REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD ČABAR
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/15-01/03
UR. BROJ: 2108-01/1-15-2
ČABAR, 23. travnja 2015.
ZAPISNIK
s XIV. sjednice Gradskog vijeća grada Čabra, održane dana 23. travnja 2015. godine u prostoriji
Gradske vijećnice s početkom u 11,00 sati.
NAZOČNI: Leo Jelenc - potpredsjednik Gradskog vijeća, Sanja Janeš, Ivanka Križ, Josip Šoštarić, Antun
Turk, Ivanka Turk, Vazma Malnar, Ivan Kvesić.
OPRAVDANO NENAZOČNI: Josip Malnar, Gregor Tušek, Željko Erent, Denis Turk i Vidoslav Žagar
NEOPRAVDANO NENAZOČNI: OSTALI NAZOČNI: Kristijan Rajšel, gradonačelnik grada Čabra, Vesna Kovač, zamjenica
gradonačelnika, Alen Lipovac, Lidija Ikasović
Leo Jelenc, potpredsjednik Gradskog vijeća, predsjedava XIV. sjednici Gradskog vijeća grada Čabra,
pozdravlja sve nazočne vijećnice i vijećnike, gradonačelnika i njegovu zamjenicu, djelatnike gradske uprave,
utvrđuje kvorum (nazočno osam (8) vijećnika) te daje na usvajanje prijedlog Dnevnog reda, kako slijedi:
- verifikacija i usvajanje zapisnika sa 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Čabra, održane dana 09. travnja 2015.
godine
1. Prijedlog Odluke o izradi Strategije razvoja grada Čabra 2015. – 2020.
– izvjestitelj: Alen Lipovac
2. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina u k.o. Gerovo
- izvjestitelj: gradonačelnik, Kristijan Rajšel
3. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u k.o. Gerovo
– izvjestitelj: Alen Lipovac
4. Izvješće gradonačelnika o provedbi plana gospodarenja otpadom grada Čabra za 2014. godinu (informacija)
– izvjestiteljica: Lidija Ikasović
5. Vijećnička pitanja, prijedlozi.
Jednoglasno s osam (8) vijećnika ZA, prihvaća se predloženi Dnevni red.
Daje se na usvajanje zapisnik sa 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Čabra održane 9. travnja 2015. godine.
Jednoglasno s osam (8) vijećnika ZA, usvaja se zapisnik sa 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Čabra održane
9. travnja 2015. godine.
AD 1.)
Izvjestitelj Alen Lipovac, pozdravlja prisutne, utvrđuje da je materijal za ovu točku dnevnog reda,
dostavljen svim vijećnicima uz dodatke, te obrazlaže razloge za donošenje Odluke, koji se odnose na natječaj za
provedbu podmjere 7.1. kojeg je objavila Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
Predsjedavajući otvara raspravu.
Gradonačelnik dodatno pojašnjava da je rok za izradu prijave 11. svibnja 2015. te da se u tom roku mora
izabrati izrađivač, dok će se dokument izrađivati tijekom ljeta. Dodatno obrazlaže da je i svrha posljednje izmjene
Proračuna u svrhu izrade ovog dokumenta.
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Nakon provedene rasprave, Gradsko vijeće donosi sljedeću:
ODLUKU
Jednoglasno s osam (8) vijećnika ZA, prihvaća se Prijedlog Odluke o izradi Strategije razvoja grada Čabra
2015. – 2020.
Odluka o izradi Strategije razvoja grada Čabra 2015. – 2020. se prilaže zapisniku pod AD 1.) i čini njegov
sastavni dio.
AD 2.)
Gradonačelnik Kristijan Rajšel iznosi Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina u k.o. Gerovo te obrazlaže tijek
natječaja za prodaju nekretnina u naselju Gerovo u području Kasarne te nastavlja da se na novi natječaj javila
tvrtka Romanof d.o.o. iz Rijeke te da su ponudili traženu cijenu od 112,00 kuna po metru kvadratnom te da
predlaže da se donese ova Odluka.
Predsjedavajući otvara raspravu.
Antun Turk predlaže da se kupcu postavi uvjet da u određenom roku izgradi najavljen pogon te da ga stavi u
funkciju, na što mu gradonačelnik odgovara da je taj uvjet dio natječajne dokumentacije i ugovora.
Nakon provedene rasprave, Gradsko vijeće donosi sljedeću:
ODLUKU
Jednoglasno s osam (8) vijećnika ZA, prihvaća se Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina u k.o. Gerovo.
