska dvorana, da se takvi događaji mogu održati. Ne vjeruje da bi to bio neki trošak, obzirom da su te ustanove u vlasništvu Grada. Što se tiče prostora, slaže se da je Gradsko vijeće odgovorno za to, no naravno da i ravnatelj treba poticati da se do tog novog prostora dođe a vijećnici će svakako dati potporu.

g. Predrag Topić odgovorio je da su jesenas odgođena dva događaja, koja su bila organizirana u holu škole Ivan Benković i ovdje, zbog eskalacije pandemije. Događanja nije problem bilo gdje organizirati.

g. Siniša Kljajić istaknuo je kako je g. vijećnik želio reći, ako možemo, da ostvarimo bolje, a ako nam epidemiološki uvjeti ne dozvoljavaju, sigurno je razumljivo da su neke stvari izvan naše moći.

           Rasprave više nije bilo pa Gradsko vijeće jednoglasno (13 glasova „za“) donosi


ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu Gradske knjižnice
 Dugo Selo za 2020. godinu 

1. Prihvaća se Izvješće o radu Gradske knjižnice Dugo Selo za  2020. godinu. 

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


                                                                                T o č k a   12.

Izvješće o radu Glazbene škole 
Dugo Selo za 2020. godinu

              G. prof. dr. phil Dario Cebić, ravnatelj Glazbene škole Dugo Selo, daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje su vijećnici primili u prilogu poziva za sjednicu.

              g. Siniša Kljajić, predsjednik, otvara raspravu po ovoj točci te zahvaljuje g. ravnatelju na gostoprimstvu, koje i danas pruža Gradskom vijeću te čestita, u ime svih vijećnika na ostvarenim projektima. Dugo Selo ima nekolicinu ljudi koji su ambasadori a g. ravnatelj je tim ambasadorima trener. Ta djeca će biti ono što je Dugo Selo danas, sutra i u budućnosti. Zahvaljuje g. ravnatelju u ime svig vijećnica i vijećnika.

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

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu Glazbene škole
 Dugo Selo za 2020. godinu 
 
1. Prihvaća se Izvješće o radu Glazbene škole Dugo Selo za 2020. godinu. 

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

 
     T o č k a  13.

Izvješće o radu Pučkog otvorenog učilišta 
Dugo Selo za 2020. godinu

G. Nenad Haleuš Mali, ravnatelj Pučkog otvorenog učilišta Dugo Selo, daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje su vijećnici primili u prilogu poziva za sjednicu.

              g. Siniša Kljajić, predsjednik, otvara raspravu po ovoj točci.

              U raspravi koja je uslijedila, g. Ivan Gereci ističe kako je pohvalno da ustanova ima višak prihoda. U Izvješću se navodi da su prihodi povećani obzirom na dodatno ulaganje u građevinske objekte. U koje se građevinske objekte ulagalo i koliko sredstava? Drugo pitanje je vezano na hakerske napade. Ovdje je napisano da je bilo nekoliko hakerskih napada, pa da je dobar dio vijesti nepovratno izgubljen a neke ste uspjeli ručno vratiti. Kolika je šteta od tih hakerskih napada, odnosno, koliko tih kronika i događanja koje ste zabilježili je nepovratno izgubljeno? Koliko ste uspjeli vratiti i tko vam održava informatički sustav? Prošle godine nije se dosta toga organiziralo, zbog korone, ali prošle godine u ljetno doba niste organizirali ljetne radionice nakon završetka školske godine ali ste to radili za Općinu Rugvica koja ih je organizirala, unatoč svim mjerama i uspješno ih je provela. Pohvaljuje ustanovu što je te radionice organizirala, unatoč tome što pandemija i dalje traje. Radionice su za svaku pohvalu i djeca ih rado pohađaju.


