REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MALlNSKA-DUBASNICA

OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/15-01/1
URBROJ: 2142/05-01-15-20
Malinska, 15. srpnja 2015.

ZAPISNIK
22. sjednice Općinskog vijeća Općine Malinska-Duba~nica
oddane u prostorijama Općine Malinska-Dubašnica dana 15. srpnja 2015. godine
Sjednicu je otvorio predsjednik Vijeća Zdenko Cerović u 20:00 sati te je utvrdio da postoji
kvorum jer su prisutni svi članovi Vijeća.
Prijedlog dopune dnevnog reda imao je Općinski načelnik sa dvije točke: Informacija o
mogućnosti otkupa prostora obalne radio stanice u Svetom Ivanu (Plovput d.o.o.) i Informacija o
naćin u korištenja zgrade Dubašljanska 78 (kuća Poljanić) što je Vijeće prihvatilo.
Na prijedlog vijećnika Antona Spicijarića prihvaćeno je da se točka 11.1. - Odluka o otkupu
1835/4 k.o. Bogović (Kraljić Dinko i Ivan) preimenuje u Informacija o otkupu z.č 1835/4 k.o.
Bogović (Kraljić Dinko i Ivan) jer je predmet odluke u nadležnosti Općinskog načelnika.
Slijedom navedenog dnevni red je sa izmjenom i dopunama usvojen kako sijedi:
1)
Izviješće Mandatne komisije
Polaganje prisege vijećnika
2)
3) Odluka o izmjeni Odluke o izboru Mandatne komisije
Usvajanje zapisnika sa 21. sjednice Općinskog vijeća
4)
5) Godišnji financijski izvještaj Komunalnog društva Dubašnica d.o.o. za 2014. godinu
Informacija naćelnika o aktivnostima u proteklom razdoblju
6)
Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Malinska - Dubašnica za 2015. godinu
7)
8) Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uređenju prometa u Općini Malinska - Dubašnica
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata, naćinu
9)
naplate parkiranja i visini naknade za parkiranje
10) Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom za 2016. godinu i trogodišnji plan upravljanja
pomorskim dobrom za razdoblje od 2016. do 2018. godine za pomorsko dobro PGt
11) IMOVINSKI PREDMETI
1. Informacija o otkupu z.č 1835/4 k.o. Bogović (Kraljić Dinko i Ivan)
12) Informacija o mogućnosti otkupa prostora obalne radio stanice u Svetom Ivanu (Plovputdo.o.)
13) Informacija o naćinu korištenja zgrade Dubašljanska 78 (kuća Poljanić)
14) Vijećnićka pitanja
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Točka

1.

lzvijdće Mandatne

komisije

Izvješće o podnesenoj izjavi o stavljanju mandata člana Općinskog vijeća
pročitala je predsjednica Mandatne komisije Kristina Pavec.

u mirovanje

Navedenim izviješćem utvrđeno je da je zaprimljena jedna obavijest o stavljanju mandata
u mirovanje iz osobnih razloga i to vijećnika PAVA BARBIŠA iz koalicije HDZ, HDS i HSP.
Nastavno na navedenu izjavu koalicijska lista HDZ, HDS i HSP odredila je za zamjenu KRISTINU
KlRlNCIĆ iz koalicije HDZ, HDS i HSP.
Slijedom navedenog Mandatna komisija utvrdila je novi sastav Općinskog vijeća u kojemu
umjesto vijećnika PAVA BARBIŠA u sastav Vijeća ulazi vijećnica KRISTINA KIRINCIĆ.
Točka

2.

Polaganje prisege vijećnika

Predsjednik Vijeća Zdenko Cerović nakon podnesenog izviješća Mandatne komisije poziva
vijećnicu KRISTINU KIRINCIĆ da položi prisegu slijedećeg sadržaja: .. Prisežem svojom ča§Ću da ću
dužnost vijećnika u Općinskom vijeću Općine Malinska - Dubašnica obavljati savjesno i odgovorno, i
da ću se u svom radu držati Ustava Republike Hrvatske, zakona i Statuta Općine Malinska Dubašnica, te da ću se zauzimati za svekoliki napredak Republike Hrvatske i Općine Malinska Dubašnica. "
Vijećnica KRISTINA KIRINCIĆ usmeno je dala i potpisala izjavu o davanju prisege.
Točka

3.

