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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, 9. srpnja 2021. godine


   3. SJEDNICA 
GRADSKOG VIJEĆA GRADA DUGOG SELA

ZAPISNIK


sastavljen dana 9. srpnja 2021. godine, na 3. sjednici Gradskog vijeća Grada Dugog Sela, koja se održava u Glazbenoj školi Dugo Selo, s početkom u 16.00 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, gđica Nikolina Krvarić, viša stručna suradnica za pravne poslove,   gđa Draženka Sesan, ravnateljica Dječjeg vrtića Dugo Selo, g. Predrag Topić, ravnatelj Gradske knjižnice Dugo Selo, g. Mladen Vrabec, direktor trgovačkog društva Dukom plin d.o.o. Dugo Selo, g. Miroslav Škrlec, ravnatelj Sportskog centra Dugo Selo, g. Franjo Končić, tajnik Zajednice športskih udruga Grada Dugog Sela, gđa Gordana Kocaj, ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Dugo Selo, g. Nikola Rnjak, predsjednik Vatrogasne zajednice Grada Dugog Sela, gđa Zdenkica Čižmek, članica Odbora za društvene djelatnosti i socijalnu skrb i predstavnici javnog priopćavanja.

g. Siniša Kljajić, predsjednik, poziva vijećnice i vijećnike da popune anketni listić koji se nalazi na klupama i da daju svoje mišljenje o vremenu održavanja sjednica Gradskog vijeća. Navedena su dva izbora po danima i vremenu te treći po izboru vijećnika. Dogovorio je s g. Šestanom da se izradi anketni listić i da se o rezultatima ankete, kad se obradi, obavijeste vijećnici. Nada se da će se, u skladu s interesom većine vijećnika, definirati vrijeme održavanja sjednica.        

         Sjednicu otvara g. Siniša Kljajić, predsjednik, pozdravlja nazočne te nakon izvršene prozivke vijećnika, konstatira da je sjednici prisutno 13 od 15 vijećnika, da postoji kvorum za pravovaljanu raspravu i odlučivanje. U odnosu na dnevni red koji je predložen u pozivu, izvješćuje da je nakon sazivanja sjednice g. gradonačelnik predložio da se dnevni red dopuni novom točkom, koja glasi: Prijedlog Odluke o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti obavljanja dimnjačarskih poslova na području Grada Dugog Sela. Da li ima još kakvih prijedloga da se dnevni red dopuni nekom novom točkom dnevnog reda ili da se neka od predloženih točaka izostavi?

g. Dino Kramer predlaže dopunu dnevnog reda točkom 1. koja glasi: Informacija o novom načinu prikupljanja otpada, da nas g. gradonačelnik i stručne službe izvijeste, kako sada funkcionira novo prikupljanje otpada, zbog toga što jako puni ljudi na terenu po tom novom načinu ima pitanja, a nije baš jasno kako to funkcionira.

g. Nenad Panian, gradonačelnik, ističe da ovdje nema nikog iz DKPC-a, no da je neki dan održan sastanak, na kojem su dobili zadatak da javno obavijeste građane preko Dugoselske kronike, jer na letku nije baš jednostavno pojašnjeno. Ljudi svaki dan zovu, objašnjava im se. Upozorava da će ovaj probni sistem biti oko mjesec – dva, da vidimo kako to ide a onda će se vidjeti gdje što šteka i na koji način ćemo to riješiti. Predložio je da prva dva mjeseca naplata ide po starom sustavu, dok se ljudi ne naviknu na odvoz, kako je predviđeno. Svi su dobili letke, znaju kada što ide i na koji način razdvajati. Problem je u tome što ljudi nisu na vrijeme mislili o bio otpadu a sad bi svi kante za bio otpad. Dobili su letak prije dvije – tri godine na kojem su mogli zaokružiti, pa nisu zaokružili, od straha da će biti skuplje. Što se tiče odvoza komunalnog otpada, ne bi ga trebalo biti više od jedne kante mjesečno, ako se pravilno razdvaja. Kante za papir i plastiku ćemo dobiti po odobrenju EU fonda, da dobijemo vlasništvo nad tim kantama, onda ćemo ih podijeliti.

Nadalje, zbog pritisaka ovih zadnjih dana sa svih strana, a i na prijedlog predsjednika Gradskog vijeća, da će on, kao gradonačelnik, biti optužen za pogodovanje, što ne želi biti i nije pogodovanje, jer je njegova dužnost da točku stavi na Gradsko vijeće, unatoč mišljenju Odbora, zbog traženja stranke, povlači  s dnevnog reda točku 15. Prijedlog Odluke o izradi XIII. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone Centar naselja Dugo Selo. Moli da se objasni i predlagaču točke, koji ju je njemu predložio, zašto je ta točka maknuta i zašto mu se nije udovoljilo. Njegova je dužnost da to stavi na vijeće a ne da nekom pogoduje.

g. Siniša Kljajić konstatira da g. vijećnik Kramer ima pravo po Poslovniku predložiti ovu točku kao dopunu.     

         Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog vijećnika g. Kramera za dopunu dnevnog reda i konstatira da je prijedlog prihvaćen većinom glasova nazočnih članova (8 glasova "za").


g. Siniša Kljajić, predsjednik, konstatira da je g. gradonačelnik povukao s dnevnog reda točku 15. Prijedlog Odluke o izradi XIII. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone Centar naselja Dugo Selo.

g. Boris Savić upozorava g. predsjednika da prilikom glasovanja nije tražio vijećnike da se izjasne tko je protiv a tko suzdržan. 

g. Siniša Kljajić, predsjednik, konstatira da se prilikom glasovanja 8 vijećnika izjasnilo "za", ističe da se kod utvrđivanja dnevnog reda glasuje "za" ili "protiv" te poziva vijećnike da se izjasne tko je "protiv" prijedloga. No, da bi ovo pravno bilo u redu, ponovit će se sve. 
Konstatira sljedeće: da je podnesen prijedlog za dopunu dnevnog reda, točkom koju je predložio vijećnik, g. Kramer, a glasi: Informacija o novom načinu prikupljanja otpada. Poziva vijećnike na izjašnjavanje o predloženoj dopuni i konstatira da se 8 vijećnika izjasnilo "za" dopunu dnevnog reda, te je većinom glasova točka koju je predložio vijećnik, g. Kramer, uvrštena u dnevni red današnje sjednice. Ispričava se vijećnicima što to nije bilo kvalitetnije i transparentnije odrađeno.
U odnosu na ove izmjene, u predloženom dnevnom redu, 1. točka dnevnog reda je Informacija o novom načinu prikupljanja otpada.

g. Darjan Budimir ukazuje na povredu članka 107. Poslovnika, kojim je propisano da se prilikom utvrđivanja dnevnog reda najprije odvojeno odlučuje o prijedlogu da se pojedina točka izostavi iz dnevnog reda, a zatim da se dnevni red dopuni s novom točkom ili izmijeni redoslijed točaka u dnevnom redu. Prije no što je g. Kramer predložio dopunu dnevnog reda, g. gradonačelnik je predložio dopunu dnevnog reda dan prije sjednice i o tome treba glasovati a onda o cijelom dnevnom redu. 
g. Siniša Kljajić, predsjednik, u 16.10 sati određuje pauzu od 5 minuta, da se konzultira s g. pročelnikom i da se sve odradi hodogramski, sukladno Poslovniku.

Gradsko vijeće nastavlja s radom u 16.20 sati.

g. Siniša Kljajić, predsjednik, ukratko pojašnjava da je prihvaćena dopuna dnevnog reda koju je predložio vijećnik, g. Kramer i ona je uvrštena u dnevni red, g. gradonačelnik je povukao točku 15. s dnevnog reda i ona nije sastavni dio dnevnog reda i o tome se ne glasuje, stoga daje na glasovanje prijedlog g. gradonačelnika za dopunu dnevnog reda točkom koja glasi: Prijedlog Odluke o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti obavljanja dimnjačarskih poslova na području Grada Dugog Sela i konstatira da je ista prihvaćena jednoglasno (14 glasova "za").

       Primjedbi ni drugih prijedloga glede predloženog dnevnog reda nije bilo pa Gradsko vijeće jednoglasno (14 glasova "za") utvrđuje sljedeći 
 
                                                                   D N E V N I  R E D

           

AKTUALNI SAT 

1.
Informacija o novom načinu prikupljanja otpada

2.
Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Dugog Sela za 2021. godinu 


3.
Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

4.
Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu


5.
Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju i  školstvu Grada Dugog Sela za 2021. godinu

   6.
Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela za 2021. godinu


   7.
Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Dugog Sela za 2021. godinu


8.
Izvještaj o poslovanju Ustanove Sportski centar Dugo Selo za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine


   9.
Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Dukom plin d.o.o. za 2020. godinu


10.
	 Izvješće o radu Vatrogasne zajednice Grada Dugog Sela za 2020. godinu



11.
Izvješće o radu Gradskog društva Crvenog križa Dugo Selo za 2020. godinu


12.
	 Izvješće o radu Zajednice športskih udruga Grada Dugog Sela za 2020. godinu 



  13.
Izvješće o radu komunalnih redara za 2020. godinu


14.
	Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Kolodvor Dugo Selo



15.
Prijedlog Odluke o izradi XI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela     


16.
Prijedlog Odluke o izradi XIV. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone Centar naselja Dugo Selo    


17.
Prijedlog Odluke o pravima i pomoćima u sustavu socijalne skrbi Grada Dugog Sela   


18.
	Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na prijedlog pokretanja Glazbene igraonice pri Glazbenoj školi Dugo Selo




19.
Prijedlog Zaključka o davanju podrške Glazbenoj školi Dugo Selo za osnivanje veleučilišta u Gradu Dugom Selu


20.
Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za sudjelovanje na elektroničkim javnim dražbama i kupnju nekretnina označenih kao k.č. broj 2150 i k.č. broj 2151, k.o. Dugo Selo II