g. Nenad Haleuš Mali pojašnjava da je Pučko učilište imalo nekoliko hakerskih napada. Dogodilo se da iz 2016. godine nisu uspjeli vratiti dio fotografija. Informatičku opremu održava tvrtka g. Karačića a web majstor je g. Friščić iz Koprivnice. Što se tiče ljetnih radionica, ustanova je tražila mišljenje našeg Stožera i  mišljenje Županijskog stožera i procjena je bila da radionice ne treba održavati. Obzirom da je ustanova dobila negativno mišljenje, radionice se nisu održavale. Stožer Općine Rugvica dao je mišljenje da se radionice mogu održavati pa su i organizirane. Vezano za pitanje o povećanju prihoda, riječ je o pesticidima, za koje se radi edukacija, zajedno sa Instruktažnim centrom iz Križevaca, koja se periodično događa, svakih pet godina. Što se tiče dodatnih ulaganja, nije se ulagalo u samu zgradu, poznato vam je da je pretprošle i prošle godine bilo ulaganje u trg ispred zgrade Pučkog otvorenog učilišta Dugo Selo. Obzirom da je to nerazdvojna cjelina, jedan dio rasvjete je išao u sklopu energetske održivosti, a radi o iznosu od 160.000,00 kuna.

g. Darjan Budimir smatra da je Izvješće trebalo biti opsežnije, s tablicama i da su sistematizirani podaci o ključnim djelatnostima i financijskim podacima. Od 2.080.000,00 kuna prihoda, Grad Dugo Selo sudjeluje s 1,5 mil. kuna. Da li je u 2020. godini, a možda već i u ovoj, od strane ravnatelja ili Upravnog vijeća ili nekog od Grada pokrenuta inicijativa razgovora i pregovora s osnivačima? Ravnatelj je u uvodu rekao da su suosnivači ustanove i općine Brckovljani i Rugvica, da postoje neki međuvlasnički sporazumi i odnosi koji datiraju još iz devedesetih, koji govore o drugačijim omjerima financiranja Pučkog otvorenog učilišta. Po ovim podacima, ne sudjeluju svi adekvatno kao Grad Dugo Selo, pa da li se što pokrenulo da se to definira, jer ako je de iure u tim sporazumima tako da to bude i de facto? Da li je ovo Izvješće prošlo Upravno vijeće ustanove, jer u odnosu na ostale ustanove, ne vidi u prilogu Zaključak Upravnog vijeća o prihvaćanju Izvješća o radu ustanove za 2020. godinu?
 
g. Nenad Haleuš Mali odgovorio je da je Izvješće bilo na Upravnom vijeću, no dan nakon što su otišli materijali za ovu sjednicu. Možda je stav Upravnog vijeća trebalo dostaviti naknadno, ali, u svakom slučaju, prihvaćeno je na Upravnom vijeću. Drugo, vezano za odnose među osnivačima, to je stara boljka a kako je g. Budimir bio član Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta, zna povijest te priče. Održano je nekoliko sastanaka, na kojima su sudjelovali  gradonačelnik Grada Dugog Sela, načelnik Općine Rugvica i predstavnica Općine Brckovljani, gđa Dokuš. Prvo je bilo dosta oštrih riječi i sukoba, sad se situacija malo smirila, načelno jesu donijeti zaključci da ćemo se time baviti, ali dogodila se pandemija koja je vjerojatno utjecala i na to, tako da je sve to još uvijek otvoreno. Nešto pomirljiviji tonovi su u zadnje vrijeme. U financiranju učilišta su se svi uvijek smatrali oštećenima. Osnivači su imali različit pristup gledanja na problem. Konkretan primjer je Službeni glasnik, za koji Rugvica godišnje daje 200.000,00 kuna ili Brckovljani 200.000,00 kuna, pa kad se sve skupa zbroji, ispada da su zapravo oni dali 500.000,00 kuna. Ustanova ima takvu strukturu prikaza, koja je na drugi način napravljena pa se čini da sve zajedno daju 3% pa 5%. Nada se da će se to raščistiti i da na jedinstven način svi iskazuju kako se daju sredstva. Službeni glasnik se na jedan način podmiruje iz gradskog Proračuna, obzirom da je ustanova dio riznice, dok Brckovljani i Rugvica uplaćuju to kao dotaciju. Cijela priča je i oko zgrade, koja je zajednička još uvijek, s kojom Grad Dugo Selo ima nekakvih planova. Obzirom da i Pučko otvoreno učilište ima ozbiljan problem oko prostora, jednim dijelom će se to riješiti u zgradi KIC-a, koja se trenutačno uređuje a zgrada ustanove definitivno zahtijeva sanaciju ili da se izgradi nova zgrada. Poznato mu je, iz razgovora s gradonačelnikom i načelnicima općina, kad su zajedno razgovarali, da je to rješiv problem i nazire se nekakav pozitivan ishod.