Odluka o prodaji nekretnina u k.o. Gerovo se prilaže zapisniku pod AD 2.) i čini njegov sastavni dio.
AD 3.)
Izvjestitelj Alen Lipovac iznosi Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u k.o. Gerovo te obrazlaže
događaje koji su uvjetovali ovaj Prijedlog, a odnosi se na uređivanje oborinskog kanala u Gerovu.
Bez provođenja rasprave, Gradsko vijeće donosi sljedeću:
ODLUKU
Jednoglasno s osam (8) vijećnika ZA, prihvaća se Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u k.o.
Gerovo
Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u k.o. Gerovo se prilaže zapisniku pod AD 3.) i čini njegov sastavni dio.
AD 4.)
Izvjestiteljica Lidija Ikasović iznosi Izvješće gradonačelnika o provedbi plana gospodarenja otpadom grada Čabra
za 2014. godinu gradonačelnik Kristijan Rajšel kojeg je gradonačelnik dužan dostaviti Agenciji i nadležnom
Ministarstvu. Iznosi podatke o količini otpada, radnjama na osnivanju trgovačkog društva, nabavi vozila za
prijevoz otpada i posuda, o uređenju odlagališta otpada, izradi dokumentacije o sanaciji odlagališta i drugo.
Izvješće se daje Gradskom vijeću na znanje.
AD 5.)
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Antun Turk postavlja pitanje o stanju sanacije klizišta na cestama u Požarnici, Mogušarima i odvodnog kanala u
Gerovu blizu benzinske postaje. Također predlaže da se privremeno ogradi srušeni stari most u Malom Lugu.
Vazma Malnar upozorava na stanje ceste i otežan promet na cesti D32 ispod Prhci te moli da se uputi primjedba
Hrvatski cestama. Utvrđuje da je regulacija prometa semaforima nesigurna. Ponovo naglašava nužnost sanacije
klizišta na zaobilaznici u Čabru. Također iznosi da se u Tršću primjećuje neugodan miris koji se proteže od
tvornice Finvest corpa prema Makovom Hribu što je najvjerojatnije posljedica kanalizacijskog cjevovoda koji se
tamo nalazi.
Josip Šoštarić dodaje da se isti miris primjećuje i u Ravnicama te iznosi svoje mišljenje da je to posljedica
ilegalnih priključaka na sustav kanalizacije. Također iznosi svoje mišljenje da bi se putem gradske uprave trebalo
ispitati navedeno stanje. Iznosi svoje mišljenje da je krajnje vrijeme da se sanira klizište na D32 ispod Prhci
budući da je izvjesno pogoršanje klizišta što bi moglo rezultirati prekidom prometa državnom cestom.
Sanja Janeš upozorava da na suženju ceste na zaobilaznici u Čabru uopće nije regulirano semaforima te traži da
se hitno postavi zahtjev Hrvatskim cestama za uređenje stanja. Također moli da se uredi uništeni zidić na
parkiralištu trgovine Konzum u Čabru.
Gradonačelnik utvrđuje da se za klizišta na nerazvrstanim cestama planira izraditi dokumentacija te da je sa
Hrvatskim šumama dogovorena sanacija klizišta na cesti prema Svetoj gori.
Slaže se sa primjedbama o stanju ceste i prometa na cesti D32 ispod Prhci te navodi da su Hrvatske ceste već
prošle godine izabrale izvođača i rješavale imovinsko-pravne poslove te da nema saznanja o daljnjim razlozima
za kašnjenje. Utvrđuje da će se oštećeni zidić u Čabru ispred trgovine Konzuma sanirati. Iznosi svoje mišljenje da
bi se svi eventualni ilegalni priključci na kanalizaciji Tršće morali odspojiti, budući je u završnoj fazi ishođenje
dokumentacije za izgradnju novog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kojim bi se konačno pristupilo
sustavnom rješavanju odvodnje otpadnih voda u Tršću. Utvrđuje da dinamika uređenja oborinskih kanala u
Gerovu ovisi o planu uređenja i financijskom planu Hrvatskih voda.
Na kraju sjednice predsjedavajući zahvaljuje svim vijećnicima na radu te zaključuje sjednicu.

Zapisnik vodio:

Potpredsjednik
Gradskog vijeća:

Alen Lipovac, v.r.
Leo Jelenc, v.r.
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