21.
Prijedlog Odluke o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti obavljanja dimnjačarskih poslova 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 izlaze za govornicu.  
g. Kruno Blažinović naglasio je kako je i na prošloj sjednici postavio pitanje u svezi DKPC-a i nije protiv te točke, no kako nema izvjestitelja, moli pisani odgovor od strane od DKPC-a, koliko je domaćinstava dobilo sve potrebne kante, koliko još nije kanti podijeljeno i kada će sve biti podijeljene? 
g. Mihael Pinter istaknuo je da je prije sjednice pročitao da je došlo do kompromisa između Vodovoda i odvodnje i Dukom plina u svezi asfaltiranja Ulice Bože Huzanića u Puhovu. Ostavlja se jedna špekulacija da je tu došlo do povrede, da se radilo nešto bez građevinske dozvole od strane Dukom plina. Da li je to točno i da je to prolongiralo čitavu priču u odnosu na asfaltiranje i da su ljudi, koji žive tamo, iz tog razloga, već mjesecima u blatu i prašini? Da li je to istina i kad se očekuje završetak asfalta? 
g. Siniša Klajić moli vijećnike da odmah postave svoja dva pitanja.
g. Mladen Vrabec odgovorio je kako je Dukom plin s predstavnicima ViO ZŽ želio raditi plin u istom rovu, no nisu naišli na razumijevanje. Obzirom da je tamo plinovod bio u lošem stanju, jer se radilo o čeličnom starom plinovodu, čim su oni počeli svoje radove na vodovodu a obzirom da se to radi na istoj strani ceste, Dukom plin je imao još veća propuštanja nego prije njihovog početka radova. U dogovoru s Gradom, bivšim zamjenikom gradonačelnika, dogovoreno je da se taj plinovod  u duljini 800 metara zamijeni. Kad su se radovi s vodovodom odmaknuli 100 – 200 metara krenuli smo za njima i zamijenili plinovod i tako osigurali da je sigurnost plinoopskrbe ili sigurnost eventualne eksplozije smanjena. Po završetku jednog i drugog posla, bili su spremni i za asfaltiranje, ali je došlo do razmirica između Dukom plina i ViO ZŽ i onda se zbog toga to razvuklo. Smatra da je potpisom zadnjeg dogovora između Dukom plina, Županijskih cesta i Grada to pred samim asfaltiranjem i smatra da bi to trebalo asfaltirati u vrlo kratkom vremenu. Poznato mu je da je asfaltiranje dogovoreno.  
g. Mihael Pinter koristi svoje pravo na repliku te traži da g. Vrabec odgovori, što konkretno u odnosima između trgovačkih društava znače nerazumijevanje i problemi. Što to znači građanima? Zanima ga konkretno što se dogodilo, jer to je dosta širok pojam „nerazumijevanje“.
g. Mladen Vrabec odgovorio je da oni imaju zabranu da u njihove rovove ulazi nekakva druga instalacija, obzirom da se to što oni rade financira iz EU fondova. To je njihovo objašnjenje.
g. Mihael Pinter zatražio je pisani odgovor na ovo pitanje.
g. Siniša Kljajić istaknuo je da će g. vijećnik dobiti i pisani odgovor.
gđa Kristina Jelečki svoje prvo pitanje upućuje g. Vrabecu, no na isto mogu odgovoriti i predstavnici Grada. Da li postoji međusobna koordinacija, dijalog i suradnja, između ViO ZŽ, izvođača radova, Dukom plina i  je li moguće definirati neki hodogram po kojem će stanovnici raskopanih ulica znati kada će njihova ulica biti gotova s radovima i kada će dobiti asfalt u punom profilu? Da li postoje nekakvi tromjesečni planovi rada po kojima su definirane ulice koje se trebaju završiti, odnosno one u kojima radovi trebaju započeti, kako bi građani ipak bili malo zadovoljniji?
Drugo pitanje upućuje g. Mariju Vinku. Naime, građani su u Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu vidjeli da je utrošeno 50.000,00 kuna za deratizaciju i dezinsekciju te piše da je tretiranje komaraca izvođeno 4 puta godišnje. Situacija na terenu ove godine pokazuje nešto drugo, pa ju zanima da li je provedeno zaprašivanje komaraca na području grada ove godine, odnosno, ako nije, kada će biti i kada i na koji način će biti obavljena deratizacija, odnosno, kada je bila posljednja obavljena?  
g. Mladen Vrabec istaknuo je kako na ovo pitanje može samo djelomično odgovoriti. Kad su krenuli radovi vodoopskrbe i kanalizacije, održano je desetak sastanaka u Gradu, gdje su probali iskoordinirati ono o čemu se malo prije pričalo, da neke stvari, gdje se vodovi poklapaju idu u isti rov, međutim, to se u startu nije moglo dogovoriti. Mi imamo sreće što smo s rekonstrukcijom naših vodova krenuli 10 godina prije ovih poslova pa smo veliku većinu tih radova napravili. Dakle, u zadnjih 10 godina zamijenili smo 60 km naših vodova i nije nam ostalo, na ovim dijelovima gdje se sad vrše iskopi nekih velikih zahvata. Ono što smo mogli i što se ne poklapa smo napravili i trenutno se radi u Domobranskoj ulici, gdje su kanalizacija i vodovod završeni. Mi smo sad krenuli s plinom i on bi trebao biti gotov za najkasnije dva mjeseca. Imamo 1900 metara. Drugih dionica trenutno nema u planu ove godine. Sve drugo, o koordinacijama, vjerojatno će odgovoriti pročelnik.
g. Marijo Vinko odgovorio je da su održani sastanci, kao što je g. Vrabec rekao. Grad je prije no što su započeti svi radovi poslao upit i Dukom plinu, o ulicama gdje će imati potrebu zamjene plinovoda i gdje će se moći uklopiti u dinamiku izvođenja radova, na rekonstrukciji vodovodnih cijevi te izgradnji nove kanalizacijske mreže. Problemi nastaju jer ViO ZŽ ima dva velika ugovora, ali u ta dva velika ugovora nema mogućnosti utjecaja na dinamiku izvođenja radova dva različita izvođača. Dakle, radi se o tome da niti nadzor niti voditelj projekta niti ViO ZŽ ne može naložiti izvođaču da je dužan izvesti radove u pojedinoj ulici, nego izvođači dostavljaju svoju dinamiku i onda izvode radove onako kako je njima u tom trenutku moguće i dostupno. Ulažu se veliki napori direktno u dogovoru s izvođačima, kako bi se pokrenuli radovi u onim ulicama gdje je to neophodno, da radovi na vodovodu i odvodnji slijede radove na zamjeni, odnosno izgradnji kanalizacijske mreže i obrnuto. To se odnosi na dio ulice gdje su potrebni i jedni i drugi radovi a što se tiče ostalih područja, tu jesu oni usamljeni i izvode te radove nekom čudnom dinamikom, na koju mi nemamo posebnog utjecaja. Gradonačelnik povremeno saziva nadzor i izvođače i pokušava od njih dobiti kvalitetne informacije i prisiliti ih da izvedu radove onako kako bi se to od njih očekivalo.
Vezano za drugo pitanje, deratizacija je izvršena jednom ove godine kao i larvicidno tretiranje komaraca. Imali smo dogovoreno zaprašivanje komaraca, ali zbog vremenskih uvjeta i relativno malog broja odraslih jedinki, nismo to napravili, jer na taj način bi utrošili znatna sredstva a polučili bi vrlo mali rezultat. Dakle, poslije svakog većeg kišnog perioda, mi tretiramo komarce larvicidno, što znači, obiđe se grad i dio se lokalno zaprašuje, u vode stajaćice se ubacuju tablete, koje služe za sprječavanje razvoja komaraca. To je prošle godine napravljeno 4 puta, odnosno, u prošloj godini se vrlo rano i tijekom godine razvio veliki broj komaraca, tako da smo dva puta zaprašivali i dva puta larvicidno tretirali. Ove godine smo za sada samo jedanput larvicidno tretirali a termin, koji je bio određen za zaprašivanje smo odgodili, jer u tom trenutku komaraca je bilo izuzetno malo na području grada. 
gđa Kristina Jelečki zatražila je od g. Vrabeca pisani odgovor o tromjesečnim planovima i rekonstrukciji plinske mreže, obzirom da je ovo upit građana. Traži popis ulica ili što već ima.  
g. Mihael Pinter zatražio je pisani odgovor od DKPC-a. Zadnji put je bila opaska vijećnika da se nećemo baviti pokošenom travom, no on će na Aktualnom satu i dalje postavljati pitanja u tom smjeru. Na 27. sjednici Gradskog vijeća, održanoj 18. lipnja 2020., dana je suglasnost DKPC-u da se zaduži za traktor Arion 450, s dva priključka, kranskom kosilicom i malčerom, ukupne vrijednosti 134.000 EUR-a. Da li je taj stroj u funkciji i da li obavlja svoju predviđenu svrhu? Ako nije, zašto nije i koji su konkretni razlozi te kad možemo očekivati potpunu funkcionalnost tog stroja?
g. Nenad Panian istaknuo je da će pročelnik, g. Marijo Vinko dati odgovor.
g. Marijo Vinko odgovorio je da pitanje ne zahtijeva pisani odgovor, jer je traktor isporučen, on je kosio, ima malčer na bočnoj ruci i s tim može kositi travu uz ceste i za to ga i koristimo. Na žalost, rok isporuke prednjeg malčera, koji je puno širi i puno adekvatniji za parcele se očekuje svaki dan. Odgovor na zadnji upit koji je poslao DKPC-u, vezano za to, je bio, na putu je. Nada se da ćemo uskoro imati punu korist od tog traktora. 
g. Mihael Pinter replicirao je kako mu ovo izgleda kao kad dođete na kiosk, a tamo piše "odmah se vraćam". Otprilike mu tako zvuči i odgovor "na putu je".
g. Siniša Kljajić zamolio je g. vijećnika da se drži replike no uvažava njegov stav i slaže se s njim.
g. Ivan Gereci zahvaljuje na pisanim odgovorima na pitanja postavljena na prošloj sjednici.
Prvo pitanje odnosi se na problem koji se uočava u zadnje vrijeme a to je nazočnost divljih životinja u centru Grada. Lisice, čagljevi, vrane i slično sve više ugrožavaju ne samo ljude nego i domaće životinje ali onda se javlja problem, kome se javiti kad nastanu problemi. Nitko ne prihvaća tu odgovornost, da li su to komunalni redari, da li je to policija, veterinari, koja inspekcija, lovci, jednostavno ne postoji broj na koji se može nazvati i to riješiti, odnosno, ljudi nisu upućeni i slijedom toga, zanima ga da li Grad ima program zaštite divljači na površinama izvan lovišta. Naime, člankom 47. Zakona o lovstvu, predviđeno je da na područjima, koja nisu lovišta, a Grad nije lovište, isto netko mora gospodariti divljači, odnosno mora na nju paziti i štititi je i istekao je rok prošle godine, u listopadu, za donošenje takvog programa na razini jedinice lokalne samouprave. Da li Grad Dugo Selo ima Program zaštite divljači? 
Drugo pitanje upućuje ravnateljici Dječjeg vrtića Dugo Selo, gđi Sesan. Danas je bilo Upravno vijeće vrtića, neposredno prije sjednice Gradskog vijeća, na kojoj je bilo nekoliko zanimljivih točaka. Ognjana Gledić Mikletić, kao članica Upravnog vijeća, nije bila nazočna sjednici a nju je mijenjala Romana Pejčić, pa ga zanima kako može netko, tko nije član Upravnog vijeća mijenjati članicu Upravnog vijeća i donositi odluke? Da li je to po Statutu ustanove ili kojim načinom i kako je to moguće? Danas je zaposlena trenerica, voditeljica sportskih aktivnosti u vrtiću, pa ga zanima gdje će ona provoditi te svoje aktivnosti. To je sasvim slučajno kćer od naše zamjenice gradonačelnika, gđica Bambić.
g. Nenad Panian istaknuo je da će pročelnik, g. Mladen Šestan dati odgovor na drugo pitanje.
g. Mladen Šestan odgovorio je, vezano za sastav Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Dugo Selo, dana 4. srpnja 2021. je istekao redovni mandat prethodnom sazivu, dakle, članovima Upravnog vijeća, kojeg imenuje osnivač. Osnivač je zbog isteka mandata donio Odluku o razrješenju tih članova te Odluku o imenovanju nova četiri člana Upravnog vijeća.
gđa Draženka Sesan odgovorila je na pitanje oko zapošljavanja. Dječji vrtić je prije nekoliko mjeseci uputio Ministarstvu znanosti i obrazovanja kraći sportski program. Jedan od uvjeta, kako bi taj sportski program mogli verificirati je i suradnja, odnosno zapošljavanje kineziologa, odnosno voditelja sportskih aktivnosti u vrtiću. Na natječaj je pristiglo šest molbi, od tih šest, dvije su zadovoljile uvjete. Jedna od tih je osoba o kojoj govori g. vijećnik, s najvišim kompetencijama vezano uz sportski program.      
g. Marijo Vinko odgovorio je na prvo pitanje g. vijećnika. Nije donesen Program zaštite divljači izvan lovišta. Vezano za pitanje, koga građani trebaju zvati, oni bez iznimke zovu komunalno redarstvo. Grad je osigurao dvije klopke za lov lisica i čagljeva, koristimo usluge Lovačkog društva pri tome i te životinje se nakon toga puštaju u divljinu, jer je takav propis. Što se tiče ptica, nemamo nikakve mogućnosti utjecati na taj dio. Ono što smo dobili kao neko neslužbeno očitovanje, vezano za pojavu tih divljih životinja, rečeno je kako su sad urbane te divlje životinje, koje su to prihatile kao svoje stanište na koja polažu sva prava. Mi naravno izlazimo građanima ususret, tražimo da se te zapuštene čestice, gdje se nasele lisica ili čagalj, očiste, a drugo, postavljamo zamke i uklanjamo divljač s tog područja. 
g. Ivan Gereci istaknuo je kako nije shvatio tko upravlja klopkama. Da li ih postavlja Lovačko društvo u slučaju potrebe, a ne komunalni redari? 
g. Marijo Vinko odgovorio je da su klopke u vlasništvu Grada a lovačko društvo ih postavlja iz usluge, bez naplate, provjerava ih i odvozi divljač izvan građevinskog područja.
g. Ivan Gereci zatražio je da se dostavi dokumentacija za drugo pitanje u pisanom obliku i da ga dobiju svi vijećnici, glede ove točke koja je bila na Upravnom vijeću.
g. Siniša Kljajić ističe da vijećnici imaju pravo izraziti svoje nezadovoljstvo i tražiti nadopunu pitanja a rasprava je ta unutar koje imate pravo na repliku.
g. Darjan Budimir postavlja pitanje g. gradonačelniku, a radi se o danas objavljenom natječaju za zapošljavanje direktora ili direktorice Turističkog ureda Turističke zajednice Grada Dugog Sela. U tekstu natječaja stoji da je broj izvršitelja 1, na mandatno razdoblje od 4 godine, na neodređeno vrijeme. Pitanje je da li je na 4 godine ili na neodređeno vrijeme ili to znači da će se sklopiti ugovor o radu, koji, u slučaju prestanka mandata ravnatelja, ostaje u radnom odnosu u Turističkoj zajednici? Da li su sredstva za plaću direktora Turističke zajednice osigurana, obzirom da je u Proračunu za tu namjenu osigurano oko 110.000,00 kuna a iz današnjeg rebalansa Proračuna vidi da se sredstva povećavaju za 100.000,00 kuna. Da li su to ta sredstva ili u financijskom planu Turističke zajednice imamo sredstva za rad direktora? Obzirom da Turistička zajednica nema zaposlenih djelatnika, tko je izradio ovaj natječaj, odnosno tekst natječaja koji je objavljen za zapošljavanje direktora Turističke zajednice?
 Drugo pitanje, već smo čuli o raskopanim cestama, prašini i blatu u Puhovu, tako da i za ostale dijelove grada brojne ulice su zbog radova na odvodnji i izgradnji vodovoda raskopane, asfaltiranje je sporo, neke su ulice već drugo ili treće ljeto dočekale u prašini. Neki građani se javljaju sa slikama. Ulica Luka asfaltirana je u jednoj polovici, pa ga zanima što je s tim. Za to je osigurano u Proračunu 3,5 mil. kuna. Na dnevnom redu današnje sjednice je Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture, koja se u ovom dijelu na žalost ne povećava a zanimljiva je činjenica da smo prošle godine donošenjem Proračuna i ovog Programa osigurali 3,5 mil. kuna za asfaltiranje cesta nakon izvođenja radova na izgradnji komunalne infrastrukture, vodovoda i odvodnje i dodali da to mora biti u punom profilu, s maksimalnom širinom i obaveznim postavljanjem rubnjaka i kompletne prometne signalizacije, što se prijedlogom ovih izmjena i dopuna u cjelosti miče, tako da na Gradu ostavlja volja na koji način asfaltirati te ulice. Pitanje je, u kojoj je fazi asfaltiranje svih tih ulica i zašto se ulice ne asfaltiraju u punoj maksimalnoj širini, s postavljanjem rubnjaka, za što su osigurana sredstva a što je i obveza sukladno trenutno važećem Programu održavanja komunalne infrastrukture?
g. Siniša Kljajić apelira da pitanja budu kratka i koncizna. Razumije potrebu g. Budimira da definira uvod ali moli da bude koncizan i precizan.
gđa Zvjezdana Budor Klarić dala je odgovor na pitanje o natječaju za direktora Turističkog ureda. S današnjim datumom je objavljen u Narodnim novinama i na Burzi rada kao i na oglasnoj ploči Grada Dugog Sela. Kao što je rečeno u Turističkoj zajednici za sada nemamo profesionalca te je korištena pravna pomoć tvrtke NEOKOD, u izradi natječaja. Ista tvrtka će nam pomoći u provedbi natječaja i pregledu prijava. Sredstva za zapošljavanje direktora Turističkog ureda su planirana u Programu rada Turističke zajednice i ova sredstva, koja se sada dodaju za rad Turističke zajednice, nisu za zapošljavanje direktora, već su bila temeljnim programom osigurana u iznosu od 80.000,00 kuna, jer je planirano da se direktor zaposli polovicom godine ili krajem godine. Što se tiče samog zapošljavanja direktora, Zakon o turističkim zajednicama propisuje da od 1. siječnja 2022. godine stupa na snagu odredba, ukoliko se u roku šest mjeseci od stupanja na snagu te odredbe ne zaposli direktor Turističkog ureda, Turistička zajednica se raspušta po sili zakona. Grad Dugo Selo je jedini grad u Zagrebačkoj županiji koji nema zaposlenog direktora Turističkog ureda niti nemamo neke zdrave preduvjete za rad na tom području turizma na takav način kako su svi drugi gradovi davno prije od nas osigurali. Po Zakonu o turističkim zajednicama, Turističko vijeće je na svojoj sjednici donijelo odluku o raspisu natječaja i ono će donijeti odluku o izboru direktora Turističkog ureda. 
g. Marijo Vinko odgovorio je na drugo pitanje g. Budimira. U realizaciji asfaltiranja ulica u kojima su izvođeni radovi na kanalizaciji i vodovodu, mi smo uvjetovani dinamikom izvođenja radova i njihovom spremnosti da pojedini rovovi budu na vrijeme sanirani. Uočava se dosta propusta vezano za tu problematiku, od same organizacije rada ViO ZŽ, Grad ukazuje na probleme i opetovano traži da se pojedine ulice asfaltiraju u što kraćem roku. Što se tiče izvedbe ulica u punom profilu i s rubnjacima, rubnjake mi ne možemo izvesti, jer da bi izveli ulicu s rubnjacima, moramo izvesti uličnu oborinsku odvodnju. Ne možemo napraviti ulicu s rubnjacima u ulici gdje ne postoji oborinska odvodnja a ne možemo spajati oborinsku odvodnju na sustav kanalizacije, jer on se gradi isključivo za pročišćavanje otpadnih voda, što znači, u svim novim kanalizacijskim sustavima koji se sad grade, zabranjeno je spajanje oborinske odvodnje na kanalizaciju. Vezano za širinu ulica, činjenica je da se vežemo na postojeću širinu ulica i na postojeći makadamski put ili ulicu koja je izvedena u frezanom asfaltu prije izvođenja radova, odluka je takva iz razloga da nam sredstva budu dostatna da asfaltiramo što više ulica i da budemo svugdje gdje je ViO ZŽ raskopao tu ulicu u mogućnosti asfaltirati tu ulicu u profilu u kojem je ulica bila izvedena, uz eventualno neke manje korekcije i sve te ulice, u toj širini, uzimajući u obzir i pola metra bankine koja se uređuje uz takve ulice, omogućavaju kvalitetan promet. Radi se o slijepim ulicama, najčešće su to ulice u naselju Kopčevec, dakle, ulice koje nisu izuzetno dugačke, stambene ulice u kojima nije bilo potrebe za dodatnim povećanjem širine ulice. 
g. Darjan Budimir smatra da bi bilo korisnije i bolje da g. predsjednik traži od osoba koje odgovaraju da budu koncizne i jasnije. Predlaže da malo posluša snimku pa da posluša postavljanje pitanja i kakve odgovore dobivaju vijećnici. Sukladno Poslovniku izražava svoj osvrt na odgovore i nezadovoljstvo te traži pisani odgovor, odnosno, dopunu odgovora, vezano za prvo pitanje. Rečeno je da je vanjska firma Neokod izradila natječaj za izbor direktora Turističkog ureda te da Turističko vijeće odlučuje o zapošljavanju. Zašto se uzima vanjski suradnik za natječaj, koliko te usluge koštaju i što je s GDPR-om, jer je rečeno da će sudjelovati u evaluaciji. Znači, tko je komisija, da li Turističko vijeće ili vanjski suradnik. Moli odgovor sad ili pisanim putem te cjekolupnu dokumentaciju, da li po GDPR- u vanjski suradnik može evaluirati nečije prijave za ovo radno mjesto i koja je cijena usluga vanjskog suradnika?
Što se tiče osvrta na drugo pitanje, nije zadovoljan širokim obrazloženjem g. Vinka pa moli da mu se u pisanom obliku dostavi popis ulica koje su u ovoj godini asfaltirane, u kojoj širini, koliko je to iznosilo, tko su bili izvođači i u kojim ulicama su izgrađeni rubnjaci, odnosno slivnici. Izražava nezadovoljstvo da se cijelu godinu nije poštovao Program održavanja i da se ulice nisu asfaltirale u punoj maksimalnoj širini, uz postavljanje rubnjaka, jer bi tako tu priču završili. Auti se ne mogu mimoići, pogledajte Ulicu Vatroslava Lisinskog, tako da ćemo za par godina imati identičan, ako ne i gori problem. 
g. Stjepan Štefinovec istaknuo je kako vrlo često ispred Vijeća Mjesnog odbora Leprovica ima priliku tražiti neke sitne korekcije komunalnih akcija, konkretno u Leprovici i prostoru u kojem žive građani Leprovice. Kad pošalje neki dopis u Grad, nikad nitko na njega uopće ne odgovori. Kao gradski vijećnik upoznat je s poslovima koje pojedine službe Grada obavljaju pa direktno traži jasno što treba napraviti da bi se popravio standard života u rubnim dijelovima Grada. Nitko ne odgovara pa bi molio od stručnih službi ili g. gradonačelnika, da ga uputi na način na koji se može dobiti odgovor. 
Ulica kroz Veliku i Malu Ostrnu te Leprovicu, dakle Zagrebačka ulica, jednim dijelom je u vlasništvu županije a drugim dijelom je to gradska prometnica. Nakon svake zime stvore se određene udarne rupe na bankinama, nema nogostupa i takva prometnica je opasna za život i za odvijanje prometa. Traži da se putem Grada posreduje u Županijske ceste, da se takve udarne rupe saniraju, no odgovora nema. 
Drugo, obzirom da je g. Pinter spomenuo  traktor, dobro je da imamo takav traktor, dobro je da postoje i priključci koji mogu kositi travu i malčirati površine. Traktor je kupljen, jedan priključak nedostaje ali još uvijek ne vidimo u našem prostoru da taj traktor radi. Dakle, postoje parcele koje su u vlasništvu Grad Dugog Sela i smatra da bi vlasnik morao pokositi barem jednom do dva puta godišnje svoje parcele, jer u tim travama, koje su sada već do vrata, razvijaju se komarci i samim time utječu na lošu kvalitetu života. Na koji način može dobiti odgovor od stručnih službi, te pita g. Šestana da li postoji nekakav rok u kojem bi stručne službe morale na to odgovoriti i da mu se jasno odgovori, koliko puta Grad Dugo Selo može u godini s novim traktorom urediti vlasite parcele?
g. Nenad Panian odgovorio je da na većinu pitanja odgovara on ili njegova zamjenica a za komunalni dio bi trebala odgovarati komunalna služba.
Što se tiče traktora, isti ima malčer, koji je sa strane i koji nije pogodan za velike površine, jer jako puno troši, kad bi s tim malim radili. Kad dođe novi prednji dio koji je tri puta širi, taj će to pomesti za par minuta a oni moraju dva puta godišnje kositi visoke trave. Nama se događa da moramo kositi i dio koji nije naš, koji je od Brckovljana, prema Andrilovcu, koji je županijski itd., tako da će za iduću godinu za Proračun sjesti s DKPC-om, sad imaju sve što su tražili pa da se vidi učinkovitost. 
g. Marijo Vinko odgovorio je kako dosta upita od g. Štefinovca dolazi na njegovu e mail adresu i gleda da se na njih pravovremeno odgovori. Mora priznati da se dogodi da neke e mailove propusti i ovim putem se ispričava g. Štefinovcu, jer to nije namjerno niti bi trebalo biti pravilo i na tome će se ozbiljno poraditi u budućem vremenu. 
Vezano za traktor, Grad je izdao nalog za košnju gradskih parcela prije tri tjedna. Oni su dio tih parcela odradili s malčerom a nada se da će uskoro sve to moći malčirati.
g. Siniša Kljajić poziva potpredsjednika, g. Blažinovića da preuzme vođenje sjednice, kako bi postavio svoja dva pitanja.
U 17.07 sati vođenje sjednica preuzima g. Kruno Blažinović, potpredsjednik Gradskog vijeća.
g. Siniša Kljajić ističe da su mu građani poslali pitanje koje čita: Da li je trenutni koncesionar, kojem nismo produžili koncesiju a koncesiju ćemo danas dati na odlučivanje, legalan, u slučaju da dođe do određenih tehničkih problema na plinskom bojleru? Dođe osiguravajuća kuća i onda se ustanovi da koncesionar u ovom trenutku nema važeću koncesiju.
Drugo pitanje, moli g. Vinka da pojasni sljedeće: da li u našoj Odluci o komunalnom redu postoje odredbe po kojima ljudi, koji se neovlašteno oglašavaju na stupovima rasvjete, trebaju biti upozoreni i ti oglasi trebaju biti skinuti. Osim što su stupovi korišteni najčešće u političke promidžbe, pa imamo recidive još od Parlamentarnih izbora, što nije dobro a danas smo svjedoci, posebice u našem središnjem dijelu grada, Ulici Josipa Zorića i Zagrebačkoj ulici, koje su prelijepljene s niz oglasa, možda i reklama. Da li postoji članak u našoj Odluci o komunalnom redu, po kojem takvi oglašivači trebaju biti upozoreni a onda i kažnjeni, odnosno, da li imaju dozvolu od Grada da to rade?
g. Marijo Vinko odgovorio je da koncesionar nema više koncesiju ali on i dalje može obavljati dimnjačarsku službu. On nije izgubio licencu niti ovlaštenje da to radi. Dakle, dimnjačar i dalje radi, pregledava i dalje. On nije zadužen za ložišta, u tom smislu, on može čistiti neka starinska ložišta, njegov predmet je dimnjak, dakle, on daje atest za dimnjak i on je odgovoran za kvalitetu izvedenog dimnjaka, za koji je izdao atest.
 Vezano za oglašivače, to se tretira kao javna površina i onda po tom ključu za neovlašteno korištenje javne površine možemo procesuirati one koji neovlašteno oglašavaju. Prošle godine zbog korone i nije bilo toga, ali, rade se akcije da komunalno redarstvo upozorava oglašivače, koji većinom ostavljaju svoj kontakt na oglasima, da ih uklone inače da će biti penalizirani.
         Vođenje sjednice preuzima g. Siniša Kljajić, pa kako više nije bilo prijava za postavljanje pitanja, zaključuje Aktualni sat.

