REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD ČABAR
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/16-01/01
UR. BROJ: 2108-01/1-16-2
ČABAR, 17. ožujka 2016.
ZAPISNIK
s XX. sjednice Gradskog vijeća grada Čabra, održane dana 17. ožujka 2016. godine u prostoriji Gradske
vijećnice s početkom u 11,00 sati.
NAZOČNI: Josip Malnar – predsjednik Gradskog vijeća, Ivanka Križ, Josip Šoštarić, Antun Turk, Vazma
Malnar, Sanja Janeš, Martin Kvaternik, Denis Turk, Vidoslav Žagar, Gregor Tušek
OPRAVDANO NENAZOČNI: Leo Jelenc, Ivanka Turk, Ana Rendulić
NEOPRAVDANO NENAZOČNI: OSTALI NAZOČNI: Kristijan Rajšel, gradonačelnik grada Čabra, Vesna Kovač, zamjenica
gradonačelnika, Ivana Lakota, Marija Janeš, Lidija Ikasović, Alen Lipovac, novinari Novog lista
Josip Malnar, predsjednik Gradskog vijeća, predsjedava XX. sjednici Gradskog vijeća grada Čabra,
pozdravlja sve nazočne vijećnice i vijećnike, gradonačelnika i njegovu zamjenicu, djelatnike gradske uprave,
goste, predstavnike medija, utvrđuje kvorum (nazočno deset (10) vijećnika. Daje na usvajanje prijedlog Dnevnog
reda sa dopunom i to novom točkom pod brojem trinaest , koja glasi: Prijedlog Odluke o prihvaćanju sudjelovanja
Grada Čabra u projektu e-županija i točka četrnaest koja glasi: Prijedlog Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra
te pomicanje točke jedanaest na točku jedan. Daje se na usvajanje slijedeći Dnevni red :
verifikacija i usvajanje zapisnika sa 19. sjednice Gradskog vijeća Grada Čabra, održane dana 17. prosinca
2015. godine
1. Informacija o raspolaganju stambenim prostorom u vlasništvu grada Čabra i podmirenju stambenih
troškova zdravstvenim djelatnicima na području grada Čabra.
- izvjestitelj: Ivan Kvesić, predsjednik Odbora za društvene djelatnosti
2. Polugodišnje izvješće o radu za razdoblje srpanj – prosinac 2015. godine
– izvjestitelj: gradonačelnik Kristijan Rajšel
3. Prijedlog Izvješća o izvršenju programa izgradnje komunalne infrastrukture na području grada Čabra za
2015. godinu.
– izvjestiteljica: Lidija Ikasović
4. Prijedlog Izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
– izvjestiteljica: Lidija Ikasović
5. Prijedlog Odluke o izmjeni Statuta grada Čabra
– izvjestitelj: gradonačelnik Kristijan Rajšel
6. Prijedlog Odluke o izdavanju službenog glasila Grada Čabra
- izvjestitelj: gradonačelnik Kristijan Rajšel
7. Prijedlog Izvješća o radu Narodne knjižnice „Ivan Žagar“ Čabar
– izvjestiteljica: Sintija Žurga
8. Prijedlog Odluke o imenovanju ravnatelja Dječjeg vrtića „Buba Mara“ Čabar
- izvjestiteljica: Ivana Lakota
9. Prijedlog Odluke o raspisivanju ponovljenog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu i posjedu Grada
Čabra (k.o. Cesarica)
– izvjestitelj: gradonačelnik Kristijan Rajšel
10. Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu i posjedu Grada Čabra (k.o.
Gerovo, Gorači i Čabar)
– izvjestitelj: gradonačelnik Kristijan Rajšel
11. Informacija o prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Čabra.
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– izvjestitelj: gradonačelnik Kristijan Rajšel
12. Informacija o uključivanju u akciju „Grad Čabar – prijatelj djece“
- izvjestiteljica: Ivana Lakota
13. Prijedlog Odluke o prihvaćanju sudjelovanja Grada Čabra u projektu e-županija
– izvjestitelj: gradonačelnik Kristijan Rajšel
14. Prijedlog Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra
- izvjestiteljica: Ivana Lakota
15. Vijećnička pitanja, prijedlozi.
Jednoglasno sa deset (10) vijećnika ZA, prihvaća se predloženi Dnevni red.
