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ZAPISNIK
5. sjednice

Općinskog vij eća Op ć in e

Malinska-Dubašnica

održane u prostorijama Općine Malinska-Dubašnica
dana 29. listopada 2013. godine

Sjed ni cu je otvo rio predsjednik Vijeća Zden ko Cerović II 20:12 sati te je utvrdio da i..e.....n.a
s jednici nazoČna veĆina Č l aooya V ij eća i da Vijeće može za po če ti s radom i donositi punovažne
odluke. Izostanak je opravdao vijećnik Nikola T určiĆ. Osim nazočnih vijećn i ka sjednici su
prisustvovali Općin s ki načelnik Robert Anton Kraljić, njegov za mjenik Miroslav Topić, proče l nik
Berna rd Cvelić i Toni ca Brnić, voditeljice Odsjeka za proračun i financije. Sjednici je na točki 2.
nazočila gospođa Marija ]akominić iz Grad skog dru štva Crvenog križa Krk koja je izložila
navedenu točku dnevnog reda.
Na Dnevni red primjedbu je imao vijećnik Spicijarić koji t raži da se naziv točke 9.
podtočke 2. preformulira iz "Zaključak" u ..Informacija" kako je navedeno u dostavljenim
materijalima za to čku, a budući da se po navedenom ne donosi zaključak i takav nije priložen uz
materijale za točku dnevnog reda. Sa na vedenim su se složili članovi vijeća te je stoga Dnevni red
usvojen sa navedenom izmjenom kako slijedi :
1) Usvajanje zapisnika sa 4. sjednice Općin skog vijeća
2) Prezentacija programa " Pomoći starijim osobama" - Gradsko druftvo Crvenog križa Krk
3) II. IZMJENA I DOPUNA PRORACUNA ZA 2013. GODINU
1. Il. izmjena i dopuna Proračuna OMD za 2013. godinu
2. l. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013.
godinu
3. l. izmjena i dopuna Programa odriavanja komunaln e infrastrukture za 2013. godinu
4. l. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Općine Malinska - Dubašnica za 2013.
godinu
S. l. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Općine Malinska - Dubašnica za 2013.
godinu
4) Informacija načelnika o aktivnostima u protek/om razdob/ju
S) Odluka o usvajanju protokola Općine Malinska - Dubafn ica
6J Odluka izmjeni i dopuni Odluke o prikljutenju građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne
građevine Općine Malin ska - Dubašn ica
7J Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
BJ Odluka o području mjesnih odbora no podrutju Općin e Malinska - Dubašnica

S. sjednica

9)

29. Iis [Opad 2013

OpĆins k og !lijeću

IMOVINSKI PREDMETI

1. Odluka o raspisivanju natječaja za zamjenu zemljišta u svrhu izgradnje Novog groblja
formiranja okućnice
2. Informacija o ponudi za zamjenu zemljišta u ulici Stipkino (Makaus / Trulec)
10) TRGOVAČKA DRU$TVA (Ponikve d.o.o.)
AI Odluka o osnivanju trgovačkog društva PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o.
8 I Odluka o osnivanju trgovačkog društva PONIKVE USLUGA d.o.o.
11) Vijećnička pitanja
To č ka

l.
Usvajanje zapisnika sa 4. sjednice Općinskog

vijeća

Zapisnik sa 4. sjednice upućen je na doradu te je ponovno dostavljen Vijeću na usvajanje.
Primjedbu na zapisnik imao je vijećnik Spicijarić koji navodi da je u zap isn iku kod
usvajanja za pogrešno konstatirano da njegova primjedba na nazi v točke 7.1 nije prihvaćena što
je neto čno jer je primjedba usvojena. Vijeće se je složilo sa primjedbom te će se stoga tekst
zapisn ika ispraviti.
Općinski načelnik dao je primjedbu na konstataciju u točki 9. podto čki 8. gdje se navodi da
Općinski načelnik na dan obilježavanja dana Općine nije pozvao općinske vijećnike što je netočno
i pogrešno je citirana rasprava. Zaključeno je da će se zapisnik usvojiti bez navedene to čk e, koja
će sc usvajati naknadno nakon preslušavanja audio zapisa.
Zapisnik sa 4. sjednice usvojen je bez
prema audio zapisu sa sjednice.

toćke

Točka

9.

podtočka

B. kod koje

će

tekst ispraviti

2.