  T o č k a  1.  
Informacija o novom načinu prikupljanja otpada

g. Siniša Kljajić, predsjednik, poziva vijećnike da postavljaju pitanja a na ista će odgovarati g. gradonačelnik i pročelnik g. Mario Vinko, jer nema predstavnika DKPC-a.

g. Dino Kramer ističe kako su građani suočeni s provođenjem novog načina zbrinjavanja otpada te se dogodilo da je redovno odvoženje otpada, koje je do sada bilo jednom tjedno, preskočeno, da su kante smeća usred ljeta ostale pune i da se sada zadah širi. Zbog čega se s tim moralo krenuti usred ljetnih vrućina s još uvijek nezavršenim čitavim sustavom? Kako se to misli dalje provoditi? To je Odluka koja je donesena 30. siječnja 2018. godine, sve se to odgađalo i onda je upravo sada, na takav način, to stupilo na snagu.

g. Nenad Panian naglasio je da je Odluku donijelo Gradsko vijeće, po prijedlogu g. direktora Tadije Penića, po naputcima Ministarstva zaštite okoliša i iz iskustva drugih poduzeća koja moraju djelovati po zakonu. Sve je odgođeno do 1. srpnja ove godine, iz jednostavnog razloga što nisu ispunjeni uvjeti od strane ministarstva. Mi smo čekali do zadnjeg trena, dok nisu dostavili ono osnovno, a to su kante i kontejneri za biootpad. Prije dvije – tri godine je bila anketa, koju su svi građani mogli ispuniti, da li žele kompostree ili kante za biootpad. Kante za biootpad je tada htjelo samo 280 građana. Po objašnjenju direktora, g. Tadije Penića, koji je duže vrijeme bolestan i sada je na žalost u bolnici, pa nije mogao doći, komunalni otpad praktički ne može smrdjeti. U dugim razgovorima s njim i objašnjenjima i kad smo imali edukacije o odvajanju otpada, na koje na žalost nitko od vas nije došao, shvatio je da jedna kanta od 120 litara za domaćinstvo je puno previše. Njegova kanta za komunalni otpad je praktički prazna. Stavio je jednu zdjelu s poklopcem od 6 -7 litara, za biootpad, vani je postavio tri manje kante za staklo, metal i za stiropor, koji će odvesti na Reciklažno dvorište. Također, uzeo je kantu za biootpad, koja je jedina bila puna i koja se svaki četvrtak odvozi, tj. četiri puta tjedno. Tako je objasnio g. Penić i na svom primjeru se uvjerio da je tako. Kanta za komunalni otpad ne može smrdjeti, jer je komunalni otpad vrećica smeća iz usisivača, štapići za uši, maramice za brisanje ruku, papirnati ručnici, to se ne može reciklirati. Sve ostalo je za reciklažu. Naravno da će nam trebati malo više vremena da se naviknemo. Ni njemu nije bio jasan onaj zeleni odvoz pa mu je objašnjeno. Zato je zatražio da se objašnjenje objavi u novinama. Kantu može iznijeti dva puta i to neće biti duplo više. Ako imate maksimalno tri odvoza, ako gledate kartu zeleno, maksimalno će vas koštati 120 kuna, ako imate kantu za biootpad. Mi smo malo iznad Splita po razdvajanju otpada. Split razdvaja 4,4%, Grad Dugo Selo 17 ili 19%, Grad Prelog 66%. Mi imamo zakonsku obvezu kao građani i kao Grad poštivati zakon o odvajanju otpada i očuvanju okoliša. Teško će nam biti mjesec – dva, moramo se naviknuti kao i na sve novo. Rekao je djelatnicima DKPC-a da građani nisu shvatili ono što su oni napisali, većina građana je bacila letak, to su sami priznali. Većina građana ne shvaća da je to doneseno prije tri godine i mora nam proći jedno vrijeme da se svi naviknemo odvajati otpad. Prošle godine smo dobili kaznu, ne kao što je netko napisao Grad nije provodio, nego građani. Platili smo 189.000,00 kuna kazne zbog onih koji ne odvajaju otpad. Kad dođu na odlagalište Andrilovec pa s bagerom uzmu tonu otpada, točno izmjere koliko je odvojeno i to je 17%. Ne možemo lagati. Postoje građani koji odvajaju papir i plastiku u vreće za papir i plastiku, ali puno njih to ne radi. Znači, mi koji to radimo smo platili 189.000,00 kuna kazne zbog onih koji ne odvajaju.
Moramo se prilagoditi. Bit će malo teže, ali je predložio DKPC-u da cijene mjesec – dva ostanu iste dok se ljudi ne naviknu. Na žalost, sad ljudi traže kante za biootpad jer su shvatili da su one potrebne a njih smo stavili u sredstva iz Kohezijskog fonda, koje su oni platili, a ne mi. Da smo stavili 2000 kanti, koliko nam sad treba, dobili bi 2000 kanti besplatno, a sad ćemo ih morati platiti. Nedostaje nam državna politika, nedostaje nam Regionalni centar za odvajanje otpada, fale nam sortirnice i puno toga. Odvoz plastike DKPC košta 1450,00 kuna po toni, koju mi besplatno skupljamo od građana. Nama se to više isplati zatrpati, jer ne naplatimo, a platimo odvoz i zbrinjavanje. Opet to plaćaju građani Grada Dugog Sela kroz cijenu smeća ili dotacijom iz Grada. Dakle, svi ćemo biti zajedno u tome, uz neke dodatne napore i do jeseni ćemo sve to usuglasiti. Napravili smo Reciklažno dvorište, podzemne spremnike i još ćemo ih napraviti gdje god možemo. Nama su problem nedjeljom Martin breg i gospoda koja odlazi natrag doma nakon vikenda, pa pobacaju svugdje stvari, jer nedjeljom ne radi Reciklažno dvorušte. Cijene neće ići vrtoglavo gore, nikom to nije u interesu, nama će samo biti problem kada ćemo na kraju zatvoriti Andrilovec, pa ćemo izgubiti onih 40.000,00 kuna iz Zeline, i 80.000,00 kuna koje ćemo morati plaćati Mraclinu. To je 120.000,00 kuna mjesečno više. Sve ono stručno će vam objasniti djelatnici DKPC-a, ako treba pismeno ili da u 9. mjesecu dođe na sjednicu djelatnik DKPC-a da to objasni. 

g. Dino Kramer istaknuo je, budući je g. gradonačelnik naveo svoj primjer na razdvajanju komunalnog otpada, da je odmah po donošenju Odluke prije tri godine, u svojoj kući uspostavio takav režim i isti čas se krenulo s odvajanjem kompletnog otpada, tako da mu se količina otpada strahovito smanjila. Međutim, ima kućanstvo koje je veće od kućanstva g. gradonačelnika i njemu je komunalni otpad, i samo komunalni otpad, ako se odveze jednom u dva tjedna jedna kanta od 120 l premala. Ona sada stvarno stoji puna. Uspio je, čak i kad su bile pelene od djece, to svesti na jednu kantu upravo tim kompletnim razdvajanjem, što radi godinama. Smatra da je to, što se ne odvozi minimalno jednom tjedno, najveći problem. Dakle, premalo je tri puta mjesečno, mora biti barem četiri puta mjesečno. Tri puta mjesečno je zaista problem za kućanstva koja su, poput njegovog kućanstva, značajno veća.  

g. Nenad Panian odgovorio je da sve piše u letku. Idućih mjesec dana idemo u prilagodbu, možda i dva mjeseca. Moramo vidjeti te detalje. Načelnica Gradeca je rekla da od Vrbovca uzima vreće za pelene, to im plaća i onda se one odlažu uz kante. Treba još više iskustava. U ponedjeljak je imao jedan vrlo ružan sastanak s djelatnicima DKPC-a, gdje im je rekao da oni to sve znaju ali ljudi to ne razumiju, čak ni on dio toga nije razumio. Vi možete i četiri puta staviti kantu, ako je sve zeleno, problem je u količini, problem je u pelenama za starije i to su sve detalji koje treba pitati DKPC, ali ovaj mjesec i idući. Stoga moli građane i sve vijećnike da pošalju konkretne upite i na kraju ćemo mi svi zajedno donijeti to rješenje. Kroz probni period možemo vidjeti gdje postoji problem. Ima desetak pitanja, baš ovakvih, kod veliki kućanstava. Možda uzeti kantu od 240 l za komunalni otpad, uz odvoz dva puta mjesečno. Komunalni otpad ne smije smrdjeti, osim pelena. Ako je pelena zatvorena u vrećicu, a taj dan prolazi kamion, nek taj dan pokupe vrećice s pelenama po cijelom selu. Pa nema 5.000 stanovnika pelene. To se moramo mi dogovoriti iz iskustva, a njihovo je da to provode. Ali, osnovna stvar, zašto ne ide svaki tjedan komunalni otpad? Možda će ispasti ružno, ali, da ih odviknemo od neodvajanja, jer kad čovjeku date mogućnost, nije ga briga, ide po starome. Moramo se naviknuti na odvajanje otpada. Ako se kante budu praznile jednom tjedno, opet će svi bacati sve unutra i tako unedogled. Ovako jedanput, pa onda će najvjerojatnije ići i dvaput, ali mi moramo doći do 50% odvajanja otpada. Na nama je da odlučimo na koji način ćemo to riješiti a sve uvjete imamo. Ljuti ga i nije mu jasan taj Regionalni centar za gospodarenje otpadom a novi gradonačelnik Grada Zagreba je rekao da neće ići. Prošlo je već dvije godine a rekli su u roku šest godina i tu šteka. Već tri godine se zalaže za energanu, onda dođu razno razni zeleni, pa ih pita kuda će sa smećem. Francuska ima 37 energana i sve savršeno rade, Kopenhagen ima na energani skijalište, Beč ima u centru energanu, po čemu smo mi tako pametni da nemamo energanu, koja bi zadovoljila potrebe pola Zagreba i pola istoka županije? Znači, trebaju već dvije i to je realnost. Sva pitanja vi postavite meni, ja ću DKPC-u, sve prijedloge građana, da vidimo u ovih mjesec – dva, na koji način da olakšamo sve to. Nitko ovdje nije diktator, svi se učimo tome. Učimo se biti moderni građani.

g. Siniša Kljajić upitao je g. gradonačelnika da li je njegov prijedlog da se ide s konkretnim prijedlozima da na narednim sjednicama Gradskog vijeća to implementiramo u Odluku o sakupljanju, odvozu i postupanju sa skupljenim komunalnim otpadom, koja je donesena 2.12.2011. godine i Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada iz 1. mjeseca 2018. godine. To ćemo ugraditi i na taj način osigurati bolji sustav. Smatra da je ovo dobar hodogram, g. gradonačelnik je pozvao da svi sudjeluju, poziva i građane da se uključe. Treba unaprijediti sve ono što građani na terenu prijavljuju. Žao mu je što je direktor DKPC-a bolestan i to je sigurno opravdano, no ako direktor nije mogao doći, vijećnici zaslužuju informaciju zašto nitko nije pozvan iz DKPC-a ili zašto nitko nije došao.

g. Nenad Panian pojasnio je da nije bilo njihove točke na dnevnom redu, no u DKPC-u imamo direktora, voditelja Boška Guju i gđu Lidiju Ivanić.

g. Siniša Kljajić ističe kako će se o ovoj temi raspravljati i na jesen, očekuje nas niz kvalitetnih odluka, zahvaljuje g. Krameru na inicijativi i vjeruje da će svi odraditi svoj dio posla.
Zaključuje raspravu po ovoj točci.


T o č k a  2.  

Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada 
Dugog Sela za 2021. godinu 

G. Dean Dragičević, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i financije, daje uvodno obrazloženje, a koje su vijećnici primili u prilogu poziva za sjednicu.

            g. Siniša Kljajić, predsjednik, poziva predsjednika Odbora za financije i proračun da iznese mišljenje Odbora. Intencija je da se mišljenja odbora definiraju i da što više vijećnici saznaju što je odbor savjetovao. Zato se na ovaj način pokušava uvesti jedna novina. Naime, odbori su savjetodavno tijelo Gradskog vijeća, pa na ovaj način mogu malo pobliže upoznati građu.

g. Stjepan Štefinovec izvješćuje da je Odbor za financije i proračun, na sjednici, održanoj 7. srpnja 2021., razmotrio Prijedlog  I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Dugog Sela za 2021. godinu, 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 I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Dugog Sela za 2021. godinu te se slijedom navedenog predlaže Gradskom vijeću da donese I. Izmjene i dopune Proračuna, u predloženom tekstu.

g. Siniša Kljajić, predsjednik, napominje da sukladno članku 116. Poslovnika, vijećnik po jednoj točci dnevnog reda u raspravi, u pravilu, može govoriti jedanput najdulje pet minuta, predstavnici klubova vijećnika sedam minuta, a predlagatelj 10 minuta. Predsjednik Gradskog vijeća može iznimno, zbog važnosti teme, odlučiti da vijećnik može govoriti i dulje.
Izvješćuje da je zaprimio obavijest da je od danas formiran Kluba vijećnika HDZ i nezavisni, od pet vijećnika, tako da g. Budimir, kao predsjednik kluba, može koristiti to pravo. Otvara raspravu.
         