g. Darjan Budimir istaknuo je da je bio član Upravnog vijeća ustanove i predstavnici Dugog Sela u Upravnom vijeću su upravo i bili inicijatori da se sjedne za stol i da se s općinama dogovori daljnja suradnja i razvoj ustanove, koja je0  bitna i za Grad Dugo Selo i za općine. Većina tih 400.000,00 kuna otpada na izdavanje njihovih Službenih glasnika, tako da u samom financiranju učilišta su u par postotaka, zbog čega ukazuje na ovaj problem. Obzirom na dobru političku situaciju, kako je rekao g. ravnatelj, ovu simbiozu i međusobno podržavanje treba iskoristiti da se sjedne vezano za Pučko učilište, da se vidi kako dalje razvijati našu ustanovu. Koristi priliku da pohvali novinare za njihov rad. Sve sjednice odbora, koje su bile prije ove sjednice, su popraćene tekstom i slikom. Evidentan je napredak i zato ih pohvaljuje.

          Rasprave više nije bilo pa Gradsko vijeće jednoglasno (13 glasova „za“) donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu Pučkog otvorenog učilišta
 Dugo Selo za 2020. godinu 

 
1.  Prihvaća se Izvješće o radu Pučkog otvorenog učilišta Dugo Selo za 2020. godinu. 

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


T o č k a  14.
Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje trgovačkom društvu 
Dugoselski komunalni i poduzetnički centar d.o.o.

          G. Dean Dragičević, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i financije, daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje su vijećnici primili u prilogu poziva za sjednicu.
  
          g. Siniša Kljajić, predsjednik, izvješćuje da je Odbor za financije i proračun na sjednici, održanoj 26. lipnja 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 je jednoglasno (4 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. te se slijedom navedenog predlaže Gradskom vijeću da donese Odluku u predloženom tekstu.

           Otvara raspravu po ovoj točci.

           U raspravi koja je uslijedila, g. Ivan Gereci upitao je, obzirom na prijedlog da se zaduženje prihvati, bila je jedna ponuda za ovaj posao vrijedan malo manje od 2 mil. kuna, bez PDV-a, tehničke karakteristike vozila, prikazane u specifikaciji, gotovo potpuno odgovaraju svim minimalnim zahtjevima koji su traženi, da li na tržištu nema drugih vozila, da li se provelo istraživanje tržišta, da se vidi koliko takvih vozila, koja su specifična za te namjene, postoji i da li tu ima neke konkurencije ili pričamo o monopolističkom položaju ove tvrtke, koja je dala ponudu?

g. Dean Dragičević odgovorio je da je dokumentaciju za nabavu radio DKPC. Po Zakonu o javnoj nabavi, jedan od članova Povjerenstva mora imati certifikat. Tada DKPC koristi usluge Grada. Koje je karakteristike u dokumentaciju za nabavu stavio DKPC ne zna. Grad samo daje suglasnost za zaduživanje, Grad ne provodi natječaj.

g. Darjan Budimir istaknuo je kako je malo upečatljivo to s dokumentacijom no nitko se nije žalio na dokumentaciju, pa je to zakonito. Očito je model najbolji pa se DKPC odlučio za ovaj tip i to je njihova poslovna odluka. Pitanje je da li se trebalo ići malo ranije u tu nabavu, a rok isporuke je 20 bodova, pa je možda to bio jedan od razloga da se nitko ne javi, jer je to 90 dana, što je za ovakva vozila, s ovakvom opremom, dosta kratak rok.

g. Boris Savić upitao je predstavnika DKPC-a, obzirom da je ovo javna nabava velike vrijednosti i zakonom je predviđeno istraživanje tržišta i prethodno savjetovanje prije objave dokumentacije o javnoj nabavi, da li je to napravljeno sukladno zakonu i da li je bilo kakvih formalnih upita, žalbi ili bilo što u procesu prikupljanja ponuda, u zakonom predviđenom roku za primjedbe na dokumentaciju?