Daje se na usvajanje zapisnik sa 19. sjednice Gradskog vijeća Grada Čabra održane 17. prosinca 2015. godine.
Jednoglasno sa deset (10) vijećnika ZA, usvaja se zapisnik sa 19. sjednice Gradskog vijeća Grada Čabra
održane 17. prosinca 2015. godine.
AD 1.)
Ivan Kvesić, pozdravlja prisutne, te ukratko izvještava o sjednici Odbora za društvene djelatnosti i davanja
mišljenja o stambenom smještaju liječnika opće prakse, Daliboru Viktoru Šimac u Čabru. Navodi da je Odbor
zaprimio dopis Gradonačelnika u kojem se navodi da liječnik trenutno boravi u iznajmljenom stanu kojeg plaća
mjesečno 1.000,00 kuna te da je uputio zamolbu Gradu Čabru za podmirenje troškova stanovanja. U sastavu od
četiri člana (jedan član je bio opravdano nenazočan) donesen je zaključak da svi zaposlenici Doma zdravlja koji
rade na području grada Čabra moraju imati jednaka prava i obveze glede osiguranja stambenog pitanja,
podmirenja najamnine, troškova režije i ostalog. Grad Čabar ne smije raditi iznimke i pojedince stavljati u
povoljniji položaj posebice iz razloga što bi udovoljavanje ovakvim zahtjevima moglo rezultirati podnošenjem
novih zamolbi koje Grad Čabar nije u stanju financirati. Također je donesen zaključak da će se o ovim
zaključcima izvijestiti Gradsko vijeće Grada Čabra, a također je donesen i zaključak da će se za stan kojeg
trenutno koristi dr. Krešimir Sandukčić, raspisati natječaj uz uvjet prednosti djelatnicima Doma zdravlja. U
nastavku čita sadržaj dopisa kojeg je Gradonačelnik uputio Odboru.
Predsjedavajući otvara raspravu o informaciji Odbora. Izražava čuđenje da nitko od vijećnika ne želi
raspravljati o ovom pitanju te zaključuje raspravu po ovoj točci.
AD 2.)
Gradonačelnik Kristijan Rajšel, pozdravlja prisutne te iznosi polugodišnje izviješće o radu. Napominje da su sve
aktivnosti u promatranom razdoblju kao i protekle dvije godine bile vezane uz ledolom iz 2014. godine te da je
nakon dobivene informacije o odobrenju novčanih sredstava iz Fonda solidarnosti EU započelo i konkretno
ostvarenje planiranih projekata vezanih uz sanaciju šteta. Budući je rok za ostvarenje i plaćanje radova i sanacije
šteta bio studeni mjesec, tijekom četiri mjeseca su izvršene sve nabave i radovi. Sa zadovoljstvom zaključuje da
su svi predviđeni planovi sanacije, osim klizišta u Mogušarima, izvršeni. Nastavlja da se iz Fonda očekuje
2.300.000,00 kuna, dok je od Županije dobiveno u avansu 1.100.000,00 kuna. U nastavku ukratko opisuje radove
koji su obavljani te zaključuje da je obavljena revizija PGŽ koja nije utvrdila nepravilnosti u radu. Ostvarenje tj.
isplata sredstava očekuje se u jesenskim mjesecima 2016. godine. Također zaključuje da je plaćanje obveza za
radove sanacija šteta uzrokovalo financijske probleme u poslovanju Grada budući su utrošena sredstva koja su u
prvotnosti bila predviđena za druge projekte. Nastavlja o rezultatima provođenja većih projekata koji su provođeni
u 2015. godini, uređenje parkirališta u Čabru, rezultatima modernizacije javne rasvjete, nabave nove komunalne
opreme za trgovačko društvo Čabar, sanacije odlagališta otpada, izmjera površina za obračun komunalne
naknade u MO Plešce i Čabar, davanje socijalnih stipendija, završetak IPARD projekta Izgradnja ceste Kasarne i
biciklističke staze. U suradnji sa PGŽ je prijavljen i projekt „Putevima Frankopana“, uređenja Lukinog rova.