Prezentacija programa "Pomoći starijim osobamaH
Gradskog dru~tva Crvenog križa Krk
Program Gradskog društva Crvenog križa Krk " Pomoć starijim osobama " prezentirala je
ravnateljica Grad skog dru štva CK Krk Marija 'akom inić. U prezentacij i je istak nula pozitivna
iskustva koja Crveni križ ima iz susjedne općine Dobrinj, te je dala preporuku za pokretanjem
programa i u Općini Malinska - Dubašnica.
U raspravi su vijećnici postavljali pitanja o
organizacij i, kadrovima, financiranju i dr.

određenim

segmentima navedenog programa,

. z·
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Op ći n s kog vijeć a

Točka

3.

1/. IZMJENA I DOPUNA PRORA tUNA ZA 2013. GODINU

1.
2.
3.
4.

5.

Il. izmjena i dopuna

OMD za 2013. godinu
I. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2013. godinu
I. izmjena; dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013.godinu
J. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Općine Malinska - Dubašnica
za 2013. godinu
I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Općine Malinska - Dubašnica
za 2013. godinu
Proračuna

Prijedlog ll. izmjene i dopu ne Prora čuna Općine Malinska - Dubafnica za 201 3. g odinu kao
i pra te ćih odluka izložili su Tonica Brni ć, vod ite ljica Odsjeka za p roračun i fi nancije i O p ćin ski
n ače ln ik. Kroz njihovo izlaga nje obrazložene su pozicije na kojima se predlažu izmjene kao i
nove pozicije koje se uvode u proračun. Razloz i podnošenja prij edloga izmjenama i dopuna
pro raču n a su i z m eđ u ostalog usklađenje pozicija sa dosadašnjom kao i predvidenom
rea lizacijom i ostvarenjem.
U r aspravi su sudjelovali vijećnici Spicija r ić i Kovačić a postavljena su pitanja vezana za
fi nanci ra nje asistenta u nastavi, izrade projektne dokumentacije za d ječj i v rti ć, uređe nj e kru žnih
tokova, dječjih igrališta, centra Malinske, pokre tanja izmjere obj ekata, održavanja sustava
oborinske odvodnje, o če m u je informacije dao Općin s ki nače ln ik.

Nakon rasprave predsjednik Vijeća stavio je pOjedinačne akte na glasovanje:
l. Odluka o ll. izmjeni i dopuni Prora čuna OMD za 2013. godinu usvojena je jednoglasno
2. Odluka o l. izmjeni I dopuni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2013. godinu usvojena je jednoglasno uz manje tehničke izmjene u
tekstu Odluke
3. Odluka o I. Izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013.
godinu usvojena je jednoglasno
4. Odluka o l. izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u sportu Općine Malinska Dubašnica za 2013. godinu usvojena je jednoglasno
5. Odluka o I. izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u kulturi Općine Malinska Dubašnica za 2013. godinu usvojena je jednoglasno
To č ka

4.
Informacija naćelnika o aktivnostima u proteklom razdob/ju
O pć i ns ki n a če l nik

podnesao je V i jeć u je u kraće m izlaganj u pregled važnij ih aktivnosti
koje su se do gađale i poduzimale u r adu O p ć in s kog n ačelni k a i opć i n s ke uprave od protekl e
sjednice Vij e ća.

1.

Projektiranje uređe nja cen tra Malinske
Vezano na aktivn osti izrade pr ostorno- planske dokumentacije ur e đ e nja centra Malinske
koje se provode zadnjih godina, u tijeku je ja vn o izlaganje sadašnjeg idejnog rješenja

ov_5 (5-13).doc
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vijeta

izrađenog od urban i st i čke kuće PLAN -CONSULTING d.o.o., te se poziva
isto svojim primjedbama i prijedlozima.