           U raspravi koja je uslijedila, g. Darjan Budimir istaknuo je da je od predsjednika Odbora za financije i proračun očekivao malo više informacija o tome što su raspravljali na sjednici Odbora. Volio bi da se za svaku stavku ovog rebalansa dalo obrazloženje, da se zna na što se točno odnosi. Obrazloženje, koje je obvezatni sastavni dio prijedloga rebalansa, vijećnici su dobili u skraćenom obliku, pa postavlja pitanje zašto nema normalnog obrazloženja proračuna s opisom svih stavki koje se mijenjaju i razlozima za izmjene? U svim upravnim odjelima opet rastu brojne stavke a ne znamo na što se to odnosi. U Upravnom odjelu za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika, rashodi za usluge 100.000,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100.000,00 kuna, rashodi za usluge održavanja zgrada još 100.000,00 kuna, informiranje građana raste 200.000,00 kuna, na što se to odnosi; u Upravnom odjelu za gospodarstvo i financije, rashodi za usluge 100.000,00 kuna, Turistička zajednica raste 100.000,00 kuna, javna rasvjeta 500.000,00 kuna, imamo nogostupe koji su planirani iz zaduživanja, da li to znači da Grad ide u zaduživanje do kraja godine? Intermodalni terminal, glavni razlog rebalansa, 4,5 mil. povećanje, a uz tih 4,5 mil. kuna ukupni proračun se smanjuje za 10 mil. kuna, što je dosta. Da li je o javnoj dražbi bila rasprava na Odboru za financije? Iz materijala se vidi da se na prvoj javnoj dražbi nitko nije javio, niža cijena se može postići na drugoj, trećoj ili četvrtoj dražbi, pa pita kakava je poslovna odluka Grada, da li idemo na ovu po najvišoj cijeni ili ćemo čekati daljnje smanjenje cijene?
Održavanje zelenih površina raste 200.000,00 kuna, iz kojeg razloga? Vatrogascima se skida 1 mil. kuna, zašto? Financiranje djece u privatnim vrtićima nismo dirali, znamo da svi želimo da se izjednače cijene. Zašto nismo iskoristili priliku da se i ova stavka poveća, pa da od nove pedagoške godine imamo izjednačenu cijenu gradskog i privatnih vrtića, odnosno, smještaja djece? Ono što veseli je da smo kroz stavke u proračunu ugradili 7,5 mil. kuna koje smo dobili od prodaje nefinancijske imovine, pa nam to čini dodatnu stabilnost i financijski potencijal u ovoj proračunskoj godini, uz konstantan rast poreznih prihoda.
Na kraju, moli detaljnije obrazloženje stavki koje je spomenuo, da li je na Odboru za financije i proračun to tako raspravljano i o javnoj dražbi i da li će biti zaduživanja do kraja godine?

g. Dean Dragičević odgovorio je da je opis proračuna sasvim primjeren. Što se tiče nogostupa, ne ide se u gradnju nego postupak javne nabave, u kojem ćemo dobiti točan iznos tih 6 – 7 nogostupa koji će se graditi. Neki su iz zaduženja, neki nisu a kad dobijemo točan iznos, onda će pred Gradskim vijećem biti prijedlog da li ćemo se zadužiti ili će biti neki drugi izvor financiranja. Vezano za vatrogastvo, objasnio je zašto se smanjuju sredstva za 1 mil. kuna a za garažu se sredstva osiguravaju. Da li se o javnoj dražbi raspravljalo na Odboru, on je pročelnik i on ne organizira sjednice Odbora, to je radno tijelo Gradskog vijeća. Druge stavke, informiranje, Turistička zajednica, rashodi za usluge, masa tih stavki je skidana amandmanima, međutim, piše u opisu proračuna, za redovan rad Grada i gradskih službi. Što se tiče informiranja, Radio Martin, Dugoselska kronika, koliko zna nije sklopljen novi ugovor a znao bi da je sklopljen. Da li će biti zaduženja za nogostupe, neki jesu iz zaduženja, mi idemo objedinjeno u javnu nabavu za svih šest nogostupa pa se nada da ćemo dobiti jeftinijeg izvođača. To će doći na Gradsko vijeće, može biti i prijedlog II. Izmjena Proračuna ili će biti neki drugi izvor financiranja. Ovo kako je sada Proračun prihvaćen, sa zaduženjem, na vijećnicima je da li će prihvatiti to zaduženje ili ne. Sada su kamatne stope između, 1,2 do maksimalno 1,6%.

g. Darjan Budimir istaknuo je da je obrazloženje sasvim neprimjereno i da bi g. predsjednik Gradskog vijeća trebao o tome voditi brigu da materijali budu potpuni. Za proračun od 110 mil. kuna obrazloženje na 3 ili 4 lista bez ikakvog teksta je apsolutno neprimjereno za ovo Gradsko vijeće. Pravo je svakog gradskog vijećnika da pita za svaku stavku, jer se ne diža ruka samo za intermodalni kolodvor nego za niz stavki koje se mijenjaju. Za informiranje je g. pročelnik rekao Radio Martin i Dugoselska kronika, no to je netočno, u Proračunu već ima 70.000,00 kuna za informiranje putem radijskih emisija. Dugoselska kronika ne spada pod informiranje građana i pod ovaj upravni odjel, nego se financira iz drugog dijela proračuna i to nije dirano. Volio bi znati za što se to odnosi.
Zanima ga o čemu se raspravljalo na Odboru za financije i proračun, o kojim temama financijskog aspekta rebalansa se razgovaralo i vezano za javnu dražbu, ako je potreba i plan da idemo u tom smjeru, da vidimo kakva je poslovna odluka, na koji način, koliko je to novaca po kvadratu, ako nije nitko zainteresiran, postoji li mogućnost da sudjelujemo na trećoj ili četvrtoj dražbi? Zanima ga stav financijskih službi Grada i Odbora za financije, ako je uopće o tome raspravljao.

g. Siniša Kljajić istaknuo je da je i on član Odbora za financije i proračun, no na drugoj sjednici nije mogao biti zbog poslovnih obaveza. Da li g. Štefinovec želi dopuniti svoje obrazloženje?

g. Stjepan Štefinovec odgovorio je da se ne može sjetiti cijele rasprave koja je bila na sjednici odbora, predlaže da na sljedećoj sjednici, kad će se verificrati zapisnik s te sjednice, isti dostavi g. Budimiru. Kao vijećnik, osobno  ne smatra da treba svoje stavove bilo kome obrazlagati i to g. Budimir, kao pravnik i kao bivši predsjednik Gradskog vijeća bi trebao znati a ne buniti time nove vijećnike i vijećnice i ne bi trebao tražiti ono na što nema pravo.

g. Darjan Budimir naglasio je kako smatra da je g. Štefinovec povrijedio članak 109. stavak 3. Poslovnika, u kojem stoji: "Govornik je dužan držati se predmeta rasprave i točke dnevnog reda". Nije kolegu vijećnika tražio njegov osobni stav nego je g. predsjednika Gradskog vijeća i resornog pročelnika za financiije upitao upravo ono što i predsjednik Gradskog vijeća traži, da vijećnici imaju pune informacije a to, što će on dobiti zapisnik nakon verifikacije, ne znači ništa, jer se danas glasuje o rebalansu. On je samo tražio punu informaciju a predsjednik Gradskog vijeća je sâm prozvao kolegu vijećnika, tako da se bio dužan držati rasprave.

g. Siniša Kljajić ističe da je g. vijećnik u pravu i slaže se da u ovom trenutku ne treba dalje voditi ovu raspravu. Smatra da javnost treba znati a i svi vijećnici da je proveden međustranački kolegij, teme o kojima treba razgovarati su upravo i na takvim kolegijima pa poziva sve da se ti kolegiji koriste kao mjesto gdje će se diskutirati. Sigurno je opravdano to i ovdje raditi. Napominje da vijećnici imaju pravo prisustvovati sjednicama odbora pa ih poziva da koriste svoje pravo, kako bi bili što više informirani da bi se spremili za raspravu.

g. Darjan Budimir ispred Kluba vijećnika HDZ podnosi usmeni amandman na prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna za 2021. godinu, da se u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Glava Predškolski odgoj, Aktivnost A1000002 Financiranje djece u privatnim vrtićima, stavka 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz Proračuna, poveća za 200.000,00 kuna te da novi iznos stavke bude 4.3000.000,00 kuna a da se zbog toga smanje stavke iz Upravnog odjela za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika, Glava 00102 Predstavnička i izvršna tijela, Aktivnost A100002 Informiranje građana, izvor 323 Rashodi za usluge u iznosu od 200.000,00 kuna i da nova stavka iznosi 0 kuna. Obrazloženje je da se ovim osiguravaju sredstva kako bi se izjednačila cijena vrtića u privatnim vrtićima s gradskim vrtićima, tako se mogu sklopiti dodaci ugovoru s privatnim vrtićima koji su sufinancirani od Grada Dugog Sela, odnosno od svih nas i da to može započeti s novom pedagoškom godinom, što bi bilo najprimjerenije.

g. Boris Savić traži pauzu od 10 minuta, radi dogovora o predloženom amandmanu.

g. Siniša Kljajić, predsjednik, u 18.00 sati određuje pauzu od 10 minuta.

         Sjednica se nastavlja u 18.10 sati.

g. Siniša Kljajić, predsjednik, poziva g. gradonačelnika da se izjani o predloženom amandmanu.

g. Nenad Panian amandman ne prihvaća iz objektivnih razloga. Grad ima u planu pregovore s privatnim vrtićima, da se zakonski to točno definira, tako da će se sigurno u sljedećem Proračunu osigurati sredstva, ali to mora biti transparentno i kako treba.

g. Darjan Budimir izražava žaljenje što je ovaj dobar amandman odbijen. Motiv za diranje ove rashodovne strane je upravo nedostatak obrazloženja. Traži glasovanje o istom.

g. Siniša Kljajić, predsjednik, poziva vijećnike na izjašnjavanje o predloženom amandmanu i konstatira da isti nije prihvaćen, jer su "za" glasovala 3 vijećnika, 6 vijećnika izjasnilo se "protiv" a 3 vijećnika ostala su "suzdržana".

          Rasprave više nije bilo pa Gradsko vijeće većinom glasova svih članova (9 glasova "za", 1 glas "protiv", 2 "suzdržana" glasa) donosi  


                   I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
                GRADA DUGOG SELA ZA 2021. GODINU 

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

U 18,00 sati g. gradonačelnik, uz ispriku odlazi zbog drugih obaveza.



T o č k a  3.

Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa građenja 
komunalne infrastrukture za 2021. godinu

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, poziva člana Odbora za komunalne djelatnosti, g. Zlatka Matacuna, da iznese mišljenje Odbora.

            g. Zlatko Matacun izvješćuje da je Odbor za komunalne djelatnosti na sjednici održanoj 06. srpnja 2021. razmotrio Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu, što ga je podnio gradonačelnik Grada Dugog Sela. Odbor za komunalne djelatnosti je većinom glasova nazočnih članova (5 glasova "ZA", 1 "SUZDRŽAN" glas) donio Zaključak kojim se daje pozitivno mišljenje na Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa te se slijedom navedenog predlaže Gradskom vijeću da donese I. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu.

U obrazloženju prijedloga se daje opaska o žurnom donošenju Odluke, obzirom na potrebu prijave na dražbu za otkup zemljišta za potrebe izgradnje intermodalnog terminala. Akt bi stupio na snagu prvog dana nakon objave u Službenom glasniku Grada Dugog Sela. Ne navodi se za takvo postupanje i odredba iz Statuta ili Poslovnika te je isto svakako potrebno nešti šire obrazložiti.

Vidljivo je da se u prijedlogu Izmjena umanjuju sredstva a to znači da se i obim predviđenih projekata u 2021. smanjuje, odnosno da će biti prolongirani za neko buduće razdoblje. Umanjenje je za 5.738.650,00 kuna ili prema Prijedlogu, Izmjene i dopune iznose 27.143.462,50 kuna za 2021. godinu. Projektiranje nekih projekata se odlaže za buduće razdoblje - radi izrade i pripreme projektne dokumentacije.

Odbor za komunalne djelatnosti ocijenio je da prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu, sadrži izmjene kojima se osiguravaju preduvjeti za realizaciju planiranih projekata.

Iz Prijedloga je vidljivo da se ulaže u pripremu projekata za buduće razdoblje, kao što je projektiranje, otkup zemljišta i rješavanje imovinsko pravnih odnosa. Odbor smatra da to treba posebno naglasiti u obrazloženju Prijedloga, s naglaskom davanja ukupnog zbroja takvih projekata u 2021. i 2022. godini.

Pojedini članovi Odbora upozoravaju na dugotrajnu izgradnju vodovoda i kanalizacije od strane VIOZŽ te je na taj način onemogućen pristup obiteljskim kućama i druge prometne opasnosti. Traže da se izradi hodogram do 2023. u kojem će se znati kada će biti završena pojedina ulica.

       g. Siniša Kljajić otvara raspravu po ovoj točci.

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

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
 GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2021. GODINU
 	
                u tekstu koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.


T o č k a  4.

Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa održavanja 
komunalne infrastrukture za 2021. godinu

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, poziva člana Odbora za komunalne djelatnosti, g. Zlatka Matacuna, da iznese mišljenje Odbora.

            g. Zlatko Matacun izvješćuje da je Odbor za komunalne djelatnosti na sjednici održanoj 06. srpnja 2021. razmotrio Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu, što ga je podnio gradonačelnik Grada Dugog Sela. Odbor za komunalne djelatnosti je većinom glasova nazočnih članova (5 glasova "ZA", 1 "SUZDRŽAN" glas) donio Zaključak kojim se daje pozitivno mišljenje na Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa te se slijedom navedenog predlaže Gradskom vijeću da donese  I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu.

Odbor za komunalne djelatnosti ocijenio je da prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu sadrži izmjene kojima se osiguravaju preduvjeti za realizaciju planiranih aktivnosti.

Iz Prijedloga je vidljivo da se ulaže u održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, prvenstveno se to odnosi na povećanje sredstava za održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda, održavanje javnih zelenih površina, održavanje igrališta te održavanje groblja.

           g. Siniša Kljajić otvara raspravu po ovoj točci.

           U raspravi koja je uslijedila, g. Darjan Budimir upitao je zašto imamo razliku u formi Programa građenja i Programa održavanja. Program građenja je dosta nepregledan, navode se 2021., 2022. i 2023. godina a na stavkama, što se mijenja, nepreglednije je nego u Programu održavanja. Program građenja smanjen je za 5,7 mil. kuna što je veliko smanjenje a nalazimo se na polovici ove godine. 
Što se tiče Programa održavanja, pita g. pročelnika da li je greška, zašto se nije jasno istaknulo da se mijenja grupa II. Ostali radovi na održavanju komunalne infrastrukture, 1. Nerazvrstane ceste. Podsjeća da u trenutno važećem Programu održavanja ta stavka glasi: Asfaltiranje cesta nakon izvođenja radova na izgradnji komunalne infrastrukture u punom profilu s maksimalnom širinom s obaveznim postavljanjem rubnjaka i kompletne prometne signalizacije. Ovdje nije jasno naznačeno da se izbacije dio, što se tiče postavljanja rubnjaka i punog profila. Zašto se opis stavke mijenja, zašto to nije jasno naznačeno da se mijenja i ako su problem financije za realizaciju stavke na opisani način, zašto se nije išlo na povećanje ove stavke, kako bi sve ulice mogli asfaltirati po pravilima struke i kako je u Programu održavanja i predviđeno?

g. Marijo Vinko odgovorio je da se radi o omašci. Taj tekst nije posebno naznačen kao nešto što se mijenja a isti se mijenjao iz racionalizacije i iz razloga što jedan dio nije provediv, kao što je istaknuo na Aktualnom satu.

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

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
 ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2021. GODINU

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

T o č k a  5.  

Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju 
i obrazovanju i  školstvu Grada Dugog Sela za 2021. godinu  

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

              g. Siniša Kljajić, predsjednik, poziva članicu Odbora za društvene djelatnosti i socijalnu skrb, gđu Zdenkicu Čižmek, da iznese mišljenje Odbora.

              gđa Zdenkica Čižmek izvješćuje da je Odbor za društvene djelatnosti i socijalnu skrb  na sjednici, održanoj 5. srpnja 2021. razmotrio Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu Grada Dugog Sela za 2021. 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 Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu Grada Dugog Sela za 2021. godinu te se slijedom navedenog predlaže Gradskom vijeću da donese I. Izmjene i dopune, u predloženom tekstu.

              g. Siniša Kljajić otvara raspravu po ovoj točci.