Također izvještava o rezultatima provedbe projekta Zaščita in reševanje unutar kojeg je Grad sudjelovao kao
projektni partner te potpomagao dovršenje vatrogasnog doma u Prezidu. Napominje da će u budućnosti s
obzirom na nova zakonska rješenja i prihode Grada biti sve teže financirati veće i financijski zahtjevne projekte, a
da je vidljivo da je za provedene projekte više sredstava povučeno iz vanjskih izvora nego što je to bilo moguće iz
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vlastitih prihoda Proračuna. Za buduće razdoblje najavljuje realizaciju projekata izgradnje uređaja za
pročišćavanje otpadnih voda u Prezidu i Tršću i drugih projekata iz Mjere 7. ruralnog razvoja.
Predsjedavajući otvara raspravu.
Josip Malnar ističe da u izvještaju postoji nesrazmjer podataka iz projekata sanacije pokrova domova kulture u
Gerovu i Prezidu te da bi bilo poželjno da je u tablici popisa Ugovora naznačen i iznos sklopljenih ugovora.
Također moli za objašnjenje Zaključaka Gradonačelnika posebice o smanjenju naknada za prijevoz na posao
službenicima gradske uprave kao i objašnjenje o tome tko je osnivač Narodne knjižnice, budući se na različitim
mjestima u izvješću navode Gradsko vijeće i Gradonačelnik kao osnivač.
Ivanka Križ postavlja pitanje vezano uz novu izmjeru površina za obračun komunalne naknade,a odnosi se na
pitanje koje su postavili mještani Plešci, o razlozima zbog kojih je MO Plešce uzeto kao prvo za izmjeru te zašto
nije izmjereno cijelo područje Grada Čabra odjednom.
Gradonačelnik odgovara da u podacima o ostvarenju sanacije pokrova domova kulture treba uzeti u obzir cijene
bez i sa PDV-om. Naglašava da je u postupku nabave ostvarena znatna ušteda u odnosu na procjene i
prijavljene iznose prema Fondu solidarnosti. Posebno objašnjava tijek sanacije odlagališta i sklapanja Anexa
ugovora sa Fondom za zaštitu okoliša te obveze koje slijede, a koje aktivnosti se ne vide na terenu. Objašnjava
smanjenje naknade troškova prijevoza na posao, a vezano je uz odredbe kolektivnih ugovora. Objašnjava da su
svi podaci o ugovorima sa iznosima objavljeni na internetskim stranicama Grada.
Sanja Janeš postavlja pitanje hoće li se sagledati svrha doma kulture u Čabru te da li najmoprimci podmiruju
svoje obaveze na što Gradonačelnik odgovara da najmoprimci podmiruju svoje obaveze, a u tijeku je i izrada
prijave sanacije cijelog objekta na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja. Sanja Janeš izražava svoje mišljenje
da je sustav upravljanja otpadom na našem području, koje je u sustavu NATURE 2000, u interesu i države i EU
te da bi i oni trebali snositi dio troška novog sustava zbrinjavanja. Gradonačelnik navodi da će nakon izgradnje
reciklažnog dvorišta biti puno manje otpada koji će se morati odvoziti na odlagalište u Mariščinu.
Josip Malnar izražava bojazan da će nakon novog sustava zbrinjavanja otpada i povećanja cijena usluga, biti
nekontroliranog bacanja otpada u prirodu. Zaključuje da je potrebno iznaći i izboriti se za trajna zakonska
rješenja, a da su jednokratne financijske pomoći nesigurne i nisu osnova za buduće planiranje i razvoj ovog kraja.
Nakon provedene rasprave, Gradsko vijeće donosi sljedeću:
ODLUKU
Jednoglasno sa deset (10) vijećnika ZA, prihvaća se Odluka o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o
radu za razdoblje srpanj – prosinac 2015. godine
Odluka o prihvaćanju Polugodišnjeg o radu za razdoblje srpanj – prosinac 2015. godine se prilaže zapisniku pod
AD 2.) i čini njegov sastavni dio.
AD 3.)
Lidija Ikasović iznosi Izvješće o izvršenju programa izgradnje komunalne infrastrukture na području grada Čabra
za 2015. godinu.
Predsjedavajući otvara raspravu.
Josip Malnar upozorava na nelogičnosti u izradi izvještaja te navodi primjere koji navode na zaključak da se
ubuduće ne iskazuju stavke koje nisu ostvarivane uopće niti su za njih utrošena ikakva novčana sredstva.