Odluka o izmjeni Odluke o izboru Mandatne komisije

Kako je u skladu sa odredbom Poslovnika o radu Općinskog vijeća Mandatna komisija
sastavljena od članova Vijeća, te kako je dosadašnjem članu Mandatne komisije PAVU BARBIŠU
mandat stavljen u mirovanje, pokrenut je postupak za utvrđivanje novog sastava Mandatne
komisije.
Predsjednica Odbora za izbor i imenovanja Lidija Kovačić iznesla je izviješće Odbora
kojim je konstatirano da je zaprimljen jedan prijedlog za imenovanjem MATA SPICIJARIĆA za
člana Mandatne komisije umjesto PAVA BARBIŠA, slijedom čega
Općinsko vijeće

je jednoglasno (13 glasova za) usvojilo prijedlog Odluke o izmjeni
Odluke o Izboru Mandatne komisije kojom se umjesto PAVA BARBISA u Mandatnu komisiju
Imenuje MATE SPICljARIt.
Točka

4.

Usvajanje zapisnika sa 21. sjednice Općinskog

vijeća

Slijedom primjedbi na prijedlog Zapisnika sa 21. sjednice izvršeni su slijedeći ispravci:
u točki 4. stavak 3. riječ namjensko ispravlja se riječi .. nenamjensko"
u točki 6. u završnom stavku umjesto .. 13 glasova" upisuje se .. 12 glasova"
u točki 7. / točka 5. stavak 5. briše se tekst: "što vijećnici nisu prihvatili da uđe u zapisnik"
Zapisnik je usvojen jednoglasno (13 glasova za) sa navedenim ispravcima i
dopunama.
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lotka S.
Godlln}1 flnand}skl izv}efta} Komunalnog druftva DubaInica d.o.o. za 2014. godinu
Uvodno obrazloženje dao je Općinski načelnik nakon čega su financijski izvještaj
Komunalnog društva Dubašnica d.o.o. za 2014. godinu ukratko prezentirali direktor društva Ivan
Petršorić i voditeljica financija Jelena Brusić.
Lidija Kovačić dala je primjedbu na dostavljeno izviješće koje je obimno ali ne sadrži
podatke koji su zatraženi kada se pokrenula ova tema. Nije dostavljena informacija i preslika
ugovora o aranžmanu KD Dubašnica sa Općinom što je Načelnik obećao dostaviti u pismenom
obliku. Nadalje, samo izviješće nije sastavljeno na način kako je zatraženo a to je razrada prihoda
i rashoda, odnosno dobiti po djelatnostima kako bi se prikazala ekonomska učinkovitost i
opravdanost obavljanja povjeravanja pojedinih djelatnosti komunalnom društvu. Vijećnica ističe
da je nakon primitka nepotpunog materijala i pismeno zatražila da joj se dostavi tražena preslika
ugovora i izviješće kako bi se pripremila za sjednicu, međutim informacije su joj uskraćene od
strane Općinskog načelnika. Stoga opetovano traži dostavu preslike navedenog ugovora, razradu
prihoda i rashoda po mjestima troška i informaciju o broju parkirnih mjesta pod naplatom.
U odgovoru su predstavnici KD Dubašnica d.o.o. odgovorili da se način knjigovodstvenih
evidencija nije mijenjao od vremena bivše vlasti, štoviše da se knjigovodstvo vodi kao i do tada.
Kako se veliki dio troškova odnosi na zajedničke troškove nije moguće precizno podijeliti, te
podaci u traženom obliku ne postoje, a za novo evidentiranje podataka i izradu navedenog
izviješća je potrebno više vremena jer se radi o obimnijem poslu. Općinski načelnik odgovorio da
uvid u traženi ugovor vijećnica može izvršiti u Općini kao i u sve knjigovodstvene podatke
Komunalnog društva u njenom sjediŠtu.
U raspravi koja je uslijedila sudjelovala je većina vijećnika.
Vijećnik Mate Spicijarić zatražio je konkretne podatke o prihodima i troškovima
djelatnosti naplate parkirališta, te je zatražena dostava pismenog odgovora (podaci o broju
parkirnih mjesta, naplati parkinga te svim troškovima plaća, pauka, ulaganja).

