REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD ČABAR
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/12-01/03
UR. BROJ: 2108-01/1-12-2
ČABAR, 30. ožujka 2012.

ZAPISNIK

s XXII. sjednice Gradskog vijeća grada Čabra, održanoj dana 30. ožujka 2012. godine u prostorijama
Gradske vijećnice s početkom u 11,00 sati.
NAZOČNI: Zdravko Tomac, predsjednik Gradskog vijeća, Dragan Katalinić, Ivanka Križ, Ivanka Turk,
Dragutin Vrus, Silvana Šebalj-Mačkić, Marko Habjan, Marijan Malnar, Josip Šoštarić, Kristijan Rajšel, Vidoslav
Žagar, Irena Andlar, Anton Štimac.
OPRAVDANO NENAZOČNI: Zoran Krulić, Krešimir Sandukčić
NEOPRAVDANO NENAZOČNI: OSTALI NAZOČNI: Željko Erent, gradonačelnik grada Čabra, Duško Kvaternik, zamjenik
gradonačelnika, Alen Lipovac, pročelnik JUO, Zvonimir Lipovac, Marija Janeš, Lidija Ikasović.
Zdravko Tomac, predsjednik Gradskog vijeća, predsjedava XXII. sjednici Gradskog vijeća Grada Čabra,
pozdravlja sve nazočne vijećnice i vijećnike, gradonačelnika i njegovog zamjenika te djelatnike gradskih službi,
utvrñuje kvorum (nazočno 13 vijećnika) i daje, uz nadopunu - iza točke 4. slijede točke 5. i 6. koje glase: Prijedlog
Odluke o zaduživanju Grada Čabra za izgradnju sustava kanalizacije i pročišćavanja otpadnih voda u cilju
očuvanja izvorišta Čabranke-mjera 301 IPARD i Prijedlog Odluke o nerazvrstanim cestama, a prvobitno
predložene točke 5. i 6. postaju točka 7. i 8., na usvajanje sljedeći prijedlog Dnevnog reda:
- verifikacija i usvajanje zapisnika s 21. sjednice Gradskog vijeća Grada Čabra, održanoj dana 16. ožujka
2012. godine
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Polugodišnje Izvješće gradonačelnika o radu za razdoblje srpanj-prosinac 2011. godine.
Godišnji izvještaj o Izvršenju Proračuna Grada Čabra za 2011. godinu.
Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2011. godini.
Izvješće o izvršenju Programa izgradnje komunalne infrastrukture u 2011. godini.
Prijedlog Odluke o zaduživanju Grada Čabra za izgradnju sustava kanalizacije i pročišćavanja otpadnih
voda u cilju očuvanja izvorišta Čabranke-mjera 301 IPARD.
Prijedlog Odluke o nerazvrstanim cestama.
Prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića „Buba Mara“ Čabar.
Prijedlog Zaključka za imenovanje mrtvozornika za područje grada Čabra.
Vijećnička pitanja, prijedlozi.
Bez primjedbi i drugih nadopuna, jednoglasno s trinaest (13) vijećnika ZA, prihvaća se predloženi Dnevni

red.