Nakon provedene rasprave, Gradsko vijeće donosi sljedeću:
3

ODLUKU
Jednoglasno sa deset (10) vijećnika ZA, prihvaća se Prijedlog Izvješća o izvršenju programa izgradnje
komunalne infrastrukture na području grada Čabra za 2015. godinu
Izvješće o izvršenju programa izgradnje komunalne infrastrukture na području grada Čabra za 2015.
godinu se prilaže zapisniku pod AD 3.) i čini njegov sastavni dio.
AD 4.)
Lidija Ikasović iznosi Prijedlog Izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015.
godinu.
Predsjedavajući otvara raspravu.
Josip Malnar ističe nelogičnost da je u prihodima od komunalne naknade u potpunosti ostvaren iznos koji je i
planiran, te traži pojašnjenje istog.
Gradonačelnik objašnjava da je došlo do greške u podacima o prihodu prilikom unosa podatka, no ističe da to ne
mijenja situaciju na rashodovnoj strani koja je točna.
Predsjedavajući predlaže da se Prijedlog ispravi u iznosima prihoda od komunalne naknade te da se o prijedlogu
odluči na slijedećoj sjednici Gradskog vijeća.
Nakon provedene rasprave, Gradsko vijeće donosi sljedeću:
ODLUKU
Predlagatelj će ispraviti iznos prihoda od komunalne naknade iz Prijedloga Izvješća o izvršenju programa
održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu te će o Prijedlogu odlučiti na idućoj sjednici Gradskog
vijeća.
AD 5.)
Gradonačelnik iznosi prijedlog izmjene Statuta te obrazlaže razloge za takav prijedlog. Objašnjava da su troškovi
objave akata u Službenom glasilu PGŽ visoki te opterećuju Proračun, a ujedno postoji mogućnost da Grad Čabar
izdaje vlastito glasilo koje će sukladno svim propisima zadovoljavati sve potrebe objave akata koje je Grad Čabar
u obvezi objavljivati. Zaključuje da je iz tih razloga potrebno mijenjati članak 119. Statuta kojim je određeno da se
objave vrše u Službenim novinama PGŽ.
Predsjedavajući otvara raspravu.
Josip Malnar pozdravlja prijedlog budući će se na taj način ostvariti uštede.
Bez provođenja rasprave, Gradsko vijeće donosi sljedeću:
ODLUKU
Jednoglasno sa deset (10) vijećnika ZA, prihvaća se Prijedlog Odluke o izmjeni Statuta grada Čabra.
Odluka o izmjeni Statuta grada Čabra se prilaže zapisniku pod AD 5.) i čini njegov sastavni dio.
AD 6.)
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Uz obrazloženje iz prethodne točke dnevnog reda, Predsjedavajući otvara raspravu.
Martin Kvaternik postavlja pitanje da li će se digitalno izdanje Službenih novina Grada Čabra tiskati tj. otisnuti na
zahtjev ili u primjerice 1500 primjeraka što je broj kućanstava na području Grada Čabra, na što Gradonačelnik
odgovara da će se digitalno izdanje otisnuti samo na zahtjev.
Nakon provedene rasprave, Gradsko vijeće donosi sljedeću:
ODLUKU
Jednoglasno sa deset(10) vijećnika ZA, prihvaća se Prijedlog Odluke o izdavanju službenog glasila Grada
Čabra.
Odluka o izdavanju službenog glasila Grada Čabra se prilaže zapisniku pod AD 6.) i čini njegov sastavni dio.
AD 7.)
Sintija Žurga Paripović iznosi Prijedlog Izvješća o radu Narodne knjižnice „Ivan Žagar“ Čabar.
Predsjedavajući upozorava izvjestiteljicu da izvještaj privede kraju budući su vijećnici zaprimili pisani izvještaj o
radu u materijalima za sjednicu.
Predsjedavajući otvara raspravu.
Bez provođenja rasprave, Gradsko vijeće donosi sljedeću:
ODLUKU
Većinom glasova s devet (9) vijećnika ZA te jedan (1) SUZDRŽAN prihvaća se Izvješće o radu Narodne knjižnice
„Ivan Žagar“ Čabar .
Izvješće o radu Narodne knjižnice „Ivan Žagar“ Čabar se prilaže zapisniku pod AD 7.) i čini njegov sastavni dio.