 U raspravi koja je uslijedila, g. Darjan Budimir izrazio je zadovoljstvo što se ovaj Program realizira prema proračunskom planu, kako je to i doneseno za ovu proračunsku godinu. U Programu stoji da Grad Dugo Selo sufinancira smještaj djece predškolskog odgoja u vrtićima drugih osnivača, u iznosu od 1.100,00 kuna mjesečno, po djetetu, a to je onaj dio koji smo htjeli povećati amandmanom, kako bi se prema roditeljima smanjila cijena. Ovim izražava nezadovoljstvo i ističe da Klub vijećnika HDZ i nezavisni neće podržati ove izmjene, samo iz razloga što se nije prihvatilo povećanje ove stavke sufinanciranje smještaja djece u privatnim vrtićima. U Dječjem vrtiću "Buba Biba" smješteno je 50 djece s područja Grada Dugog Sela, u Dječjem vrtiću "Didi" smješteno je ukupno  60 djece i u Dječjem vrtiću "Vrapčić" smješteno je čak 200 djece predškolske dobi.
g. Siniša Kljajić  podsjetio je da je g. gradonačelnik izjavio da će se izjednačavanje privatnih i javnih vrtića definirati od rujna. To je očekivanje koje je ovdje javno izrečeno i slaže se s nastojanjima g. vijećnika te očekuje da će svi zajedno dprinijeti dijalogom da se i takva rješenja primijene.

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

I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU 
            I  ŠKOLSTVU GRADA DUGOG SELA ZA 2021. GODINU

       u tekstu koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.
 
T o č k a  6.  

Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi
 Grada Dugog Sela za 2021. godinu  

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

            g. Siniša Kljajić, predsjednik, poziva članicu Odbora za društvene djelatnosti i socijalnu skrb, gđu Zdenkicu Čižmek, da iznese mišljenje Odbora.

           gđa Zdenkica Čižmek izvješćuje da je Odbor za društvene djelatnosti i socijalnu skrb  na sjednici, održanoj 5. srpnja 2021. razmotrio Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela za 2021. 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 Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela za 2021. godinu te se slijedom navedenog predlaže Gradskom vijeću da donese I. Izmjene i dopune, u predloženom tekstu.

            g. Siniša Kljajić otvara raspravu po ovoj točci.


            U raspravi koja je uslijedila, g. Darjan Budimir istaknuo je da je, listajući Proračun, ustanovio da je za Pučko otvoreno učilište Proračunom planirano 2.188.000,00 kuna, povećava se iznos za 285.000,00 kuna na 2.473.000,00 kuna a u Izmjenama Programa stoji da je planirano 2.098.000,00 kuna i planirano izmjenama 2.383.000,00 kuna. Moli da se usporedi stanje u Programu sa stavkama u prijedlogu rebalansa Proračuna te da se to rastumači.  

gđa Zvjezdana Budor Klarić odgovorila je da ovaj materijal pripreman na temelju prijedloga rebalansa Proračuna, ali, možda je došlo do omaške, pa će se to provjeriti. Sredstva za Pučko učilište jesu povećana. Možda je kod preraspodjele greška, u tablici.

g. Siniša Kljajić moli da Upravni odjel za gospodarstvo i financije usuglasi te brojke.

gđa Zvjezdana Budor Klarić odgovorila je da će se to provjeriti i usuglasiti te u Program unijeti ispravan iznos, ukoliko je došlo do pogreške, prilkom prenošenja podataka iz prijedloga rebalansa.

g. Siniša Kljajić zatražio je da se svim vijećnicima dostavi ta promjena u elektronskom obliku.


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

I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
         JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA DUGOG SELA 
                                        ZA 2021. GODINU

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

T o č k a  7.  

Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu
 Grada Dugog Sela za 2021. godinu  

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

              g. Siniša Kljajić, predsjednik, poziva članicu Odbora za društvene djelatnosti i socijalnu skrb, gđu Zdenkicu Čižmek, da iznese mišljenje Odbora.

              gđa Zdenkica Čižmek izvješćuje da je Odbor za društvene djelatnosti i socijalnu skrb  na sjednici, održanoj 5. srpnja 2021. razmotrio Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Dugog Sela za 2021. 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 Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Dugog Sela za 2021. godinu te se slijedom navedenog predlaže Gradskom vijeću da donese I. Izmjene i dopune, u predloženom tekstu.

              g. Siniša Kljajić otvara raspravu po ovoj točci.

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

I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
      JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA DUGOG SELA 
                                       ZA 2021. GODINU

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


T o č k a  8.  

Izvještaj o poslovanju Sportskog centra
 Dugo Selo za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine 

  G. Miroslav Škrlec, ravnatelj Sportskog centra 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, gđa Kristina Jelečki upitala je zašto je niska iskoristivost optimalnih kapaciteta, odnosno, da li g. ravnatelj ima plan, kako povećati iskoristivost? Da li je klizalište planirano da i dalje bude na istoj lokaciji, obzirom da se svake godine uništava trava? Nadalje, stepenice sa zapadne strane dvorane u priločno su lošem stanju, pa da li ih ustanova planira sanirati? 
 
g. Miroslav Škrlec odgovorio je, što se tiče niske iskoristivosti, da je isto zbog zabrane sportskih aktivnosti. Vezano za klizalište, najoptimalnije je da ono bude tamo iz više razloga, isti djelatnici opslužuju dvoranu i klizalište. Imate infrastrukturu, znači, priključak struje za 60 kWh, hidrantsku mrežu i ograđeno klizalište. Nalazi se u skladištu koje je složeno uz Gradsku sportsku dvoranu. Kad bi bilo na nekoj drugoj lokaciji, morali bi plaćati prijevoz, angažirati druge djelatnike kao i zaštitarsku službu, da to čuva tijekom noći. To bi iziskivalo velike troškove. Što se tiče trave, ona je već 13 godina, ona je već istrošena i to će se morati u narednom razdoblju promijeniti.  Napravit će se jedno multifunkcionalno betonsko igralište, za odbojku, košarku i sl., a onda klizalište staviti na to igralište. Tada se može razmišljati o zatvaranju te umjetne trave preko zime. Stepenice su u planu ove godine.

g. Mihael Pinter slaže se da je rekreativni sportski sadržaj potreban Gradu, pogotovo košarkaški tereni, koji su u lošem stanju. Iskoristivost, što se tiče konkretno nogometnog igrališta, koje se iznajmljuje, u usporedbi s privatnim iznajmljivačima, dosta je loša, ali to nije nemoguće poboljšati. Zanima ga prihod od zakupa poslovnog prostora. Na osnovu kojeg tarifnog modela je zakup određen?

g. Miroslav Škrlec odgovorio je da je zakup poslovnog prostora određen na temelju javnog natječaja. Najbolji ponuditelj je ponudio cijenu od 902 EUR-a i na taj način je utvrđen zakup. Cijena je u prošloj godini bila manja nego inače, jer je bila zabrana rada pa je Upravno vijeće otpisalo te mjesece. Za neke mjesece je zakupnik tražio otpis ali nije pristao na to, jer je država subvencionirala najmove, ako je zabrana rada. Što se tiče umjetne trave, ustanova je za vrijeme  lockdowna morala dati nogometašima i rukometašima da treniraju, jer nisu mogli u dvoranu. Sve je bilo popunjeno i bilo je jako teško doći do termina. U prijašnjim godinama, kad je teren bio u vrhunskom stanju, ustanova je imala prihode od 150.000,00 kuna godišnje. Investicija u taj teren je iznosila 200.000,00 kuna, prije 12 godina. Naš teren je i sad u boljem stanju nego umjetna trava koja je na privatnom terenu.

g. Darjan Budimir zahvaljuje g. ravnatelju na iscrpnom izvješću o poslovanju ustanove u prošloj godini. Također zahvaljuje g. ravnatelju te njegovim djelatnicima, koji su Gradsko vijeće više puta ugostili, zbog korona krize, za održavanje sjednica.
Vezano za izvješće, pohvaljuje nabavku i zamjenu metalne ograde oko umjetne trave NK Dugo Selo te nabavu sedam stupova za zaštitnu mrežu. Bio je vidljiv napredak kad je Sportski centar uključen u sve te radove a bit će zanimljivo vidjeti koliko su na kraju iznosili ukupni troškovi oko umjetne trave. Bilo je puno ulaganja u NK Dugo Selo a g. ravnatelj je rekao u kakvom je stanju Ostrna. Osigurana su i neka sredstva ali treba hitno vidjeti na koji način i u kojem smjeru ići u rješavanje tog objekta. Vezano za nabavku traktorske kosilice za NK Dugo Selo, od 408.500,00 kuna, što je nabavljena u prošloj godini, od koga je ista nabavljena? 

g. Miroslav Škrlec odgovorio je da je ista nabavljena od tvrtke Jurec d.o.o. Dugo Selo a kosilica je baš namijenjena za košnju nogometnih terena, jer je specifična, jako dobro radi, kosi i ima jedan valjčić koji zavaljava za sobom.

g. Darjan Budimir pohvaljuje g. ravnatelja što nabavlja opremu od dugoselskih obrtnika i poduzetnika. Gradsko vijeće je u prošlom sazivu prihvatilo pokroviteljstvo za ŠRD Dugo Selo, koje je također nabavilo korisnu kosilicu od istog dugoselskog poduzetnika. Sugerira g. ravnatelju da i dalje nabavlja opremu od dugoselskih obrtnika i poduzetnika.

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

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvještaja o poslovanju Ustanove Sportski centar
 Dugo Selo za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine 
 
1.  Prihvaća se Izvještaj o poslovanju Ustanove Sportski centar Dugo Selo za  razdoblje od 
     01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine. 

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


T o č k a  9.  

Izvještaj o poslovanju trgovačkog društva Dukom plin d.o.o.
 za 2020. godinu 

          G. Mladen Vrabec, direktor, 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, gđa Kristina Jelečki upitala je da li je u Ulici 30. svibnja planirana rekonstrukcija plinske instalacije i da li su izmijenjene cijevi, obzirom da se ovih dana ide u asfaltiranje ulice? Ako su tamo još uvijek čelične cijevi, da li to znači da će se opet u nekom narednom periodu rezati novi asfalt, da bi se opet kopalo i izvodili radovi?

g. Mladen Vrabec odgovorio je da su sve ulice, koje su obuhvaćene radovima od ViOZŽ, obišli djelatnici Dukom plina i sve gdje je bio čelik, koji još nije bio zamijenjen, tijekom zadnjih godina je riješeno. Ima nekih čeličnih plinovoda, koji nisu zamijenjeni  ali ne ulaze u zastor asfalta, nego su ili izvan ili s druge strane. Pazilo se na to da se ne dogodi situacija, koju je spomenula gđa vijećnica a to je da se ulica asfaltira a da onda Dukom plin ide kopati. To se ne može izbjeći u slučaju da se dogodi kakav lom ili propuštanje plina na dijelovima koji su već zamijenjeni, što je isto moguće. Teško je reći da se sigurno na novom asfaltu nešto neće raditi, ali Dukom plin je i prije kopao po asfaltu i vrlo brzo vratio u prvobitno stanje.

gđa Kristina Jelečki upitala je da li su konkretno u toj ulici još uvijek čelične cijevi.

g. Mladen Vrabec odgovorio je da sad konkretno ne može reći, morao bi imati kartu ispred sebe, ali smatra, ako su djelatnici Dukom plina dobro obišli teren, to bi trebalo značiti da su tamo cijevi zamijenjene. To će provjeriti.

g. Mihael Pinter upitao je g. Vrabeca, da li je on, kao direktor društva, zadovoljan s komunikacijom prema Gradu i drugim društvima s kojima surađuje, kad su radovi u pitanju? Misli li da se može unaprijediti i razmišlja li u kojem smjeru se to može unaprijediti, da se stvori nekakva kohezija, da se ne događaju nesporazumi ili problemi, koje na kraju plaćaju građani.

g. Mladen Vrabec odgovorio je da je inzistirao na zajedničkim sastancima i da dobije nekakve terminske planove od strane izvođača i firme, koja je investitor tih radova. Međutim, ne može reći da je zadovoljan, na tim sastancima ništa kvalitetno nije dogovoreno a u njegovoj moći nije da nekoga prisili. Dakle, direktan je odgovor da nije zadovoljan, niti s odnosom s investitorom tih radova a ni s koordinacjom, gdje ih je Grad trebao kvalitetnije spojiti. Radovi su već dosta odmakli i dosta stvari je već završeno.

g. Ivan Gereci upitao je koliko su koštali radovi u Ulici Bože Huzanića, koliko je bilo priključaka i koliko cjevovoda? Poznato je da građevinska inspekcija provodi nadzor, ali nalaz nije gotov, postupak je još u tijeku. Asfaltiranje te ulice je sporazumno dogovoreno između nekoliko strana i trebalo bi se realizirati tijekom ljeta. Što će biti kad inspektor donese nalaz, i u slučaju da bude negativan, da će se plinovod morati vaditi van, kolika će biti šteta i postoji li procjena, koliko će to koštati?

g. Mladen Vrabec odgovorio je da je već obećao dati odgovor u pisanom obliku. Taj odgovor će dopuniti ovim dodatnim pitanjima. Ono što zna, radi se o dionici od 800 metara, tamo je dosta gusto naseljeno i može biti 40 – 50 priključaka. Dukom plin nitko nije kontaktirao, da se tamo obavlja neki inspekcijski nadzor.

g. Ivan Gereci istaknuo je kako se slaže da se odgovor dopuni ovim podacima, koje je tražio u svom pitanju. Digresija se odnosi na komunikaciju. Interesantno da komunikacija između ova dva društva, dakle Dukom plina d.o.o. i Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o., nije baš na visokoj razini a predsjednik društva je isti čovjek, gradonačelnik, g. Nenad Panian. Interesantno je da ti subjekti dolaze u konfrontacije oko cjevovoda na istoj lokaciji.

g. Siniša Kljajić napominje, radi transparentnosti i točnosti podataka, predsjednik Skupštine Dukom plina je g. Tihomir Đuras a g. gradonačelnik je član Skupštine. Od njega očekujemo da  radi u ime Grada Dugog Sela. 
Zahvaljuje g. Vrabecu što ga je primio u svom uredu i dao mu sve informacije koje je tražio, no mora ga podsjetiti  da je dogovoreno, kad bude financijsko izvješće, sjesti i razgovarati, na funkcionalnoj razini, gdje će se napraviti jedna javna tribina. Da li bi bilo pametno napraviti jednu javnu raspravu ili tematsku sjednicu, da se samo razgovara o Dukom plinu, da ljudi koji imaju potrebu, a u politici su, doći do stvarnih odgovora i da se jedanput ta priča s Dukom plinom postavi u pozitivnu atmosferu? Drugo, koja je osoba imenovana od strane Grada, koja bi trebala koordinirati ove radove Dukom plina i Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije?

g. Mladen Vrabec istaknuo je da bilo tko, u bilo koje vrijeme može doći i s bilo kakvim pitanjem u Dukom plin i nikad nikoga nisu niti će ubuduće odbiti. Sve što građane zanima, vezano za distribuciju, opskrbu, sigurnost, priključenje i sve što mogu on i njegovi djelatnici odgovoriti, sigurno će svakog primiti.
Što se tiče bilo kakve tematske sjednice, tu su skroz otvoreni te apelira, ako se oko toga razgovara, da se prije dogovore teme, kako bi se mogli što kvalitetnije pripremiti. Što se tiče drugog pitanja, ne zna.

g. Marijo Vinko odgovorio je da je Upravni odjel, kojem je na čelu, po Zakonu o prostornom uređenju, treba koordinirati sve akcije na području Grada, vezano za izgradnju i opremanje komunalne infastrukture. Na početku čitave priče oko radova na izgradnji vodovoda i kanalizacije pozvan je i Dukom plin, koji je dao svoje zahtjeve prema Gradu i to je usklađeno na jednom nivou, ali nije stekao dojam da dolazi do prijepora, vezano uz koordinaciju radova, nego prijepora na terenu. Grad ne može ulaziti u meritum stvari, jer to nije ono što bi mi koordinirali od početka, nego je to nešto što bi izvođači morali međusobno koordinirati.

g. Siniša Kljajić ima repliku, koja je usmjerena ka boljem rješenju. Naime, sebi zamišlja geografski informacijski sustav. To je karta, koja je baza podataka, kojoj pristupaju svi, pa tako i Dukom plin i Upravni odjel i Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije. On, kao građanin točno klikne na ulicu i točno zna što se radi na kojem dijelu. Rješenja su primjenjiva i naši građani to trebaju. Koliku smo mi energiju potrošili zato što nam nisu faze objedinjene i smatra da treba razmišljati, ako smo išli ka tom konceptu pametnog grada, da je to nešto što nam treba. Suvlasnici smo Dukom plina kao i u Vodoopskrbi i odvodnji Zagrebačke županije te smatra da trebaju prihvatiti takav oblik informiranja građanstva a to je onda ona prava digitalizacija. U prethodnom mandatu smo više puta tražili da se takvi digitalni oblici koriste, jer će olakšati svima a onda ćemo i unaprijediti informacije koje dajemo građanima, pa o ovakvim zavrzlamama, nejasnoćama, građevinskoj inspekciji, građani će puno manje slušati i bit ćemo bolji. 