Vijećnik Anton Spicijarić je djelomično zadovoljan dostavljenim izvješćem koje ne sadrži
sve tražene podatke te stoga traži da se isto dopuni, odnosno da se dostave pisani odgovori na
prethodna pitanja.

lotka 6.
ln/ormad}a načelnika ° aktivnostima u proteklom razdoblju
Općinski načelnik

Robert Anton Kraljić dao je informacije o aktivnostima u njegovom
radu od protekle sjednice Vijeća kako slijedi:
Informacija o tijeku pokretanja postupka obnove zemljišnih knjiga.
2. Informacija o tijeku izrade Strategije razvoja općine Malinska-Duba§nica 2015.-2020.
3. Informacija o tijeku izrade Izmjena i dopuna Urbanističkog plana UPU 1 - Malinska, Radići.
4. Vijeću je dostavljana Analiza Proračuna Općine Malinska - Duba§nica za 2014. godinu
izrađena od Centra za lokalni ekonomski razvoj (CLER d.o.o.) Ekonomskog fakulteta
Sveučilišta u Rijeci.
1.
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5.

Nastavno na uspostavljenu suradnju sa Centrom za lokalni ekonomski razvoj (CLER d.o.o.)
Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci Općinski načelnik najavio je nastavak suradnje po
pitanjima izrade i izvršavanja proračuna.
6. Informacija o posjeti prijateljskim općinama Zarszyn (Poljska) i Fulianka (Slovačka). te
uspostavom kontakta sa općinom Veliko Lašče (Slovenija).
7. Informacija o susretu sa direktorom tvrtke Plovput d.o.o. po čemu će se na ovoj sjednici dati
informacije i raspravljati na posebnoj točki.
8. Informacija o posjeti Ministra turizma i otvaranju novih obiteljskih hotela uMalinskoj
(obnovljeni i dograđeni Hotel Vila Rova. integralni Hotel Mare & Mons na Rovi i obnovljeni i
dograđeni Hotel Vila Margaret u Portu)
9. Općinski načelni je dostavio pismene odgovore i materijale po pitanjima koja su vijećnici
postavili na prošlim sjednicama :
- dostavljena je prezentacija sustava održavanja javne rasvjete (Ponikve) sa prošle sjednice
dostavljena je Analiza Proračuna Općine Malinska - Dubašnica za 2014. godinu izrađena
od Centra za lokalni ekonomski razvoj (CLER d.o.o.)
- izrađena je i dostavljena analiza radnih mjesta u Općini Malinska - Dubašnica
- materijal po pitanju poslovanja KD Dubašnica d.o.o. dostavljen je vijećnicima uz poziv. te
je u dnevni red tema uvrštena kao posebna točka
- dostavljena je informacija o suglasnosti za korištenje parkirališta u Portu od hotela Vila
Margaret i komunalnoj problematici prilikom izgradnje hotela
- dostavljena je informacija o postavljenoj montažnoj kućici na kupalištu Valica
- dostavljena je dopuna informacije o razrezu poreza na kuće za odmor
dostavljena je informacija o prodanom zemljištu i uređenju prostora iza novog
autobusnog stajališta u Svetom Vidu
dostavljena je informacija o komunalnom doprinosu Antona SpicijariĆ3
10. Informacija o tijeku priprema projekta dogradnje Područne škole uBogovićima
11. Informacija o pokrenutim ovršnim postupcima prema dužnicima po komunalnom doprinosu
te pripremi za pokretanjem ovršnih postupka po ostalim prihodima (komunalna naknada i
dr.)
Točka

7.