AD 8.)
Ivana Lakota iznosi rezultate provedenog natječaja za ravnatelja/ravnateljicu dječjeg vrtića „Buba Mara“ Čabar.
Utvrđuje da je Upravno vijeće dječjeg vrtića provelo natječaj u skladu s pozitivnim propisima te da je na natječaju
zaprimljena samo jedna prijava i to dosadašnje ravnateljice Laure Turk-Resman.
Predsjedavajući otvara raspravu.
Antun Turk postavlja pitanje kada će Gradsko vijeće raspravljati o izvješću o radu dječjeg vrtića na što mu
vijećnici odgovaraju da je o izvješću raspravljano u mjesecu listopadu 2015. godine.
Nakon provedene rasprave, Gradsko vijeće donosi sljedeću:
ODLUKU
Jednoglasno sa deset (10) vijećnika ZA, prihvaća se Prijedlog Odluke o imenovanju ravnatelja Dječjeg vrtića
„Buba Mara“ Čabar.
Odluka o imenovanju ravnatelja Dječjeg vrtića „Buba Mara“ Čabar se prilaže zapisniku pod AD 8.) i čini njegov
sastavni dio.
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AD 9.)
Gradonačelnik iznosi prijedlog Odluke o raspisivanju ponovnog natječaja za prodaju zemljišta u Cesarici te
nastavlja da dosadašnja nastojanja da se proda navedeno zemljište po cijeni koju je odredio ovlašteni vještak,
nisu urodili plodom.
Predsjedavajući otvara raspravu.
Bez provođenja rasprave, Gradsko vijeće donosi sljedeću:
ODLUKU
Jednoglasno sa deset (10) vijećnika ZA, prihvaća se Prijedlog Odluke o raspisivanju ponovljenog natječaja za
prodaju nekretnina u vlasništvu i posjedu Grada Čabra (k.o. Cesarica).
Odluka o raspisivanju ponovljenog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu i posjedu Grada Čabra (k.o.
Cesarica) se prilaže zapisniku pod AD 9.) i čini njegov sastavni dio.
AD 10.)
Gradonačelnik iznosi Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Čabra te
obrazlaže razloge za prodaju istih, a to su prihodovanje određenih novčanih sredstava koji su nužni za rješavanje
financijske situacije u Proračunu te rješavanje imovinskopravnih odnosa – kuća u Tropetima, cestovna baza u
Štimcima. Posebice objašnjava razloge za prodaju zemljišta u Kasarnama, osvrće se na procjenu ovlaštenog
vještaka te naglašava da će se novčana sredstva ostvarena prodajom iskoristiti za uređenje naselja Gerovo. Na
eventualne prigovore zbog projekta staračkog doma u Kasarnama ističe da se godinama nije uspjelo sa tim
projektom, a da Grad ima u vlasništvu i posjedu druge objekte na području Grada Čabra koji se mogu
prenamijeniti u tu svrhu. U tekstu natječaja će se izmijeniti rok za predaju ponuda sa osam na petnaest dana.
Predsjedavajući otvara raspravu.
Martin Kvaternik izražava svoje mišljenje da je procjena vrijednosti premala s obzirom koliko se uložilo u
izgradnju ceste na Kasarnama i ostalu infrastrukturu te upoznaje vijeće sa nezadovoljstvom mještana uz prodaju
nekretnine na Kasarnama posebice što se nije tražilo prethodno mišljenje Mjesnog odbora, a i nevjericu da će se
nešto konkretnije sagraditi na tom zemljištu. Predlaže mogućnost parcelacije čestice na manje dijelove.
Gradonačelnik odgovara da se trenutno donosi samo Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju, tek će se
naknadno vidjeti da li stvarno postoji interes za kupnju te će se u postupku prije donošenja Odluke Gradskog
vijeća o prodaji konzultirati i Mjesni odbor. U ovom trenutku nema dovoljno elemenata koji bi se mogli prezentirati
Mjesnom odboru jer se pouzdano ne zna tko bi mogao biti potencijalni investitor. Smatra da nije cesta na
Kasarnama izgrađena samo zbog predmetne čestice već ima trajnu vrijednost za to područje, a naglašava da bez
ceste ne bi ni bilo interesa za kupnju zemljišta. Zaključuje da ukoliko se nešto izgradi što će stvoriti nova radna
mjesta u Gerovu, to je u interesu mještana Gerova.