g. Darjan Budimir istaknuo je kako je Hrvatska energetska regulatorna agencija provela javni natječaj krajem prošle godine za izbor opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, za 33 distribucijska područja u Republici Hrvatskoj, među njima i za distribucijsko područje Dukom plina d.o.o. Koji su bili rezultati tog natječaja za opskrbljivača plinom od 01. travnja 2021. godine do 30. rujna 2024. godine i da li se na to javio samo Dukom plin za naše distribucijsko područje ili je bilo još drugih opskrbljivača koji su konkurirali?

g. Mladen Vrabec odgovorio je da je Hrvatska energetska regulatorna agencija provela javni natječaj za opskrbu plinom. Dukom plin ima dvije djelatnosti, a to su distribucija i opskrba. Opskrba je čista trgovina i prodaja a distribucija je nešto teže, izgradnja mreža i sve drugo. Natječaj je bio za opskrbu plina, javilo se 6 – 7 ponuđača, između ostalih, E.ON, Gradska plinara, Međimurje – plin i dr. Hrvatska energetska regulatorna agencija je izabrala Dukom plin kao najpovoljnijeg ponuditelja, što znači da smo ponudili najnižu cijenu. Može se pogledati kolika je cijena plina u Dugom Selu a kolika kod Gradske plinare, pa ćete vidjeti da građani Dugog Sela plaćaju manju cijenu plina nego građani u Zagrebu. Možemo napisati tko se sve javio na natječaj i kolike su bile ponuđene cijene.

g. Darjan Budimir istaknuo je kako je samo želio informaciju tko je dobio opskrbu te ne traži podatke iz javnog natječaja. Konstatira da je na natječaju, koji je provela Hrvatska energetska regulatorna agencija, sukladno Zakonu o tržištu plina, što predstavlja nastavak deregulacije energetskog tržišta u Republici Hrvatskoj, izabrano 13 opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, među njima i Dukom plin a do tog natječaja ih je bilo ukupno 32. Čestita direktoru i svim djelatnicima Dukom plina, jer to nije rezultat samo natječaja nego  dugogodišnjih priprema, pa su uspjeli da Dukom plin zadrži, osim statusa distributera, status i opskrbljivača u obvezi javne usluge i sad imamo razdoblje do 30.09.2024. godine da se nastavi ta modernizacija. Svakako treba naglasiti da sve počinje od Grada. Grad je vlasnik ove tvrtke, tu su prostorni planovi, tu su proračuni, naši predstavnici u Skupštinama, u izboru uprava tih društava, tako da odavde kreće smjer jedne koordinacije i sustavnog upravljanja svim tim projektima. Grad bi trebao biti glavni regulator, odnosno koordinator svih tih radova, između i vodovoda i plinovoda, i kad je u situaciji telekominakcije i kad je u pitanju elektroenergetska mreža. Kad negdje nastanu problemi, ići prozivati pojedinačno te firme, postoji krivica ali smatra da krovno od Grada mora ići glavna koordinacija. Želi da svi zajedno, kroz gradske tvrtke, nastavimo poticati, propitivati da i dalje budu konkurentne, jer je bitno, osim što imamo vodoopskrbu i odvodnju, da je i jedan energetski subjekt u vlasništvu Grada, što znači i nižu cijenu plina no što plaćaju građani Grada Zagreba, brza realizacija vodova, priključenja kuća i privrednih subjekata.

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


Z A K L J U Č A K

1. Prima se na znanje Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Dukom plin d.o.o. za 2020. godinu.

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



T o č k a  10.  

Izvješće o radu Vatrogasne zajednice Grada Dugog Sela za 2020. godinu 

  G. Nikola Rnjak, predsjednik Vatrogasne zajednice, 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, gđa Jasminka Kokot Bambić u ime Grada i g. gradonačelnika zahvaljuje svim članovima Vatrogasne zajednice Grada Dugog Sela na izvanrednim uspjesima u zadacima koji su bili pred njima, vezano i za potres i za covid. S njima je naš načelnik Stožera u svakodnevnom kontaktu i do sada nikad nije bilo ni jedne ekscesne situacije u smislu da zadatak nisu obavili onako kako treba. Naglašava kako bi joj bilo drago kad bi bila malo bolja komunikacija između izvršne vlasti i Vatrogasne zajednice.

g. Nikola Rnjak odgovorio je  da će se raditi na tome.

g. Siniša Kljajić ističe kako mu je drago da se uspostavlja kreativan dijalog i da će ići k boljem. Vatrogasci su neizbježni dio našeg života, na žalost, nije dobro čuti sirene ali je dobro vatrogasce imati uz sebe. Zahvaljuje svim vatrogascima, koji su svakodnevno u riziku i daju ono što najviše imaju, daju sebe i nada se da će se u novim vremenima i razgovorima, razgovarati i o onome za što smatra da je budućnost, a to je javna vatrogasna postrojba.

g. Darjan Budimir čestita predsjedniku Vatrogasne zajednice na svim rezultatima, koji su ostvareni u 2020. godini te zahvaljuje vatrogascima na trudu i radu, posebice u prošloj godini, koja je bila izazovnija zbog korona krize. U zadnje 4 godine financijska sredstva za rad vatrogasaca se povećavaju. Velike su potrebe, to su ljudi koji daju svoje slobodno vrijeme, troše svoje novce, na volonterskoj bazi. Grad je posebno pozvan da što više sudjeluje u unapređenju položaja vatrogasaca i vođeni tom idejom se radilo protekle 4 godine te iz godine u godinu izdašno povećavali proračun Vatrogasne zajednice, kako bi omogućili nabavu i vozila i opreme. Vezano za Izvješće za 2020. godinu, zanima ga, u kojoj je fazi nabava auto cisterne i kad će ista stići? Danas je donesen rebalans Proračuna za 2021. godinu, gdje su osigurana veća sredstva za izgradnju garaža u Dugom Selu i Ostrni, da je smanjen proračun Vatrogasne zajednice za 1 mil. kuna, no nada se da će se u nastavku godine i sljedeće godine nastaviti trend koji je započet prije 4 godine povećanja sredstava za vatrogasce, prvenstveno putem Vatrogasne zajednice.

g. Nikola Rnjak odgovorio je da će vatrogasna auto cisterna biti spremna za isporuku krajem kolovoza ove godine. U rujnu će biti prezentacija tog vozila pa se ovom prilikom zahvaljuje Gradu i Gradskom vijeću što su omogućili nabavku ovog vozila.

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

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu Vatrogasne zajednice Grada
 Dugog Sela za 2020. godinu 
 
1. Prihvaća se Izvješće o radu Vatrogasne zajednice Grada Dugog Sela za  2020. godinu. 

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

T o č k a  11.  

 Izvješće o radu Gradskog društva Crvenog križa 
Dugo Selo za 2020. godinu 


Gđa Gordana Kocaj, ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa 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.

gđa Jasminka Kokot Bambić zahvaljuje Gradskom društvu Crvenog križa na svemu što su učinili u proteklih godinu dana. Zaista su se iskazali, bilo je puno posla. Zahvaljuje svim volonterima, koji su dali sebe da pomognu drugima. Sinergija između vatrogasaca, socijalne skrbi i Crvenog križa je pravi put zajedničke suradnje i postizanje takvih rezultata. Naši interventni timovi na terenu zaista su među najboljima i mogu služiti kao primjer svima.

g. Siniša Kljajić osobno i kao predsjednik Gradskog vijeća zahvaljuje svim djelatnicima i volonterima Gradskog društva Crvenog križa te ljudima u sjeni, a to su oni kojima je obitelj potpora da mogu biti volonteri i darivateljima krvi. Svaki put su dobri rezultati i Zavod za transfzijsku medicinu je zadovoljan, dakle, to unapređujemo.
 
            Rasprave više nije bilo pa Gradsko vijeće jednoglasno (12 glasova "za") donosi sljedeći 

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu Gradskog društva Crvenog križa
 Dugo Selo za 2020. godinu 
 
1.  Prihvaća se Izvješće o radu Gradskog društva Crvenog križa 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 Zajednice športskih udruga
 Grada Dugog Sela za 2020. godinu 

             G. Franjo Končić, tajnik Zajednice športskih udruga Grada Dugog Sela 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 nije bilo pa Gradsko vijeće jednoglasno (12 glasova "za") donosi sljedeći 


ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu Zajednice športskih udruga Grada
 Dugog Sela za 2020. godinu 
 
1. Prihvaća se Izvješće o radu Zajednice športskih udruga Grada Dugog Sela za 2020. godinu. 

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

T o č k a   13.  

Izvješće o radu komunalnih redara za 2020. godinu 

 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,  otvara raspravu po ovoj točci. 

U raspravi koja je uslijedila, g. Mihael Pinter istaknuo je kako je Izvješće poprilično šturo, no sukus sigurno nije pozitivan i to govori s terena, među građanima. To je jedan segment u djelovanju Grada koji je hitno potrebno unaprijediti, jer generira ogromno nezadovoljstvo i ljudi su zaista s tim dijelom funkcioniranja Grada izrazito nezadovoljni. Nada se da će izvršna i predstavnička vlast zajedno raditi da se tu nešto konačno pomakne s mrtve točke, jer eventualno potvrdno izglasavanje ovog Izvješća će biti samo održavanje statusa quo. 

gđa Kristina Jelečki upitala je koliko je kazni za prekršaje izdano i naplaćeno u 2020. godini, jer taj podatak nije našla u Izvješću i na tragu ovoga što je rekao g. Pinter, da li planirate digitalizaciju alata za prijavu problema, jer ovaj koji je trenutno na stranicama Grada ne funkcionira.

g. Marijo Vinko odgovorio je da na natječaj prošle godine prijavljena nabava mobilne aplikacije, ali, na žalost, nismo bili najbrži prst. U nekom prijelaznom periodu mučimo se s gradskom stranicom i s prijavom. To bi sad trebalo funkcionirati a ono što sigurno funkcionira, to je e mail komunalno-redarstvo@dugoselo.hr i on se redovito provjerava. Namjeravamo kupiti aplikaciju, pa će onda taj dio funkcionirati puno bolje. Nema informaciju o naplaćenim kaznama, zna samo koliko je prekršajnih naloga napisano. 

g. Siniša Kljajijć naglasio je kako bi Grad trebao imati tri komunalna redara. Da li postoji zakonsko ograničenje da moramo imati tri komunalna redara ili možemo imati četiri ili više? Dana 21. svibnja donesen je Zaključak o sklapanju Ugovora o djelu, ali, ako smo znali da nam djelatnici odlaze u mirovinu, jesmo li trebali prije promišljati o tome da organiziramo zamjenu a ne da idemo s privremenim rješenjima? Mi imamo na stranici Grada aplikaciju za prijavu nepravilnosti u radu gradske javne rasvjete. U Ugovoru s Omega software piše da će ta aplikacija omogućiti, uz prijavu nepravilnosti i komunalni dio. Moli pojašnjenje.

g. Marijo Vinko odgovorio je da nema ograničenja u broju komunalnih redara. Našli smo se u nezavidnoj situaciji jer je u 2020. godini, a to se produžilo i u 2021. godini, jedan komunalni redar na bolovanju, jedan je obolio od korone, pa samoizolacija zbog drugih, tako da je baš bila teška godina. Stoga smo tražili neke druge načine, jer smo s doslovno jednim komunalnim redarom obavljali poslove a svu administraciju smo prebacivali na druge djelatnike. Tri komunalna redara su sasvim dovoljna i zato smo početkom 2021. godine zaposlili inženjera, koji ima funkciju da makne od komunalnog redarstva sve one poslove koji nisu primarno radovi komunalnog redarstva a za koje smo mi njih koristili. 
Što se tiče aplikacije, mi možemo istu koristiti, oni su ju trebali tada nadograditi, ali uz plaćanje. Pošto je ista prvenstveno namijenjena za prijavljivanje kvarova u javnoj rasvjeti, odlučili smo se ići na neku drugu, pouzdaniju aplikaciju, koja je već provjerena kod drugih korisnika.

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

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu komunalnih redara za 2020. godinu 
 
1. Prihvaća se Izvješće o radu komunalnih redara za 2020. godinu. 

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

 
T o č k a  14.

 Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja 
Kolodvor Dugo Selo

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

            g. Siniša Kljajić, predsjednik, poziva člana Odbora za zaštitu okoliša i prostorno uređenje, g. Zlatka Matacuna, da iznese mišljenje Odbora.

            g. Zlatko Matacun izvješćuje da je Odbor za zaštitu okoliša i prostorno uređenje na sjednici održanoj 6. srpnja 2021., razmotrio prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Kolodvor Dugo Selo, što ga je podnio gradonačelnik Grada Dugog Sela. Odbor za zaštitu okoliša i prostorno uređenje je jednoglasno (5 glasova "ZA") donio Zaključak kojim se daje pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Kolodvor Dugo Selo te se slijedom navedenog predlaže Gradskom vijeću da donese Odluku u predloženom tekstu. 
Odbor podržava donošenje navedenog urbanističkog plana uređenja, jer se isti donosi s ciljem da se riješi promet u mirovanju za korisnike prigradske željeznice, odnosno izgradnja prometnica i intermodalnog terminala za prijelaz s cestovnog putničkog prometa na željeznički putnički promet. Osim navedenog, donošenjem plana omogućit će se izgradnja objekata namijenjenih za žurne službe s ciljem unaprjeđenja stanja u prostoru i dugoročnog razvoja grada. 

             g. Siniša Kljajić,  otvara raspravu po ovoj točci.
 
            Rasprave nije bilo pa Gradsko vijeće jednoglasno (10 glasova "za") donosi
 
ODLUKU
 O  IZRADI URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA KOLODVOR DUGO SELO

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


T o č k a  15.

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

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

            g. Siniša Kljajić, predsjednik, poziva člana Odbora za zaštitu okoliša i prostorno uređenje, g. Zlatka Matacuna, da iznese mišljenje Odbora.

            g. Zlatko Matacun izvješćuje da je Odbor za zaštitu okoliša i prostorno uređenje na sjednici održanoj 6. srpnja 2021., razmotrio prijedlog Odluke o izradi XI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela, što ga je podnio gradonačelnik Grada Dugog Sela. Odbor za zaštitu okoliša i prostorno uređenje je jednoglasno (5 glasova "ZA") donio Zaključak kojim se daje pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o izradi XI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela te se slijedom navedenog predlaže Gradskom vijeću da donese Odluku u predloženom tekstu.
Odbor podržava izradu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja, jer će se istim omogućiti izrada Urbanističkog plana Kolodvor Dugo Selo te razvoj Grada južno od željezničke pruge i kolodvora Dugo Selo kroz izgradnju intermodalnog terminala, te smještaj javnih i društvenih sadržaja. 

             g. Siniša Kljajić,  otvara raspravu po ovoj točci.