U nastavku sjednice daje se na usvajanje zapisnik s 21. sjednice Gradskog vijeća Grada Čabra, održanoj
dana 16. ožujka 2012. godine.
Bez primjedbi, zapisnik je jednoglasno usvojen s trinaest (13) vijećnika ZA.
AD 1. – 5.)
Željko Erent predlaže da se u svrhu operativnije zajedničke rasprave, spoje točke 1.- 5. dnevnog reda,
uz pojedinačno glasanje o istim. Nakon prihvaćanja prijedloga, daje sljedeće pojašnjenje i obrazloženje: ističe da
se radi o sažetku izvješća kao rezultatu ranije podnošenih izvješća i rasprava (Dan Grada, završna sjednica GV
krajem godine, Informativno glasilo, rasprave pri izmjenama proračuna, rasprave na tematskoj sjednici i dr.),
konstatira da treba biti ponosan na činjenicu što se maksimalno iskoristila izborna godina u svrhu pokretanja
mnogih aktivnosti na području Grada, meñutim, naglašava da se nije mogao očekivati manjak u proračunu i
njegov pad na ovakvu razinu, bez obzira na racionalnost u trošenju proračunskih sredstava. S obzirom na mnoge
sadašnje nepoznanice oko mogućnosti sufinanciranja projekata najavljuje drukčiji pristup u pripremi i realizaciji
programa, kao što su objedinjene zajedničke kandidature za EU sredstva na nivou Gorskog kotara ili PGŽ, pa
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stoga predlaže donošenje Odluke o zaduživanju Grada Čabra, namjenski za tri programa u svezi izgradnje
sustava kanalizacije kroz Ipard mjeru 301. Kao drugi pristup i način u rješavanju financiranja investicija ističe
Javno privatno partnerstvo, a treće, smatra da se više treba nametnuti u definiranju učešća JLS u našem
bogatstvu-šumama..
Nakon rasprave u kojoj su učešće uzeli: Dragutin Vrus (daje zamolbu za informacijom o tijeku radnji u
svezi Doma za starije, daje primjedbu na broj djelatnika u Gradskoj upravi i na način trošenja proračunskih
sredstava, smatra da Proračun ne može izdržati 15 ljudi, ističe da ranije dane primjedbe i prijedlozi nisu bili
prihvaćani, postavlja pitanje realizacije sufinanciranja projekata iz ranije potpisanih ugovora), Marijan Malnar
(daje komentar o potencijalnom ponuditelju za izgradnju Doma-Vitanova), Kristijan Rajšel (postavlja pitanje
realizacije planiranih projekata s obzirom na postojeće obveze od 3 milijuna kuna, traži dodatno pojašnjenje
Odluke o zaduživanju), Ivanka Križ (postavlja pitanje iznosa ukupnih potraživanja), Marija Janeš (daje odgovor o
iznosu potraživanja od 1,2 milijuna kuna, daje osvrt na tijek i način naplate prihoda) i Željko Erent (daje
informaciju o tijeku pregovaračkog postupka javne nabave za odabir privatnog partnera za Dom uz dodatnu
informaciju o obvezama Grada iz prijedloga ugovora-zemljište, infrastruktura, trafo stanica, što se tiče financiranja
projekata smatra da se započeti poslovi trebaju odraditi do kraja, najavljuje povećanje prireza i komunalne
naknade, daje pojašnjenje radnji u svezi smanjenja broja zaposlenih u GU i ograničenja plaća, ističe da se
potpisani ugovori moraju ispoštovati, daje dodatno pojašnjenje u svezi potrebitih radnji i realizacije predložene
Odluke o zaduživanju), Gradsko vijeće donosi sljedeće:
ODLUKE
Jednoglasno s trinaest (13) vijećnika ZA, usvaja se Polugodišnje izvješće gradonačelnika o radu za razdoblje
srpanj-prosinac 2011. godine.
Polugodišnje izvješće gradonačelnika se prilaže zapisniku pod AD 1.) i čini njegov sastavni dio.
Jednoglasno s trinaest (13) vijećnika ZA, prihvaća se Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Čabra za
2011. godinu.
Godišnji izvještaj se prilaže zapisniku pod AD 2.) i čini njegov sastavni dio.
Jednoglasno s trinaest (13) vijećnika ZA, prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne
infrastrukture u 2011. godini.
Izvješće se prilaže zapisniku pod AD 3.) i čini njegov sastavni dio.
Jednoglasno s trinaest (13) vijećnika ZA, prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa izgradnje komunalne
infrastrukture na području grada Čabra u 2011. godini.
Izvješće se prilaže zapisniku pod AD 4.) i čini njegov sastavni dio.
Jednoglasno s trinaest (13) vijećnika ZA, usvaja se Odluka o zaduživanju Grada Čabra za izgradnju sustava
kanalizacije i pročišćavanja otpadnih voda u cilju očuvanja izvorišta Čabranke-mjera 301 IPARD.
Odluka se prilaže zapisniku pod AD 5.) i čini njegov sastavni dio.
AD 6.)
Lidija Ikasović daje pojašnjenje i obrazloženje predložene Odluke u svrhu usklañivanja iste s novim
zakonskim propisima te u svrhu potrebe kandidiranja za mjeru Ipard 301.
Bez rasprave, Gradsko vijeće donosi sljedeću:
ODLUKU
Jednoglasno s trinaest (13) vijećnika ZA, prihvaća se Odluka o nerazvrstanim cestama.
Odluka se prilaže zapisniku pod AD 6.) i čini njegov sastavni dio.
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AD 7.)