Nakon provedene rasprave, Gradsko vijeće donosi sljedeću:
ODLUKU
Većinom glasova s devet(9) vijećnika ZA te jedan (1) SUZDRŽAN prihvaća se Prijedlog Odluke o raspisivanju
natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu i posjedu Grada Čabra (k.o. Gerovo, Gorači i Čabar)
Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu i posjedu Grada Čabra (k.o. Gerovo, Gorači i
Čabar) se prilaže zapisniku pod AD 10.) i čini njegov sastavni dio.
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AD 11.)
Gradonačelnik Kristijan Rajšel iznosi informaciju o prijedlogu izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada
Čabra, a koja je bila točkom dnevnog reda na prethodnoj sjednici Gradskog vijeća, o aktivnostima koje su
poduzete radi pribavljanja informacija od strane Zavoda za prostorno planiranje PGŽ. Iznosi sadržaj pisanog
odgovora Zavoda u kojem se navodi da izmjena Plana u smislu prijedloga za zemljište u Županima nije moguće
bez izmjene Županijskog plana. Također iznosi informaciju da nije potrebno vršiti izmjene u PPU Grada Čabra
radi pokretanja projekta Jezero Vode, već donošenje Detaljnog plana uređenja čija izrada će se financirati iz
Proračuna PGŽ.
Predsjedavajući otvara raspravu.
Sanja Janeš postavlja pitanje odgovornosti zbog činjenice da je vlasnicima predmetnog zemljišta u protekloj
izmjeni PPU-a zemljište postalo turistička zona, na što Gradonačelnik odgovara da je radi izmjene PUU-a u
prošlom sazivu Gradskog vijeća provedena temeljita javna rasprava po mjesnim odborima, da je u Čabru na
samoj prezentaciji sudjelovalo oko 40 osoba, ali da se u tom razdoblju cijelog postupka nitko od vlasnika i
posjednika nije očitovao radi predmetnog zemljišta koje je prezentirano.
AD 12.)
Ivana lakota iznosi informaciju o uključivanju Grada Čabra u akciju „Grad - Prijatelj djece“ te nastavlja da je Grad
Čabar na sjednici Gradskog vijeća još 2011. godine donio formalnu Odluku o uključivanju u akciju. Objašnjava
tijek akcije na razini Republike Hrvatske, uvjete za dobivanje statusa Grad – prijatelj djece, organizacijske
preduvjete za razvoj akcije, osnivanje Koordinacijskog odbora. Iznosi informaciju da aktivnosti akcije nisu izravan
trošak Proračuna već da će se neizravno, nakon ispunjavanja uvjeta, osjetiti veći financijski doprinos u različitim
vidovima brige za djecu s područja grada Čabra. Najavljuje da će ocjenivačka komisija provoditi anketu ujesen te
moli vijećnike da sukladno svojim mogućnostima upoznaju stanovništvo sa akcijom.
Predsjedavajući otvara raspravu.
Sanja Janeš napominje da je ovu akciju svojim osobnim zalaganjem, pokrenula pedagoginja Ksenija Petelin još
2011. godine, nastavlja da su to osobe koje se u Udrugama izravno bave djecom te da ova akcija ima budućnost
u gradu Čabru.
AD 13.)
Gradonačelnik uvodno iznosi prijedlog Odluke o prihvaćanju sudjelovanja Grada Čabra u projektu e-županija,
pozdravlja aktivnosti PGŽ u projektu koji bi svojim provođenjem omogućio kvalitetniji pristup širokopojasnom
internetu. Predstavlja predavače Vanju Smokvina, Sašu Ukića i Darka Jašku te predaje riječ Vanji Smokvina.
Vanja Smokvina pozdravlja vijećnike, predstavlja projektni tim te ukratko obrazlaže osnovne informacije o
projektu, sudionike, financijska sredstva i dr. Napominje da je obveza Grada izrada Plana razvoja infrastrukture
kojeg će u 50% iznosu sufinancirati PGŽ, obveza Grada bi bila približno 30.000,00 kuna. Također napominje da
predloženi model izgradnje predviđa da će nakon izgradnje predmetne infrastrukture, vlasnik biti Grad Čabar.
Predsjedavajući otvara raspravu.