           U raspravi koja je uslijedila, g. Darjan Budimir napomenuo je da je prošla točka bila Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Kolodvor Dugo Selo i taj UPU je planiran u postojećem Prostornom planu. Da li smo prvo trebali mijenjati Prostorni plan na tom području i odrediti UPU Kolodvor ili možemo ići u izradu UPU-a? Ove izmjene Prostornog plana, koje idu nakon UPU-a, da li se išta odnosi vezano za donošenje UPU-a Kolodvor? Sljedeća točka 15. Prijedlog Odluke o izradi XIII. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone Centar naselja Dugo Selo je povučena, dok točka 16. Prijedlog Odluke o izradi XIV. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone Centar naselja Dugo Selo, nije povučena. Moli odgovor zašto je ova točka povučena a sljedeća nije, odnosno, zašto su izmjene Detaljnog plana rascjepkane na dvije točke dnevnog reda? Na svakoj sjednici, pa i danas imamo 4 – 5 točaka izmjena i dopuna planova i to je lutanje u prostorno planskoj dokumentaciji.

g. Marijo Vinko odgovorio je da Zakon o prostornom uređenju dozvoljava da se UPU donese, bio on planiran ili ne Prostornim planom uređenja. Po obuhvatu, ako je planiran, može se promijeniti obuhvat, može biti veći ili manji od onog što je planirano. Dakle, UPU-i koji su definirani u Prostornom planu uređenja su instruktivni, nisu obvezni. Ono što je zakon propisao, to je da se za neuređena građevinska područja obavezno mora donijeti UPU. Izmjena Prostornog plana uređenja se veže na ovaj plan, jer Prostorni plan onemogućava predviđanje javne društvene namjene na području UPU-a Kolodvor. Ako želimo da donesemo UPU Kolodvor, sukladno Odluci koja je danas donesena, preduvjet je da paralelno s tom izmjenom, izmijenimo i Prostorni plan i omogućimo to kroz plan višeg reda. Nisu objedinjene XIII. i XIV. Izmjene DPU Centar, iz razloga da se ne predviđa jednak način financiranja tih izmjena. Dakle, XIV. Izmjene DPU Centar financirat će Grad, a XIII. su povučene. Zašto su povučene, na to pitanje on ne može odgovoriti.

g. Darjan Budimir istaknuo je kako dosta smiješno djeluje, da se malo predlažu izmjene pa se povlače, pa na sljedećoj sjednici opet imamo dvije – tri izmjene. Gradsko vijeće zaslužuje informaciju iz kojeg je to razloga. G. pročelnik je rekao da su UPU - i instruktivni a ne obvezni a imamo čitav niz UPU – a na neizgrađenim građevinskim područjima na području Prostornog plana Grada Dugog Sela, pa zašto sve te UPU – e ne maknemo a ne da su brojni dijelovi blokirani, ako ne idemo kroz UPU- e? Također, g. pročelnik je rekao da je izrada Prostornog plana povezana s izradom UPU – a Kolodvor Dugo Selo, pa da li smo imali osnovu za donošenje izrade UPU – a Kolodvor Dugo Selo, ako to nije na snazi, odnosno dozvoljeno Prostornim planom? Je li trebalo izmijeniti Prostorni plan pa kad stupi na snagu, na temelju toga pokrenuti izmjene UPU – a Kolodvor Dugo Selo?

g. Marijo Vinko istaknuo je da ne zna da li smo prvo trebali donijeti Odluku o početku izrade izmjene Prostornog plana uređenja, prije no što smo donijeli Odluku o izradi UPU Kolodvor Dugo Selo. U konačnici, prvo ćemo morati donijeti izmjenu Prostornog plana uređenja a tek nakon toga, Odluku o donošenju UPU Kolodvor Dugo Selo. Na istom vijeću će biti i jedan i drugi plan, pazit ćemo na to da prvo donesemo Prostorni plan uređenja, da imamo osnovu za donošenje UPU Kolodvor Dugo Selo. Kod predzadnjih izmjena Prostornog plana uređenja smo maknuli sve UPU – e koji se nisu temeljili na obvezi da se donesu za neuređena građevinska područja, tako da su u Prostornom planu predviđeni UPU – i, oni koji su doneseni, koji su na snazi i moraju biti tamo i oni koje trebamo donijeti, zato što se odnose na neuređena građevinska područja.

g. Darjan Budimir naglasio je kako je sigurno da se neće moći donijeti UPU Kolodvor prije no što se donesu izmjene Prostornog plana, koje su pokrenute. Pitanje je bilo, da li smo mogli pokrenuti izmjene UPU – a Kolodvor dok nisu stupile na snagu izmjene Prostornog plana. Traži informaciju, koliko u Prostornom planu imamo UPU - a, koliko je UPU - a predviđeno Prostornim planom i koliko od njih je stvarno doneseno? Ako g. pročelnik ne može sad odgovoriti, odgovor može dostaviti za sljedeće Vijeće. 

g. Marijo Vinko odgovorio je da ne zna te podatke ali na gradskoj web stranici je Prostorni plan Grada Dugog Sela s pobrojanim UPU – ima koji su tu predviđeni.

            Rasprave više nije bilo pa Gradsko vijeće većinom glasova nazočnih članova (9 glasova "za", "suzdržana" glasa) donosi
 
  ODLUKU
 O  IZRADI  XI. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA
 UREĐENJA GRADA DUGOG SELA      

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

T o č k a  16.

 Prijedlog Odluke o izradi XIV. Izmjena i dopuna Detaljnog plana
 uređenja zone Centar naselja Dugo Selo

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

            g. Siniša Kljajić, predsjednik, poziva člana Odbora za zaštitu okoliša i prostorno uređenje, g. Zlatka Matacuna, da iznese mišljenje Odbora.

            g. Zlatko Matacun izvješćuje da je Odbor za zaštitu okoliša i prostorno uređenje na sjednici održanoj 6. srpnja 2021., razmotrio prijedlog Odluke o izradi XIV. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone Centar naselja Dugo Selo, što ga je podnio gradonačelnik Grada Dugog Sela. Odbor za zaštitu okoliša i prostorno uređenje je jednoglasno (5 glasova "ZA") donio Zaključak kojim se daje pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o izradi XIV. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone Centar naselja Dugo Selo te se slijedom navedenog predlaže Gradskom vijeću da donese Odluku u predloženom tekstu.
 
Odbor za zaštitu okoliša i prostorno uređenje ocijenio je da prijedlog Odluke o izradi XIV. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone Centar naselja Dugo Selo pozitivno utječe na dugoročni razvoj grada. Prijedlog Odluke usklađen je s Prostornim planom uređenja Grada Dugog Sela ali odbor ukazuje na potrebu da se prostornim planom uređenja predvide i novi koridori obilaznih prometnica kojima će se u narednom razdoblju unaprijediti prometna infrastruktura grada.

            g. Siniša Kljajić,  otvara raspravu po ovoj točci.

g. Darjan Budimir istaknuo je da je ovo nastavak na temu, što je pitao zadnji put, oko projekta izgradnje sjeverne obilaznice oko Dugog Sela, što je iznimno bitan infrastruktruni prometni projekt. Ovo omogućava nastavak i realizaciju toga i to bi bio ogledni primjer nečega što zaslužuje da se ide u neke točkaste izmjene. U načelu je protiv točkastih izmjena na razne zahtjeve, koji se u međuvremenu mijenjaju kako se tko sjeti. Klub vijećnika HDZ i nezavisni će podržati ove izmjene jer se radi o prilagođavanju prometne situacije u Detaljnom planu u Dugom Selu, kako bi se realizirao ovaj projekt. Obzirom da je u Prostornom planu već dugo ta obilaznica a Detaljne planove smo isto mijenjali u nekoliko navrata u zadnjih pet – šest godina, pa se to moglo i tada, ali, ako nije, da se to kroz ovu točkastu izmjenu što prije realizira i omogući realizacija projekta obilaznice.    

            Rasprave više nije bilo pa Gradsko vijeće jednoglasno (11 glasova "za") donosi
 
  ODLUKU
 O  IZRADI XIV. IZMJENA I DOPUNA DETALJNOG PLANA
 UREĐENJA ZONE CENTAR NASELJA DUGO SELO     

u tekstu koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.
   
 
T o č k a   17.

Prijedlog Odluke o pravima i pomoćima u sustavu
 socijalne skrbi Grada Dugog Sela 

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

          g. Siniša Kljajić, predsjednik, poziva članicu Odbora za društvene djelatnosti i socijalnu skrb, gđu Zdenkicu Čižmek, da iznese mišljenje Odbora.

          gđa Zdenkica Čižmek izvješćuje da je Odbor za društvene djelatnosti i socijalnu skrb  na sjednici, održanoj 5. srpnja 2021. razmotrio Prijedlog Odluke o pravima i pomoćima u sustavu socijalne skrbi Grada Dugog Sela, 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 Prijedlog Odluke o pravima i pomoćima u sustavu socijalne skrbi Grada Dugog Sela te se slijedom navedenog predlaže Gradskom vijeću da donese Odluku, u predloženom tekstu.

            
           g. Siniša Kljajić  izvješćuje da je Odbor za Statut i Poslovnik na sjednici održanoj dana 7. srpnja 2021. godine, razmotrio Prijedlog Odluke o pravima i pomoćima u sustavu socijalne skrbi Grada Dugog Sela, što ga je podnio gradonačelnik Grada Dugog Sela. Odbor za Statut i Poslovnik Gradskog vijeća Grada Dugog Sela je jednoglasno (4 glasa "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.
Također, proveden je i postupak savjetovanja s javnošću. Dokument je bio objavljen na web stranici Grada Dugog Sela, 09. lipnja 2021. godine i tijekom internetske rasprave očitovanje na Nacrt Odluke o pravima i pomoćima u sustavu socijalne skrbi Grada Dugog Sela nije dostavio niti jedan dionik.
           Otvara raspravu po ovoj točci.

           U raspravi koja je uslijedila, g. Dino Kramer  izražava žaljenje što nije uočio javni poziv za za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja predmetne Odluke, jer, kao pedijatar, ima primjedbu na glavu 5. Pomoć u nabavi dječje hrane za dojenčad. Loše je davati pomoć i nije u skladu s Kodeksom koji je donijela Svjetska zdravstvena organizacija, da se potiče hrana za dojenčad a ne dojenje. To nije u skladu s tim Kodeksom. Pohvalna je namjera da se pomognu obitelji lošeg socijalnog statusa, međutim, smatra odgovorno da bi bilo bolje da se to iskazalo kroz financiranje dječje opreme ili pelena a ne hrane za dojenčad, jer hrana za dojenčad je umjetno mlijeko. To je destimulativno za dojenje i takav je stav pedijatrijske struke. Ovdje piše da se daje novčana potpora, pa ga zanima kakav je osigurač, da li su korisnici dužni priložiti račune, da su zaista kupili mlijeko?
 gđa Zvjezdana Budor Klarić odgovorila je da se hrana za dojenčad odobrava po procjeni nadležne patronažne službe. Znači, samo ako Upravni odjel dobije e mail od nadležne patronažne službe, koja utvrdi potrebu za dodatnom prehranom, Grad će odobriti financiranje nabave dječje hrane za dojenčad i tražiti račune za to. Ako se računi ne dostave, sukladno Zaključku o dodjeli sredstava, onako kako je procijenila Patronažna služba, do navršenih šest mjeseci djeteta, gube pravo za sljedeće dijete, jer nisu opravdali prethodno dobivena sredstva.

g. Dino Kramer istaknuo je da je jasno ovo s računima, no mora naglasiti kako piše da je to dodatna hrana za dojenčad. Međutim, dodatna hrana za dojenčad je isključivo mlijeko. Kupuje se isključivo umjetno dojenačko mlijeko i kao strčnjak smatra da bi adekvatnije bilo staviti da se pomogne u opremi za dijete i nabavi higijenskih potrepština. Sukladno članku 120. Poslovnika, predlaže da se glasovanje o ovoj Odluci odgodi, za jednu od sljedećih sjednica ili da se vrati predlagatelju na doradu a onda će se pedijatrijska služba dodatno uključiti s ovim prijedlogom.

g. Siniša Kljajić upitao je, ako majka iz zdravstvenih razloga ne može hraniti dijete prirodnim mlijekom, a iz socijalno je ugrožene obitelji, a ovo što Grad odobrava dobiva po preporuci Patronažne službe, da li Patronažna služba dobiva zaključak od nadležnog liječnika?

gđa Zvjezdana Budor Klarić odgovorila je da patronažne sestre posjećuju rodilje i u okviru tih obilazaka utvrde potrebu za dojenačkom hranom. Znači, one same utvrde takve okolnosti. Nikad se nitko ne obraća direktno Gradu, nego isključivo preko Patronažne službe se odobrava dojenačka hrana.

g. Siniša Kljajić upitao je, ako majka iz zdravstvenih razloga ne može hraniti dijete prirodnim mlijekom, a iz socijalno je ugrožene obitelji, ako će se ovo promijeniti, da li to znači da majka nema pravo na sufinanciranje dojenačke hrane?

g. Dino Kramer smatra da je prikladnije stimulirati osobu koja ima novorođeno dijete a iz socijalno je ugrožene obitelji, ali ne na način da se subvencionira kupnjom dojenačkog mlijeka nego da se subvencionira dječja oprema ili pelene. Dakle, u svakom slučaju se želi pomoći socijalno ugroženoj obitelji, ali to radimo na pogrešan način. Vrlo često se radi o socijalno ne samo ugroženima nego i problematičnima i na taj način se destimulira dojenje a dojenje se mora stimulirati.

g. Siniša Kljajić shvaća namjeru g. vijećnika da želi poticati ono što je prirodno i najzdravije za dijete i slaže se s g. vijećnikom, ali ova točka dnevnog reda ne govori o tome, nego o činjenici da imamo jednu socijalnu mjeru po kojoj smo nekome nešto omogućili. Pošto se g. vijećnik pozvao na članak 120. Poslovnika, moli pročelnika g. Mladena Šestana da kaže što treba napraviti a da bude u skladu s Poslovnikom.

g. Mladen Šestan pojasnio je, ukoliko g. vijećnik ostaje kod svog prijedloga, da se glasovanje o predloženoj Odluci odgodi za jednu od sljedećih sjednica, onda bi g. predsjednik trebao, prije glasovanja o prijedlogu Odluke, dati na glasovanje prijedlog g. vijećnika. Međutim, ne želeći utjecati na odluke, smatra potrebnim napomenuti da je Grad od Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike dobio obvezu dostaviti do konca srpnja ove godine novu Odluku o pravima i pomoćima u sustavu socijalne skrbi Grada Dugog Sela. Taj rok je već jedanput prolongiran, obzirom da se sve događalo u vrijeme kad je Odlukom Vlade RH raspušten prethodni saziv Gradskog vijeća, tako da apelira da se svakako danas dâ na glasovanje prijedlog ove Odluke, s tim da, kao i svaki drugi opći akt, nije za vječnost i može se na prvoj idućoj sjednici Gradskog vijeća mijenjati i dopunjavati u bilo kom pravcu se to želi ili dogovori.

g. Siniša Kljajić upitao je g. Kramera da li i dalje ostaje kod svog prijedloga.

g. Dino Kramer povlači svoj prijedlog.

g. Darjan Budimir zahvaljuje g. Krameru na iscrpnom obrazloženju, pa ukoliko je potrebno donijeti Odluku i ti članci bi se mogli na prijedlog predlagatelja ili amandmanima vijećnika izmijeniti pa onda Odluku doraditi na nekoj od narednih sjednica.
Vezano za članak 23. prijedloga Odluke, koji glasi "Umirovljenicima s prebivalištem na području Grada Dugog Sela može se povodom blagdana Božića i Uskrsa isplatiti jednokratna novčana pomoć pod uvjetima i u iznosu koji svake godine svojim aktom utvrđuje gradonačelnik, a sukladno osiguranim sredstvima u proračunu Grada Dugog Sela", predlaže da se isti predefinira ili dopuni, da to bude točno određeno, kada, koliko i kako a ne da se svake godine ovisi pojedinačnom aktu. Za početak predlaže da se amandmanom riječ "gradonačelnik" zamijeni riječju "Gradsko vijeće". Tako bi imali jasan hodogram da Gradsko vijeće, kad donese Proračun, sukladno osiguranim sredstvima donese u kojim iznosima i kada će se isti isplatiti. U ime Kluba vijećnika podnosi usmeni amandman na članak 23. da se riječ "gradonačelnik" zamijeni riječju "Gradsko vijeće".
gđa Jasminka Kokot Bambić zamolila je za pomoć pročelnika g. Šestana. Naime, do sada je g. gradonačelnik Odlukom davao božićnice i uskrsnice, pa ne zna kako to sad može dati Gradsko vijeće i da li je to uopće moguće. Ovo je ipak u nadležnosti g. gradonačelnika.

g. Mladen Šestan odgovorio je da nema formalne zapreke da tu Odluku donese i Gradsko vijeće, no praksa je kod sličnih odluka iz razloga operativnosti, jednostavnosti da predstavničko tijelo ovlašćuje izvršno tijelo da utvrdi te iznose i kriterije. Tako je riješeno i Odlukom o stipendiranju učenika i studenata, gdje su isto tako određene opće odredbe pa je onda ovlašten gradonačelnik da odredi iznos. Dakle, formalne zapreke da umjesto riječi "gradonačelnik" ovdje stoji "Gradsko vijeće" nema, no razlozi operativnosti, praktičnosti, jednostavnosti i prakse koja postoji, idu u pravcu da predstavničko tijelo u sličnim situacijama ovlašćuje izvršno tijelo da utvrdi te kriterije i iznose.

gđa Jasminka Kokot Bambić ističe da nema ništa protiv a vjerojatno ni g. gradonačelnik, da Gradsko vijeće utvrdi nekakve kriterije, ali Odluka i dalje ostaje kod gradonačelnika pa bi molila g. Šestana da navede primjer iz prakse, gdje Gradsko vijeće donosi odluku o božićnici.

g. Mladen Šestan odgovorio je da vjerojatno ima takvih primjera, ali kako nema formalne zapreke da to bude ili jedno ili drugo tijelo, pretpostavlja da ih ima. Naveo je primjer Odluke o stipendiranju učenika i studenata, gdje su propisani kriteriji i uvjeti a gradonačelniku je ostavljeno da odredi iznos stipendije, sukladno proračunskim sredstvima. Taj koncept je primijenjen i ovdje a i do sada je u Gradu izvršno tijelo određivalo iznose božićnica i uskrsnica, opet sve sukladno proračunskim mogućnostima.

g. Darjan Budimir traži glasovanje o predloženom amandmanu.

g. Siniša Kljajić poziva predlagatelja akta da se izjasni da li prihvaća ovaj amandman.

gđa Jasminka Kokot Bambić ne prihvaća predloženi amandman.