Odluka o dodjeli Javnih priznanja Općine Malinska - Duba~nica za lOIS. godinu

Obrazloženje je dao Općinski načelnik. U skladu sa Odlukom o javnim priznanjima Općine
Malinska - Dubašnica proveden je propisani postupak javnog poziva za predlaganje kandidata za
dodjelu javnih priznanja. te shodno zaprimljenim prijedlozima dostavlja Općinskom vijeću na
usvajanje prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Malinska - Dubašnica za 2015.
godinu.
Predložena je dodjela Zahvalnice počasnog građana UČiteljici Katici Kraljić i sportskom
djelatniku Josipu tuku. te dodjela posebnog priznanja sa novčanom nagradom sportašu Andreju
Krstiniću.

U raspravi su

vijećnici

podržali dodjelu javnih priznanja predloženim kandidatima.

Vijećnik

Anton Spicijarić dao je primjedbu na propisani postupak dodjele priznanja jer
smatra da se Odlukom trebaju detaljnije propisati uvjeti dodjela nagrade i da se formira
nepristrana komisija koja bi obrađivala prijedloge te predlagala dodjelu javnih priznanja.
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Općinsko vijeće jednoglasno (13 glasova za) je usvojilo Odluku o dodjeli
priznanja Općine Malinska - Dubafnica za 2015. godinu kojom su dodijeljene:

javnih

ZAHVALNICA POOONOJ GRAĐANKI gđi. KA TICI KRALJlt koja je svojim predanim radom i
djelovanjem u fkolstvu doprinijela odgoju I obrazovanju brojnih generacija učenika u
Općini Malinska-Dubafnlca
-

ZABYALNICA POČ4SNOM GRAĐANU gosp. JOSIPU tUKU koji je uspjefno realizirao vlastitu
viziju razvoja streljačkog sporta u Općini Malinska - Dubafnica i odgojio brojne
generacije sportafa, koji poput njega osobno, ostvaruju vrhunske rezultate na lokalnoj,
državnoj i svjetskoj razini i
POSEBNO PRIZNANJE OptINSKOG VIJEtA i novčana nagrada u iznosu od 10.000,00 kuna
ANDREJU KRSTINltU za ostvarene vrhunske sportske uspjehe u streljaftvu
ToČka

8.
Odluka o Izmjeni I dopuni Odluke o uređenju prometa u Općini Malinska - Dubafnlca
Obrazloženje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa u
Malinska-Dubašnica dao je Općinski naČelnik koji predlaže se novi prometni režim
pojedinih prometnica i to u blizini PodruČne škole "Dubašnica"Malinska u Bogovićima, na
području naselja Porat, te na području naselja Malinska. Nadalje predložena je mogućnost
ograničenja brzine i uvođenje odgovornosti korisnika vozila.
Općini

Po prijedlogu Odluke ishođena je suglasnost MUP-a i pozitivno mišljenje mjesnih odbora.
U raspravi su izražene dvojbe oko predloženog smjera prometa oko Osnovne škole, radi
je predloženo prometno rješenje povučeno iz prijedloga odluke te je upućeno na dodatnu
prometnu analizu. Vijećnici su se u raspravi složili sa prometnim rješenjima zone Porta i
Malinske složili.

čega

Odluka je usvojena jednoglasno (13 glasova za) u izmijenjenom obliku u dijelu
prometnog rjefenja područja oko Osnovne fkole.
ToČka

9.

Odluka o izmjeni I dopuni Odluke o javnim parkiraliftima na kojima se vrii naplata,
načinu naplate parkiranja i visini naknade za parkiranje

Obrazloženje prijedloga Odluke dao je Općinski

načelnik

Na prijedlog turističkih agencija predlažu se Izmjene i dopune Odluke o javnim
parkiralištima na kojima se vrši naplata, načinu naplate parkiranja i visini naknade za parkiranje,
u svezi uvođenja kategorije agencijskih autobusa koji nemaju osigurano parkirno mjesto. Isto
tako predlaže se propiSivanje odredbe o ostvarivanju prava prvenstva ranijih korisnika
povlaštenih odnosno rezerviranih parkirnih mjesta, obzirom na ograničeni broj parkirnih
mjesta.
U raspravi je analizirana problematika dolaska autobusa u Malinsku nakon čega je
podržano predloženo rješenje.
Odluka je usvojena jednoglasno (13 glasova za).

ov_22 (5·1S).doc
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Točka

lO.