Bez provođenja rasprave, Gradsko vijeće donosi sljedeću:
ODLUKU
Jednoglasno sa deset (10) vijećnika ZA, prihvaća se Prijedlog Odluke o prihvaćanju sudjelovanja Grada Čabra u
projektu e-županija.
Odluka o prihvaćanju sudjelovanja Grada Čabra u projektu e-županija se prilaže zapisniku pod AD 13.) i čini
njegov sastavni dio.
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AD 14.)
Ivana Lakota iznosi Prijedlog Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra. Objašnjava lokacije navedenih prijedloga
te razloge za ukidanje svojstva javnog dobra.
Predsjedavajući otvara raspravu.
Bez provođenja rasprave, Gradsko vijeće donosi sljedeću:
ODLUKU
Jednoglasno sa deset (10) vijećnika ZA, prihvaća se Prijedlog Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra.
Odluka o ukidanju svojstva javnog dobra se prilaže zapisniku pod AD 14.) i čini njegov sastavni dio.
AD 15.)
Sanja Janeš upućuje zamolbu Gradonačelniku da se uoči Cvjetnog petka i nadolazećih Uskršnjih praznika uredi
centar Čabra te pomete pijesak sa asfalta.
Martin Kvaternik umoljava da se poduzmu mjere za sanaciju udarne rupe u ulici E. Kvaternika u Gerovu, na
lokaciji trgovine Konzum.
Josip Malnar napominje da uređenje naselja Gerovo treba biti prioritetno u ovoj godini bez obzira na tijek
projekata izgradnje odvodnje otpadnih voda, budući se iz tog razloga godinama odugovlači sa uređenjem Gerova
koje je krajnje zapušteno, a realizacija projekta kanalizacije nije izgledno u narednom razdoblju.
Napominje da je krajnje vrijeme da se započne sa sanacijom spomenika u Malom lugu budući predstavlja
obilježje ovog kraja – povratak interniraca, a trenutno stanje je i opasno za sigurnost posjetitelja i prolaznika.
Izražava svoje mišljenje da bi se novoprekrivenim domovima kulture kao i ostalim objektima u vlasništvu Grada
Čabra trebala naći svrha u budućnosti, budući brojni objekti predstavljaju opterećenje za održavanje malom i
financijski slabom Proračunu Grada Čabra.
U svojstvu Predsjednika Gradskog vijeća, apelira na vijećnike Liste građana Lea Jelenca da u razumnom roku
reguliraju prava i obveze vijećnika Lea Jelenca koji vrši funkciju zamjenika Predsjednika Gradskog vijeća iz
razloga dugotrajnog izostanka sa sjednica Gradskog vijeća.
Ivanka Križ moli za pojašnjenje stanja u Crvenom križu.
Gradonačelnik odgovara da je nemoguće očistiti trg u Čabru do Cvjetnog petka ali da se za Veliki petak
organizira na trgu Čabru druženje građana uz podjelu jela i pića.
Gradonačelnik objašnjava da je tijek projekta kanalizacije u Gerovu prespor i upitan te najavljuje da će se
uređenje centra naselja Gerova urediti te da su već pripremljene prijave projekta na javni poziv Ministarstva
regionalnog razvoja ali i uređenje ulice Ognjišće.
Objašnjava da je već dva puta pokušana prijava projekta uređenja spomenika u Malom lugu na natječaj
Ministarstva kulture, da postoji troškovnik radova te da će se i nadalje pokušavati iznaći sredstva za sanaciju
spomenika.
Izražava mišljenje da se radi izrade programa upravljanja domovima kulture i drugih sličnih objekata treba
prvenstveno obratiti mještanima naselja koji bi trebali izraziti svoje želje i planove.
Iznosi informaciju da je ravnatelj Crvenog križa na dugotrajnom bolovanju, da je nedavno objavljen natječaj za
imenovanje vršitelja dužnosti ravnatelja ali da do sada još nije imenovan. Najavljuje da će se u dogledno vrijeme
riješiti trenutna situacija.
Nakon završene rasprave, predsjednik Gradskog vijeća zahvaljuje vijećnicima na radu te zaključuje sjednicu.
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Zapisnik vodio:

Predsjednik
Gradskog vijeća:

Alen Lipovac, v.r.
dr.sc. Josip Malnar, v.r.
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