gđa Lidija Ivanić odgovorila je da je prije pokretanja samog postupka nabave, tržište istraženo od strane tehničke službe DKPC-a. Obzirom da je ovo četvrti kamion koji je DKPC nabavljao, u istom sastavu tehničke službe, bila je odluka tehničke službe da se kupi taj kamion. Tehnička služba je posjećivala razne sajmove i događanja i shodno tome izabrala najbolju varijantu kamiona, koji je DKPC-u neophodan, upravo zbog ove situacije koja slijedi, a to je novi način sakupljanja otpada. DKPC ima tri kamiona, čeka nas zatvaranje odlagališta u Andrilovcu i s kamionima će se ići za Mraclin. DKPC-u je ovo neophodno. Ugovor je sklopljen između DKPC-a i Fonda i DKPC dobiva bespovratna sredstva u iznosu od 1.474.000,00 kuna. U tehničke specifikacije ne bi ulazila, jer nije tehničke struke, ali svojim kolegama vjeruje, jer su jako dugo razmatrali sve ponude ponuđača. Što se tiče same nabave, ista je prošla bez ikakvih prigovora i pritužbi. Bio je jedan ponuđač koji je zadovoljio sve uvjete iz ponude. Javnu nabavu su odradile stručne službe Grada, koje su ovlaštene za provedbu javne nabave, znači, certificirane osobe. Naglašava da je DKPC-u kamion neophodan, ugovor s Fondom je već sklpoljen i od Gradskog vijeća se traži samo suglasnost za financiranje ostalog dijela. Financiranje ide na 24 mjeseca, mjesečna rata je takva kakva je i nada se da će DKPC to izdržati.

g. Siniša Kljajić, ističe da će se, kao predsjednik Gradskog vijeća, osvrnuti na Sinišu Kljajića, koji je bio vijećnik u prošlom mandatu i postavljao pitanja. Naime, i traktor i kamion su u istom konceptu i slaže se s kolegama, koji su postavili pitanja, te smatra da su na tragu rješenja. Naime, u razgovorima je definirano da hodogram mora biti drugačiji i da ovakav postupak DKPC-a više neće biti toleriran. Tražit će se drugačiji hodogram, gdje će se prvo iskazivati što to trebaju kao stroj a onda definirati financijski dio. Možda je to zadiranje i u poslovanje DKPC-a, ali budući da DKPC i financiramo iz Proačuna a građani plaćaju tu uslugu, smatra da si taj dio a i prekoračenja ovlasti moramo dozvoliti. Ovaj kamion je nužan, tako je uvjeren od strane i pročelnika i službi i predlaže da se DKPC- u omogući da radi komunalni dio posla, za kojega ga i imamo.

         Rasprave više nije bilo pa Gradsko vijeće jednoglasno (13 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  15.1. i 15.2.
Prijedlog Rješenja o odbijanju ponude u postupku davanja koncesije
za obavljanje komunalne djelatnosti obavljanja dimnjačarskih poslova na području
 Grada Dugog Sela

Prijedlog Odluke o poništenju postupka 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. Siniša Kljajić, predsjednik, otvara raspravu po ovoj točci.
  
         Rasprave glede prijedloga Rješenja nije bilo pa Gradsko vijeće jednoglasno (10 glasova „za“) donosi
R J E Š E N J E
o odbijanju ponude u postupku davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti obavljanja dimnjačarskih poslova na području Grada Dugog Sela

1. Odbija se ponuda trgovačkog društva NICRODIM d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge, OIB: 44138213934, Ivanić Grad, Tandarićev put 1a, kao neuredna.
                  (Tekst Rješenja prilaže se ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio)


          Primjedbi na prijedlog Odluke nije bilo pa Gradsko vijeće jednoglasno (10 glasova „za“) donosi

ODLUKU
O PONIŠTENJU POSTUPKA 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 Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito 
godišnje financiranje političkih stranaka i gradskih vijećnika izabranih s liste 
grupe birača u 2021. godini

         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. Siniša Kljajić, predsjednik, izvješćuje da je Odbor za Statut i Poslovnik, na sjednici održanoj 28. lipnja 2021. godine, razmotrio Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i gradskih vijećnika izabranih s liste grupe birača u 2021. godini. Odbor za Statut i Poslovnik je jednoglasno (5 glasova "za") dao sljedeće mišljenje: Odbor nema primjedbi na navedeni prijedlog Odluke s osnove njezine usklađenosti sa zakonom, Statutom Grada Dugog Sela, Poslovnikom Gradskog vijeća i drugim propisima te u pogledu njezine pravne obrade. Slijedom navedenog, Gradskom vijeću se predlaže donijeti Odluku, u predloženom tekstu. 
 