--

V i jeće

da se uključi u

Načelnik

obavještava Vijeće da se zbog proširenja mogućih ideja i rješenja planira raspisati
arhitektonski natječaja za izradu prijedloga uređenja II skladu sa pravilima Hrvatske komore
arhitekata.

2.

Izgradnja vodnih građeVina
O p ć in ski načelnik
g rađev in e

navodi da se zbog ukidanja nap late priključenja na ko muna lne vodne
koje je utvrđeno novim za konskim odredbama, mijenja sustav financiranja

izgradnje komuna lnih vodnih g rađevina. Po dogovoru na skupštini KO Ponikve d.o.o.
dogovoreno je da će se II 2014. god ini izgrad nja komuna lnih vodnih građeVina financirati

dijelom iz naknade za razvoj, a do definira nja
mo rati financi rati investitori.

3.

konačnog

modela fi nanciranja navedeno

će

Aktivnosti oko Halu dova
Dogovo ren je sasta nak sv ih sudionika s vlasn ikom u postupku rješavanja problema oko
Ha lu dova za 6. stude nog u Župa ni ji. O ishodu razgovora dati će se obavijesti Vijeću.
Investitor radi na defin iranju ko n ačnog projekta a računa na procedure iz novog Zakona o
strateškim investicijama.

4.

Spor oko korištenja terase hotela ,.Adria"
Obrazloženje je dao zamjenik Načelnika Miroslav Topić. Općina je prema tvrtki Optimal
d.o.o., korisniku terase ispred hotela Adria uputila rješe nje kojim je razrezan porez na
korištenje iste. Na navedeno rje~enje vlasnik je uložio žalbu drugostupanjskom tijelu koje je
nakon dodatnog očitovanja Općine riješilo ',.albu u korist Općine, odnosno odbacilo je žalbu
kao neosnovanu. U daljnjem postupku pokrenut će se instrumenti za naplatu navedenog
poreza.

5.

Ustrojavanje postrojbe Civilne zaštite
Načelnik

je obav ijestio V i jeće da je dana 28. ru jna po njegovom nalogu održa no smotri ranje
postrojbe Civilne zaštite o p će namjene Općine Malinska - Du bašnica koja prema Planu
civilne zaštite treba brojati 33 pripadnika. Smotri ranje je izvršio predstavnik Državne
uprave za zaštitu i spašavanje iz Područnog ureda Rijeka. Kako je u prvom smotriranju
postrojba popunjena sa 25 č l anova provest će se dodatno smotriranje radi popune postrojbe
sa propisanim brojem članova.

6.

Izrada Plana gospodarenja otpadom
Načelnik

obavještava Vij eće da je naručena izrada Plana gospodarenja otpadom Općine
Ma li nska - Du bašnica kojeg je bila dužna izraditi sukladno odredbama Zakona o otpadu.
Plan izrađuje ovlaštena tvrtka DLS d.o.o. a cijena izrade je 37.500,00 kn.
Po dovršetku izrade prijedloga, Plan usvaja

7.

Općinsko vijeće.

Izrada analize postojećeg stanja prometa u Općini Malinska· Dubašnica
U svrhu rješavanja prometne problematike Općine, naručena izrada Analize postojećeg
stanja prometa u Općini Malinska - Dubašnica. Studija je naručena tvrtki N.P.N. d.o.o., a cijena
izrade iznosi 14.850,00 kn.

8.

Ostali susreti, sastanci i sl.
Tijekom listopada od rtana je sjednica Koord inaci je, sjedn ica
Malinskoj te jedna vatrogasna vježba na području hotela Palace.

av_.'i (S-U}.doc
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Problematika korištenja z9rade "obalne radio stanice"
Načelnik

je dao informaciju da je prošlih dana zgradu obalne radio stanice II Svetom Ivanu
obišao predstavnik tvrtke Plovput d.o.o. te kako je utvrdio da zgradu koristi Općina za
potrebe skladištenja komunalne opreme naložio je da se zgrada oslobodi. Korištenje zgrade
datira od pred više godina kada je obalna stan ica prestala sa radom a općina je II sklopu
korištenja oSigu ravala i održavala prostor. Kako navedeno korištenje nije bilo pismeno
definirano iz među općine i Plovputa nova uprava Plovputa nije upoznata sa navedenim
dogovorima. Stoga se je stupilo II kontakt sa upravom Plovputa II svezi definiranja
mogućnosti daljnjeg korištenja prostora.
Anton Spicijarić, bivši načelnik nadodao je da je pred više godine sa starom upravom bilo
dogovoreno da Općina može koristiti navedeni prostor dok nije u funkciji. Na račun
navedenog Općina ne obračunava Plovputu komunalnu naknadu za prostor.