God/!njl plan upravljanja pomorskim dobrom za 2016. godinu I trogod/!njl plan
upravljanja pomorskim dobrom za razdoblje od 2016. do 2018. godine
za pomorsko dobro PGt

Od Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze PGŽ zaprimljen je dopis kojim je
najavljena izrada Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom za 2016. godinu i trogodišnjeg
plana upravljanja pomorskim dobrom za razdoblje od 2016. do 2018. godine za područje
Primorsko - goranske županije. Radi usklađenja sa planovima jedinica lokalne samouprave
zatraženo je očitovanje općina i gradova o planovima davanja koncesija na pomorskom dobru na
njihovim područjima.
Budući

se radi o davanju pomorskog dobra u višegodišnje koncesije kojima se definira
način korištenja pomorskog dobra Općinski načelnik uputio je zahtjev Vijeću na očitovanje.
Vijeće je u raspravi analiziralo problematiku korištenja pomorskog dobra, i dodjelu
koncesijskih odobrenja i koncesija na području Općine po čemu su istaknuti problemi zauzeti
određeni stavovi. Shodno tijeku rasprave Vijeće zaključuje da trenutno nemamo potrebe za
proširenjem područja koncesioniranja osim područja za koja su u tijeku postupci (plaća Rova,
kupalište Haludovo). Nadalje navedenih plaža Vijeće je zatražilo da se sukladno PPU-u Općine
Malinska - Dubašnica predvidi formiranje, odnosno koncesioniranje lokacija sidrišta
predviđenih prostorno planskom dokumentacijom Općine Malinska - Dubašnica, u trenucima
kada se steknu uvjeti za isto.

Točka

ll.

IMOVINSKI PREDMETI
1.

Načelnik

je izvijestio Vijeće o otkupu z. č. 1835/4 k.o. Bogović (Kraljić Dinko i Ivan) kojim će
se riješiti imovinski odnosi na podvožnjaku iznad BarušiĆ3 (predio Dednji). Kako se radi o
iznosu o kojem odlučuje Općinski načelnik Vijeću se podnosi samo informacija.
Po navedenoj informaciji nije bilo rasprave.
Točka

12.

In/onnadja o mogućnosti otkupa prostoro obalne rodio stonice u Svetom Ivanu (Plovput d.o.o.J

Nastavno na uvodnu informaciju Općinskog načelnika o uspostavljenom kontaktu sa
direktorom tvrtke Plovput d.o.o. načelnik je upoznao vijećnike sa najavljenom mogućnošću
kupnje zgrade i prostora obalne radio stanice u Svetom Ivanu za javne potrebe i potrebe u skladu
sa prostorno-planskim određenjem navedenog područja.
U raspravi je izražena zainteresiranost za mogućnost stjecanja istog ukoliko bi bile
zadovoljene financijske mogućnosti Općine, te se stoga upućuje Načelnika na nastavak pregovora
oko mogućnosti stjecanja navedenog prostora.
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Točka

13.

In/ormadja onaanu korljtenja zgrade Duba§1janska 78 (kuća Poljanić)
Kraće

obrazloženje dao je Općinski načelnik koji navodi da će se u zgradi Dubašljanska
78, koju je Općina nedavno stekla zamjenom nekretnina sa gosp. Poljanićem, smjestiti uredi
Katastra i Suda radi provedbe postupka obnove zemljišnih knjiga. Prostor prvoga kata ustupljen
je od Općine u navedenu svrhu, dok za sada ostaje upražnjen prostor prizemlja koji je neu ređen,
osim manjeg poslovnog prostora koji je dan u najam za namjenu prodaje voća i povrća.
U kraćoj raspravi razmatrane su mogućnosti korištenja ostatka zgrade, te je dogovoreno
da će se dana 17/7/2015. u 20:00 sati organizirati posjeta i razgledavanje prostora zgrade za
zainteresirane vijećnike.
Točka

14.