Zvonimir Lipovac daje kratko pojašnjenje predložene Odluke o imenovanju ravnatelja/ice DV, temeljene
na prijedlogu Upravnog vijeća i provedenog natječaja, kojom se Laura Turk-Resman predlaže za imenovanje
ravnateljice Dječjeg vrtića „Buba Mara“ Čabar na vrijeme od 4 godine.
Bez rasprave, Gradsko vijeće donosi sljedeću:
ODLUKU
Jednoglasno s trinaest (13) vijećnika ZA, prihvaća se Odluka o imenovanju ravnateljice DV „Buba Mara“ Čabar.
Odluka se prilaže zapisniku pod AD 7.) i čini njegov sastavni dio.
AD 8.)

Zvonimir Lipovac daje pojašnjenje prijedloga Zaključka kojim se Županijskoj skupštini predlaže
imenovanju mrtvozornika za područje grada Čabra.
Bez rasprave, Gradsko vijeće donosi sljedeći:
ZAKLJUČAK
Jednoglasno s trinaest (13) vijećnika ZA, prihvaća se prijedlog o imenovanju mrtvozornika za područje grada
Čabra.
Zaključak se prilaže zapisniku pod AD 8.) i čini njegov sastavni dio.
AD 9.1.)
Dragutin Vrus, vijećnik iz Gerova, postavlja pitanje zbog čega nije započela izgradnja vodovoda u
Gerovu, traži odgovor-viñenje realne dinamike radova u Gerovu, izražava nezadovoljstvo prašenjem iz pogona
FinvestCorpa i postavlja pitanje što činiti?
AD 9.2.)

Ivanka Križ, vijećnica iz Plešci, traži pojašnjenje uvoñenja fiksne naknade za korištenje vode, naglašava
problematiku u svezi potkopavanja korita potoka iznad kuće obitelji Buneta.
AD 9.3.)

Kristijan Rajšel, vijećnik Čabra, postavlja pitanje ispravnosti rada biodiska u Čabru.

AD 9.4.)

Josip Šoštarić, vijećnik iz Tršća, ispred MO Tršće traži pisane odgovore na postavljane zahtjeve,
upućuje na kontrolu ispravnosti hidranata, postavlja pitanje funkcioniranja vatrogastva, postavlja pitanje voñenja
brige o Domu kulture u Tršću.
Željko Erent, gradonačelnik grada Čabra, daje informaciju o radnjama u svezi nastavka izgradnje
vodovoda u Gerovu (poziv izvoñaču radova za nastavak izvoñenja istih), daje informaciju o planiranim radovima u
Gerovu (dovršetak ureñenja Zagrebačke ulice, novi asfaltni sloj od Gerovskog Kraja do Gerova, radovi u samom
mjestu ovise o tijeku ostalih radova-vodovod i kanalizacija), daje osvrt i komentar na pojavu prašine, u svezi
cijene vode dati će se pisani odgovor, u svezi potoka u Plešcima daje informaciju o planu sanacije Hrvatskih
voda, ističe da je biodisk u Čabru bio u remontu, najavljuje održavanje pojedinačnih sastanaka s Mjesnim
odborima, najavljuje održavanje sjednica GV u svrhu izvještavanja pojedinih subjekata (vatrogastvo, školstvo,
policija, i dr.), daje informaciju o planovima o načinu korištenja prostora Doma kulture u Tršću.

Zapisnik vodio:
Zvonimir Lipovac, v.r.

Predsjednik Gradskog vijeća:
Zdravko Tomac v.r.
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