          Otvara raspravu po ovoj točci.
 
          Rasprave nije bilo pa Gradsko vijeće jednoglasno (10 glasova "za") donosi
 
ODLUKU
 O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA REDOVITO GODIŠNJE FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA I GRADSKIH VIJEĆNIKA IZABRANIH S LISTE GRUPE BIRAČA U 2021. GODINI  

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

          g. Siniša Kljajić, predsjednik, u 20.35 sati daje pauzu od 10 minuta.

          Vijeće nastavlja s radom u 20.45 sati.

 
T o č k a   17.

Prijedlog Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana
 uređenja za područje Martin brega 

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. Siniša Kljajić, predsjednik, izvješćuje da je Odbor za zaštitu okoliša i prostorno uređenje na sjednici održanoj 29. lipnja 2021. godine razmotrio Prijedlog Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja za područje Martin brega, što ga je podnio gradonačelnik Grada Dugog Sela. Odbor zaštitu okoliša i prostorno uređenje jednoglasno (4 glasa 'za'') donio Zaključak kojim se daje pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja za područje Martin brega te se slijedom navedenog predlaže Gradskom vijeću da donese Odluku, u predloženom tekstu.

            Otvara raspravu po ovoj točci.      

            
            Rasprave nije bilo pa Gradsko vijeće jednoglasno (11 glasova "za") donosi  

ODLUKU
 O IZRADI II. IZMJENA I DOPUNA   
URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA ZA PODRUČJE MARTIN BREGA         

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




 T o č k a  18.

 Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu 
upravnih tijela 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. Siniša Kljajić, predsjednik, izvješćuje da je Odbor za Statut i Poslovnik, na sjednici održanoj 28. lipnja 2021. godine, razmotrio Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Dugog Sela. Odbor za Statut i Poslovnik je jednoglasno (5 glasova "za") dao sljedeće mišljenje: Odbor nema primjedbi na navedeni prijedlog Odluke s osnove njezine usklađenosti sa zakonom, Statutom Grada Dugog Sela, Poslovnikom Gradskog vijeća i drugim propisima te u pogledu njezine pravne obrade. Slijedom navedenog, Gradskom vijeću se predlaže donijeti Odluku, u predloženom tekstu. 

        g. Boris Savić, predsjednik Odbora za Statut i Poslovnik, u ime Odbora iznosi stav Odbora. Prijedlog Odluke Odbor je usvojio jednoglasno. Radi se o pet članaka izmjena, prve tri se odnose na sprječavanje kolizije pravnih akata u smjeru jasnog razumijevanja pravnih propisa različite pravne snage. Zadnji članak se više odnosi na lingvističke korekcije zbog datuma donošenja temeljnog pravnog akta. Želi naglasiti, generalno zbog gledatelja koji prate ovu sjednicu i pozdraviti određene korake usmjerene na više demokratičnosti i profesionalnu i političku odgovornost, gdje se konstrukcija, da je potrebno odgovoriti na pritužbe i predstavke građana u roku od 30 dana i propisuje se jasni način na koji bi te pritužbe i predstavke trebale biti predane. Poziva sve koji su voljni i željni sudjelovati u radu Grada, da ukoliko imaju određene probleme to ovim putem i iskažu a pozdravlja još jedanput napore i izvršne vlasti i stručnih službi koje su usmjerene da se nešto, što je propisano Statutom dodatno naglasi i omogući veću stopu demokratičnosti.

        g. Siniša Kljajić otvara raspravu po ovoj točci.
 
        Rasprave nije bilo pa Gradsko vijeće jednoglasno (11 glasova "za") donosi
 
ODLUKU
 O  IZMJENAMA I DOPUNI ODLUKE O USTROJSTVU I DJELOKRUGU 
UPRAVNIH TIJELA GRADA DUGOG SELA

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



T o č k a  19.

 Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o koeficijentima za obračun plaće 
službenika i namještenika 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. Siniša Kljajić, predsjednik, izvješćuje da je Odbor za Statut i Poslovnik, na sjednici održanoj 28. lipnja 2021. godine, razmotrio Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Grada Dugog Sela. Odbor za Statut i Poslovnik je jednoglasno (5 glasova "za") dao sljedeće mišljenje: Odbor nema primjedbi na navedeni prijedlog Odluke s osnove njezine usklađenosti sa zakonom, Statutom Grada Dugog Sela, Poslovnikom Gradskog vijeća i drugim propisima te u pogledu njezine pravne obrade. Slijedom navedenog, Gradskom vijeću se predlaže donijeti Odluku, u predloženom tekstu. 
 
          Otvara raspravu po ovoj točci.
 
          Rasprave nije bilo pa Gradsko vijeće jednoglasno (10 glasova "za") donosi
 
ODLUKU
 O IZMJENAMA ODLUKE O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN PLAĆE 
SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA GRADA DUGOG SELA
  
u tekstu koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio  
 

T o č k a  20.
Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Dugog Sela

Gđa Zvjezdana Budor Klarić, službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova pročelnice Upravnog odjela za društvene djelatnosti, daje uvodno obrazloženje, a koje su vijećnici primili u prilogu poziva za sjednicu.

g. Siniša Kljajić otvara raspravu po ovoj točci te ističe, kao predsjednik Gradskog vijeća, da je njegovo iskustvo s g. Štefinovcem u zadnjem Povjerenstvu bilo takvo da je isto svoj dio posla odradilo, ali treba dobro paziti koje će se čestice staviti u natječaj i da iste ne budu pomiješane s državnim česticama. To je bila jedna od malih tehničkih pogrešaka, koja je odužila cijeli proces. Budući da je i sada u Povjerenstvu, zadatak mu je da se to odradi kako spada.

            Rasprave nije bilo pa Gradsko vijeće, većinom glasova nazočnih članova (7 glasova "za", 3 "suzdržana" glasa) donosi

ODLUKU
 O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA ZAKUP I PRODAJU 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  21.
Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Dugog Sela 

 Gđa Zvjezdana Budor Klarić, službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova pročelnice Upravnog odjela za društvene djelatnosti, daje uvodno obrazloženje, a koje su vijećnici primili u prilogu poziva za sjednicu.

g. Siniša Kljajić otvara raspravu po ovoj točci.

            Rasprave nije bilo pa Gradsko vijeće, većinom glasova nazočnih članova (8 glasova „za“, 3 „suzdržana“ glasa) donosi

ODLUKU
 O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA UVOĐENJE U POSJED 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  22.
 Prijedlozi i informacije


g. Siniša Kljajić izvješćuje da je danas dobio dvije obavijesti o osnivanju klubova gradskih vijećnika u Gradskom vijeću Grada Dugog Sela. Osnovan je klub vijećnika stranke Fokus, predsjednik kluba je g. Boris Savić i Klub vijećnika Drugo Selo, u kojem su g. Pinter, g. Kljajić i gđa Jelečki, koja je predsjednica kluba. Poziva vijećnike iz HDZ-a i BM 365 da također formiraju klub. Ujedno izvješćuje da će se 3. sjednica Gradskog vijeća održati 9. srpnja 2021., s početkom u 16.00 sati. Budući je današnja sjednica trajala do 21.00, promislit će se o malo ranijem terminu, ali u komunikaciji s vijećnicima, da li im odgovara u 16.00 sati ili kasnije. Naglašava da još uvijek traju razgovori o terminima sjednica pa moli vijećnike da definiraju sugestije i prijedloge. Treba uvažiti mišljenja svih i naći neku zlatnu sredinu koja odgovara. Uz vijećnike ne smiju se zaboraviti i zaposlenici Grada i da treba voditi računa da se i njih pita, na koji način, u kojem trenutku je najadekvatnije sazivati sjednice.

         Ovim je dnevni red iscrpljen, pa g. Siniša Kljajić, predsjednik, zahvaljuje nazočnima i zaključuje sjednicu u 21.10 sati.


 Zapisničar

Janja Klindžić, oec.

         Predsjednik
      Gradskog vijeća

        Siniša Kljajić


  