VljebJilka pitanja
1.

Vijećnik

dao je primjedbu na dostavljeni materijal Analiza Proraluna Općine
izrađena od Centra za lokalni ekonomski razvoj (CLER
d.o.o.) na kojem nije navedeno tko su izrađivači, na što je Načelnik odgovorio da dostavljeni
materijal nije završna verzija koja je potpisana od izrađivača ali se ne razlikuje od konačne
verzije.
Anton

Spicijarić

Malinska - Dubašnica za 2014. godinu

2.

Vijećnik

Anton Spicijarić zamoljen je od vlasnika luna parka da zatraži postavljanje javne
rasvjete pored nove lokacije koja nije adekvatno osvijetljena.

3.

Vijećnik

Anton Spicijarić zatražio je informaciju dali je obračunata komunalna naknada
Hotelu Blue Waves Resort za terasu koju su ove godine natkrili.
Načelnik

je odgovorio da se podaci o novim objektima ažuriraju te
objekta provjeriti i o tome obavijestiti vijećnika.
4.

će

zaduženje navedenog

Vijećnik

Anton Spicijarić sugerirao je da se komunalne redare uputiti da kontroliraju divlje
kanalizacijske ispuste jer neki vlasnici nemaju septičkih jama već slobodne ispuste u more.

5. Vijećnik Anton Spicijarić zatražio je da se od Županijske lučke uprave Krk zatraži uključenje u
izradu plana proračuna u svrhu usklađenja aktivnosti i projekata u izgradnji na lučkim
područjima. Izraženo je nezadovoljstvo sa funkcioniranjem ŽLU u smislu ulaganja u lučku
infrastrukturu na našem području, jer od dana preuzimanja uprave nad lukama nije bilo
značajnih investicija iako se na našem području uprihođuju značajna sredstva od lučkih
naknada. Sa druge strane u drugim sredinama najavljuju se od strane Lučke uprave velike
investicije (Krk, Omišalj i dr.).
Sa navodima se je složio i nezadovoljstvo funkcioniranjem ŽLU je izrazio i vijećnik Zdenko
Cerović te je na kraju rasprave konstatirano da je potrebno zatražiti da se na jednoj od
slijedećih sjednica Vijeća dostavi izviješće o aktivnostima Županijske lučke uprave Krk.
6.

Vijećnik

Anton Spicijarić dao je primjedbu na funkcioniranje kućica na lukobranu koje svoje
prodajne prostore previše šire na prometnu površinu ispred kućica te je zatražio da se
navedeno kontrolira i ograniči.
Općinski načelnik

je upoznat sa navedenim problemom i daje informaciju kako se radi na

tome.
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7.

15. srpnja Z015

Vijećnik

Anton Spicijarić dao je primjedbu na funkcioniranje održavanja sustava javne
rasvjete jer i danas na području prema Portu ne gori 20-tak lampi.

Načelnik je odgovorio da komunalni redar redovno kontrolira i prijavljuje kvarove, te navodi
da je Ponikva tek preuzela upravljanje održavanja javne rasvjete zbog čega su mogući manji
problemi. U Portu je zadnjih dana evidentiran veći kvar na instalacijama javne rasvjete zbog
čega se je sustav često kvari, te se radi na popravku istoga.

8.

Vijećnik

Anton Spicijarić postavio je pitanje na koji način novi lokal na "Matovom senu"
reklamira radno vrijeme do 3:00 sata suprotno Odluci o ugostiteljskoj djelatnosti donesenoj
na Vijeću.

Načelnik je odgovorio da, koliko je upoznat, navedeni lokal posluje u radnom vremenu do
2:00 sata kao i drugi lokali, s time da je moguća organizacija određenih manifestacija u
dužem radnom vremenu. Ujedno napominje da se radi o lokalu izvan naselja za koje nije
Odlukom ograničeno radno vrijeme do 2:00 sata.

9.