g. Darjan Budimir ističe, bez obzira na argumente, praksu, ostaje kod svog amandmana. U uvodu je rečeno da je inspekcija utvrdila da ne može gradonačelnik tako tim odlukama odlučivati, vezano za sustav socijalne skrbi, nego da upravo Gradsko vijeće odlukom treba utvrditi sve te stvari. Zbog operativnosti, to je odluka koja će se donositi jedanput u godini, tako ne vidi problem da se nakon usvajanja Proračuna takva odluka donese jedanput za cijelu godinu. Ostaje kod amandmana i traži glasovanje.

g. Mladen Šestan pojasnio je da u tom upravnom nadzoru ministarstvo nije upiralo u ovom dijelu, vezanom za postojeću Odluku, nego je bilo promjedbi vezano za odlučivanje o pravu na naknadu za troškove stanovanja, obzirom da se to pravo, temeljem ugovora koji je Grad sklapao s Centrom za socijalnu skrb ostvarivalo na takav način a Zakon o socijalnoj skrbi, u članku 100. stavku 2. propisuje da je za odlučivanje o tom pravu nadležna jedinica lokalne samouprave. Druga stvar na koju je ukazalo ministarstvo u svom nadzoru, odnosi se na troškove ogrjeva. Naime, stavkom 3. istog članka zakona, određeno je da o priznavanju prava na naknadu za troškove ogrjeva odlučuje jedinica područne (regionalne) samouprave, dakle u našem slučaju županija, te prema mišljenju ministarstva Grad nije nadležan za provođenje postupka ostvarivanja prava na naknadu za troškove ogrjeva. Dakle, to su bile dvije stvari na koje je ukazano u zapisniku ministarstva a sama Odluka je iz 2001. godine, uz neku malu izmjenu i odjel je tako funkcionirao. Spomenuta Odluka je davno bila zrela za promjenu, odnosno, za donošenje nove Odluke, što se ovim prijedlogom sad i predlaže.

g. Darjan Budimir upoznaje vijećnike, koji možda nisu pročitali rebalans Proračuna, da Glava Socijalna skrb, Aktivnost Pomoći građanima, 372 – ostale naknade građanima i kućanstvima iz Proračuna, iznosi 1.160.000,00 kuna. To su te stvari koje mi reguliramo i ovom Odlukom i zato je upravo da ne bude tolika stavka podložna pojedinačnom rasporedu nekoga, nego da se upravo ti iznosi, bar djelomično što se tiče božićnica i uskrsnica određuju Odlukom i da se za cijelu godinu zna koji su iznosi i kad se isplaćuju. Zbog toga je bila intencija ovog amandmana.

gđa Jasminka Kokot Bambić ističe da uvijek, kad se određuje visina božićnice i uskrsnice, imamo dilemu do koje sume, kome i kako. Nema ništa protiv da Gradsko vijeće odredi kriterije ali odluka je na gradonačelniku. Moli g. Šestana da kaže kojim člankom Statuta ili Poslovnika to pravo može dobiti Gradsko vijeće. Dakle, radi se o sâmoj Odluci, ne radi se o kriterijima.

g. Siniša Kljajić istaknuo je da je na internetu našao da se u Varaždinu, Vinkovcima i Solinu to definira kroz odluku gradonačelnika.

g. Mladen Šestan pojasnio je da Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi određuje da predstavničko tijelo donosi opće akte. U okviru tih općih akata može biti odredba da i Gradsko vijeće odlučuje doslovno o svemu. G. predsjednik je spomenuo nekoliko jedinica lokalne samouprave koje su sigurno kroz svoje opće akte dale ovlast ili mandat da utvrdi koji je to iznos. Na tom tragu i u skladu s tom praksom je koncipiran i prijedlog ove Odluke.

g. Siniša Kljajić, predsjednik, poziva vijećnike na izjašnjavanje o predloženom amandmanu i konstatira da isti nije prihvaćen, jer su "za" glasovala 3 vijećnika, 6 vijećnika izjasnilo se "protiv" a 3 vijećnika ostala su "suzdržana".

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

          ODLUKU
O PRAVIMA I POMOĆIMA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI 
GRADA DUGOG SELA

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


          Točka 18.
Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na prijedlog pokretanja 
Glazbene igraonice pri Glazbenoj školi Dugo Selo

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

           g. Siniša Kljajić  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 davanju suglasnosti na prijedlog pokretanja 
Glazbene igraonice pri Glazbenoj školi Dugo Selo

1. Daje se suglasnost na prijedlog pokretanja Glazbene igraonice pri Glazbenoj školi Dugo Selo, KLASA: 602-06/21-01/01, URBROJ: 238/07-15-01-21-1 od 16. lipnja 2021. godine.
 
2. Ovaj Zaključak objavit će se u Službenom glasniku Grada Dugog Sela. 


Točka 19.
Prijedlog Zaključka o davanju podrške Glazbenoj školi Dugo Selo
 za osnivanje veleučilišta u Gradu Dugom Selu

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

           g. Siniša Kljajić  otvara raspravu po ovoj točci.

           U raspravi koja je uslijedila, g. Dino Kramer upitao je da li još negdje drugdje u Hrvatskoj postoji Glazbeno veleučilište?

gđa Zvjezdana Budor Klarić odgovorila je da ne zna da li postoji samo Glazbeno veleučilište, ali u Elaboratu je navedeno da svako veleučilište mora imati tri različita programa minimalno i tu je u uvodnom dijelu navedeno da bi jedan od stručnih studija obavezno bio iz područja glazbene umjetonosti. U Krapini postoji veleučilište, prvo su dobili dopusnicu za jedan studij. Onda nisu bili veleučilište nego visoka škola a kad su otvorili još dva različita programa, onda su tek dobili status veleučilišta. Grad smatra da prof. Cebića ne treba kočiti, ako on ima viziju a on ima i određene kontakte u Ministarstvu znanosti. Mi dajemo načelnu podršku ovom projektu a sve daljnje procedure on mora ishoditi.

g. Kruno Blažinović istaknuo je da se u predmetu nigdje ne spominje Glazbeno veleučilište nego veleučilište.

g. Siniša Kljajić dodao je da u elaboratu piše da mora biti dva ili više studija, dakle, neće biti samo glazbe. Sviđa mu se ovakav koncept promišljanja prof. Cebića i smatra da to treba podržati.

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

Z A K L J U Č A K
o davanju podrške Glazbenoj školi Dugo Selo
za osnivanje veleučilišta u Gradu Dugom Selu

1. Prima se na znanje Elaborat o opravdanosti osnivanja veleučilišta u Gradu Dugom Selu, KLASA: 023-01/20-01/6, URBROJ: 238/07-15-01-21-2, koji je Glazbena škola Dugo Selo izradila 25. lipnja 2021., te se daje podrška navedenom projektu.
 
2. Ovaj Zaključak objavit će se u Službenom glasniku Grada Dugog Sela. 




 
Točka 20.
Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za sudjelovanje na elektroničkim javnim dražbama i kupnju nekretnina označenih kao k.č. broj 2150 i k.č. broj 2151, k.o. Dugo Selo II

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

           g. Siniša Kljajić  otvara raspravu po ovoj točci.

           U raspravi koja je uslijedila, g. Darjan Budimir izrazio je žaljenje što nema pročelnika za financije te upitao, obzirom da se nitko nije javio na prvoj dražbi, na drugoj dražbi se nekretnina ne može prodati ispod ½ utvrđene vrijednosti a ako tada nema kupaca ide se na treću, ispod ¼ a na četvrtoj ide početna cijena od 1 kune, kakva je zainteresiranost potencijalnih kupaca i kakva je poslovna odluka? Drugo, poreze i pristojbe u svezi prodaje dužan je snositi kupac a mi u Zaključku predlažemo da je Gradsko vijeće suglasno da Grad Dugo Selo može za predmetne nekretnine ponuditi cijenu do najviše 5.000.000,00 kuna. Šta je tu s ostalim troškovima i da li bi trebali ovaj stavak dopuniti, dakle što je s PDV – om na tu nekretninu i da li ova suglasnost Gradskog vijeća pokriva taj stečajni postupak?

g. Mladen Šestan odgovorio je da se ponuđeni iznos odnosi na cijenu. Dakle, Gradsko vijeće daje suglasnost Gradu da sudjeluje na dražbi i da može ponuditi cijenu do najviše 5.000.000,00 kuna. U ovom iznosu nisu sadržani eventualni porezi i pristojbe. U javnom pozivu je navedeno da kupac snosi poreze i pristojbe a Grad je kao jedinica lokalne samouprave oslobođen poreza na promet nekretnina. Što se tiče statusa predmetne nekretnine, u kontekstu eventualnog PDV -a ovog trenutka ne bi mogao dati jasan, precizan i točan odgovor, no radi se o nekretninama koje su već od prije, da li su one i u kojoj mjeri u sustavu, vezano za PDV, stat će na tome. Ovaj iznos se odnosi na kupoprodajnu cijenu.

g. Siniša Kljajić u 21.17 sati daje pauzu od 5 minuta, kako bi nazvao i pitao pročelnika, g. Deana Dragičevića koje su porezne obveze Grada.

Vijeće nastavlja s radom u 21.25 sati.

g. Siniša Kljajić daje riječ g. Borisu Saviću, koji će predložiti usmeni amandman a kojim će se osigurati transparentnost i nemogućnost  budućih financijskih upita oko današnje odluke.

g. Boris Savić zahvaljuje na opservaciji g. Budimiru, iako tijela javnog prava, uključujući i Grad Dugo Selo nisu obveznici PDV – a kod stjecanja ovakvih nekretnina, slaže se, pošto su u samom pozivu navedeni, ne samo porez na promet nekretnina nego i ostali porezi i pristojbe u svezi s prodajom te predlaže da se Zaključak u točci 2. nadopuni, na način da glasi: Gradsko vijeće suglasno je da Grad Dugo Selo može za nekretnine iz točke 1. ovog Zaključka ponuditi cijenu do najviše 5.000.000,00 kuna, bez uključenih poreza i pristojbi.
g. Siniša Kljajić poziva gđu Jasminku Kokot Bambić da se izjasni da li u ime predlagatelja prihvaća ovaj usmeni amandman Kluba vijećnika Fokus.

gđa Jasminka Kokot Bambić prihvaća amandman.

g. Siniša Kljajić utvrđuje da je zamjenica gradonačelnika prihvatila amandman i on postaje sastavni dio Zaključka.

g. Darjan Budimir istaknuo je da bi bilo prikladnije, ako je već neka sumnja kod predlagatelja, da je predlagatelj dopunio Zaključak a ne vijećnici, ili klubovi vijećnika. Koliko smo osigurali sredstava u Proračunu, jer Gradsko vijeće donosi odluku ako su u Proračunu osigurana sredstva za provođenje a u obrazloženju piše da se sredstva potrebna za provođenje ovog Zaključka osiguravaju u Proračunu Grada Dugog Sela za 2021. godinu. No, koliko mu se čini da je osigurano 5 mil. kuna ili čak nešto ispod, što svakako nije u skladu s osiguranim sredstvima u Proračunu a ako će biti još 25% gore, onda će to biti 6.250.000,00 kuna, što sigurno nije osigurano u Proračunu za ovu godinu. G. predsjednik je napravio pauzu da se kon zultira s pročelnikom, g. Dragičevićem, pa pita, da li je to uspio i kakav je stav pročelnika za financije vezano za ovu točku dnevnog reda?
g. Siniša Kljajić odgovorio je da je usuglašeno s predstavnicom izvršne vlasti, gđom Jasminkom Kokot Bambić da se hodogramski ugradi ovaj usmeni amandman, koji je podnio g. Savić u ime Kluba vijećnika Fokus, što misli da je to osiguranje pitanja g. Budimira, da se ne dogodi nedostatak novca. Sigurno da u ovom trenutku treba gledati da se osigura mogućnost da se ova točka izglasa.

g. Mladen Šestan pojasnio je da se ovim Zaključkom daje suglasnost za sudjelovanje na elektroničkim javnim dražbama. Druga dražba završava 04.08.2021. i s obzirom na propisane procedure koje slijede, uz pretpostavku da se nekrertnine kupe na toj dražbi, to će trajati neko vrijeme, dok Financijska agencija o istom obavijesti sud, dok sudac donese rješenje o dosudi pa do pravomoćnosti tog rješenja, onda počinje teći rok od 15 dana za uplatu kupovnine, tako da će  taj postupak potrajati, ukoliko će Grad biti najpovoljiji ponuditelj. No, ovo je samo okvir da bi Grad mogao sudjelovati na toj dražbi pa će biti prilike da se, u slučaju potrebe, kroz još jedan rebalans osiguraju dodatna sredstva, jer se ove i slične odluke mogu koncipirati na način da će se osigurati sredstva u Proračunu, jer je ovo sve, ovog trenutka, pitanje neke budućnosti. Dakle, ovog trenutka, Gradsko vijeće ne donosi odluku da nešto kupuje, nego samo daje suglasnost Gradu, odnosno gradonačelniku, da može poduzimati pravne radnje u cilju kupnje i uz ispunjenje tih propisanih uvjeta a najvažniji je uplata jamčevine i ponuđeni najveći iznos kupovnine da se ta kupnja i realizira.

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


Z A K L J U Č A K 
o davanju suglasnosti za sudjelovanje na elektroničkim javnim dražbama i kupnju nekretnina označenih kao k.č. broj 2150 i k.č. broj 2151, k.o. Dugo Selo II

1. Gradsko vijeće Grada Dugog Sela suglasno je da Grad Dugo Selo sudjeluje u kupnji nekretnina u vlasništvu Stečajne mase iza TLOS dioničko društvo za proizvodnju laboratorijske opreme i stakla – u stečaju, Zagreb, Ulica Bernarda Bernardija 8, OIB: 86080807089, upisanih u zemljišnu knjigu Općinskog suda u Sesvetama, Zemljišnoknjižni odjel Dugo Selo u zk.ul. broj 18, k.o. Dugo Selo II (308048), označene kao k.č. broj 2150, ''zgrada i dvorište u mjestu'', ukupne površine 12172 m2 i k.č. broj 2151, ''livada Puhovec'', površine 12130 m2, odnosno ukupne površine 24302 m2, na elektroničkim javnim dražbama u stečajnom postupku Trgovačkog suda u Zagrebu, Poslovni broj: St-1821/20.

2. Gradsko vijeće suglasno je da Grad Dugo Selo može za nekretnine iz točke 1. ovog Zaključka ponuditi cijenu do najviše 5.000.000,00 kuna, bez uključenih poreza i pristojbi.

3. Ovlašćuje se gradonačelnik za poduzimanje svih potrebnih radnji radi realizacije kupnje nekretnina iz točke 1. ovog Zaključka, uključivo i davanje punomoći za zastupanje u elektroničkim javnim dražbama.

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


Točka 21.
Prijedlog Odluke o namjeri davanja koncesije za obavljanje 
komunalne djelatnosti obavljanja dimnjačarskih poslova
 na području Grada Dugog Sela

G. Mladen Šestan, pročelnik Upravnog odjela za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika, daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje su vijećnici primili 7. srpnja 2021. godine.

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

ODLUKU
 O NAMJERI DAVANJA KONCESIJE ZA OBAVLJANJE 
KOMUNALNE DJELATNOSTI OBAVLJANJA DIMNJAČARSKIH POSLOVA
 NA PODRUČJU GRADA DUGOG SELA

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


Točka 22.
Prijedlozi i informacije

gđa Zvjezdana Budor Klarić daje pojašnjenje koje se odnosi na primjedbu vijećnika, g. Budimira, vezano za I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela za 2021. godinu, gdje je uočio da za Pučko otvoreno učilište u općem dijelu, po razdjelima, iznos nije odgovarao. Kontaktirali smo voditeljicu Odsjeka za financije, koja je rekla da je Program usklađen s Posebnim dijelom rebalansa a u Općem dijelu po razdjelima, vidljiva su sredstva prenesenog manjka prihoda. Tu je iskazan manjak prihoda od 90.000,00 kuna i kada se on oduzme od gornjeg iznosa 2.188.000,00 kuna, dolazi se do iznosa planiranog Programom a taj iznos ne ulazi u Program zato što je on planiran i potrošen u 2020. godini a plaćen u 2021. godini,  tako da je sve napravljeno sukladno Zakonu o proračunu.

g. Mladen Šestan poziva sve zainteresirane da se jave na Javni poziv zainteresiranim kandidatima za podnošenje prijava za posao popisivača i kontrolora u drugoj fazi provedbe Popisa stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine, koji slijedi početkom rujna. Naime, na stranici Grada i Dugoselske kronike objavljen je Javni poziv, odaziv nije nešto osobit a rok za podnošenje prijava je do 15. srpnja 2021. Koristi priliku da zamoli sve da potaknu mlade, studente, učenike, kojima bi to bio dobrodošao honorar, da se prijave elektroničkim putem, kako bi popis stanovništva na našem području odradili kvalitetno. 

g. Siniša Kljajić poziva sve da se odazovu na međustranačke kolegije i na sjednice odbora.

      Ovim je dnevni red iscrpljen, pa g. Siniša Kljajić, predsjednik, zahvaljuje nazočnima i zaključuje sjednicu u  21.40 sati.


Zapisničar

 Janja Klindžić, oec.

Predsjednik
Gradskog vijeća



Siniša Kljajić