Vijećnik

Anton Spicijarić dao je primjedbu na organizaciju izrade Strategije razvoja Općine
koja se organizira u vremenu kada je većina zainteresiranih zaposlena i spriječena u
sudjelovanju u projektu.
Načelnik je odgovorio se je započelo sa uvodnim aktivnostima u izradi Strategije prije sezone
kako bi se postupak ubrzao te kako bi izrađivač mogao započeti prikupiti informacije za
izradu nacrta Strategije, a po navedenom će se intenzivirati aktivnosti nakon završetka
sezone. Nacrt Strategije će se objaviti na web stranici Općine te će se u izradu moći uključiti
svojim prijedlozima i primjedbama svi zainteresirani.

10. Vijećnik Anton Spicijarić zatražio je da se prostor .Matovog sena" iza novog lokala uredi jer je
navedeni prostor nakon uređenja lokala ostao neuređen o
11. Vijećnik Anton Spicijarić dao je prigovor na funkcioniranje taksi službe na otoku Krku, jer je
ciljanim davanjem licenci omogućeno da taksisti nekontrolirano podižu cijenu usluge.
Načelnik je potvrdio da su sve sredine na otoku nezadovoljne navedenim visokim cijenama i
putem Koordinacije poduzet će se određene mjere.

12. Vijećnica Mirjana Maršić zatražila je da se omogući korisnicima parkirališta
pokaznih parkirnih karata i vikendom kada službe ne rade.
Načelnik će se komunalnim društvom utvrditi
karata i vikendom.

mogućnost

ishođenje

organizacije prodaje višednevnih

13. Vijećnica Mirjana Maršić zatražila je informaciju i dala je prigovor na uređenje prostora iza
nove autobusne stanice u Svetom Vidu odnosno i uređenje ogradnog zida privatne okućnice.
Načelnik

je na navedeno pitanje koje je postavio vijećnik Anton Spicijarić na prošloj sjednici
dao pismeni odgovor vijećniku, na što je vijećnica zatražila da se odgovori na sva pitanja sa
sjednica dostavljaju svim vijećnicima na znanje.
14. Vijećnica Mirjana Maršić zatražila je informaciju o održavanju javnog WC-a na "Matovom
senu", na što je odgovorio Općinski načelnik kako je održavanje dogovoreno sa vlasnicima
novog plažnog objekta koji ujedno i koriste navedeni sanitarni objekt, te navodi da
održavanje za sada zadovoljavajuće funkcionira.

ov_zz (5·15).dac
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15. srpnta 2015

15. Vijećnica Mirjana Maršić dala je primjedbu na prvu kućicu na lukobranu koja je ispred lokala
postavila ugostiteljsku terasu sa lO-tak stolova, te je zatražila informaciju dali im je to
odobreno ugovorom o zakupu. Sa navedenom primjedbom složio se je i vijećnik Anton
Spicijarić koji navodi da se je do sada izbjegavalo otvaranje montažnih ugostiteljskih objekata
sa terasama na javnim površinama jer isti stvaraju konkurenciju drugim ugostiteljima u
fiksnim lokalima, a navedeni privremeni montažni objekti se pretvaraju trajnije objekte.
Također

je dana primjedba kako je lokalima na lukobranu odobrena preši roka ponuda
neprimjerena veličini samih objekata čime stvaraju veliko opterećenje na komunalnu
infrastrukturu, posebno na elektro mrežu koja nije adekvatna broju i snazi trošila u
navedenim objektima.

16. Mirjana MaršiĆ dala je primjedbu na postupanje komunalnogJprometnog redara koji ne
sankcionira osobe koje se parkiraju na početku šetnice od lukobrana/dizalice.
17. Mirjana Maršić izrazila je nezadovoljstvo radom pauk službe, što je Načelnik opravdao
obimom posla u sezoni i velikim područjem djelovanja pauka tako da se sve lokacije ne uspiju
pokriti.
Na kraju sjednice predsjednik Vijeća pozvao je prisutne vijećnike na svečanu sjednicu
Vijeća koja će se održati u ponedjeljak 20. srpnja 2015. godine u restoranu Noštromo u
Malinskoj.

Sjednica je

zaključena

oko 23:20 sati.

Zapisnik usvojen na sjednici _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2015.
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