10. Dovršetak projekta sredivanja zemljišnog stanja vezanog na geodetsko - katastarsku izmjeru
Načelnik

je obavijestio Vijeće da je održao sastanak sa predsjednicom Općinskog suda u
Krku vezano na dovršetak izmjere. U navedenim razgovorima utvrdio je da Općinski sud nije
kadrovski ni materijalno opremljen za provedbu navedenog te je potrebno inicijativu
pokrenuti putem Ministarstva pravosuđa. Nastavak sređivanja zemljišnog stanja za Malinsku
nije nastav ljen zbog nedovoljne inicijative Općine, dok se u međuvremenu provodi
sređivanje za općine koje su ušle u projekt sređivanja zemlj išnih knjiga nakon Općine
Malinska - Dubašnica.
Lidija Kovačić se je nadovezala da je općina u više navrata pismeno i usmeno davala
inicij ativu za nastavkom projekta što je dokumentirano u arhivi Općine. Nastavak sređivanja
stanja zemljišnih knjiga u Općini Omišalj nastavljen je zbog državnih interesa vezanih na
državnu lu ku, Dinu, Janaf, budući LNG i zbog činjenice da su u Omišlju građani financirali
katastarsku izmjeru.

11. Preuzimanje poslova razreza poreza na kuće za odmor
Načelnik je dao obavijest da je posjetio voditeljicu ispostave Porezne uprave u Krku vezano
na utvrđivanje mogućnosti preuzimanja poslova razreza poreza na kuće za odmor. Utvrđeno
je da je preuzimanje navedenih poslova isplativo i UČ in kovit ij e za Općinu te se planira
preuzeti posao od slijedeće godine.

12.

Međuopćinska

suradnja

Dana je informacija o aktivnostima u međuopćinskoj suradnji.
Delegacija Općine na poziv načelnice prijateljske Općine Lovas posjetila je navedenu
povodom Miholjskih dana - dana Općine Malinska - Dubašnica.

općinu

Općina

Malinska - Dubašnica ugostila je delegacije prijateljskih općina Aixe-Sur-Vienne (F),
Grof>habersdorf (D), Swi~ciechowa (PL) na godišnjem susretu kojega je domaćin 2013.
godine bila naša Općina od 3. do 6. listopada. Na navedenom susretu dogovorene su
aktivnosti međusobne suradnje u narednoj godini.
Najavljena je posjeta delegacije od oko 45 osoba iz Općine Malinska - Dubašnica prijateljskoj
općini GroGhabersdorf (D) povodom Bož i ćnog sajma. Planirano je putovanje jednim
autobusom od 6. do 9. prosinca 2013. godine. Načelnik poziva zainteresirane vijećnike da se
priključe posjeti.

13.

Građevinski

radovi

Dana je informa cija o tijeku postupaka koji se vode protiv prekršitelja odredbi o zabrani
iz vođenja gradevinskih radova u ljetnim mjesecima.

S. sjedni cu
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Izviješće
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revizije poslovanja

2 9. listopad 2013

Općine

Malinska · Dubašnica

Općinski načelnik

podijelio je vijećnicima presliku izviješća tvrtke Consilium revizija d.o.o. o
obavljenoj kontroli financijsko materijalnog poslovanja Općine Malinska - Dubašnica, koje je
zatražila vijećnica Kovačić na prošloj sjednici. Reviziju je naručio Općinski načelnik koji
navodi da je uobičajeno da se kod preuzimanja upravljanja izvrši analiza pos lovanja. Navodi
da cilj izrade ovog izviješća nije bio utvrđivanje nepravilnosti zbog razračunavanja sa
prethodnim čelništvom, već zbog unaprijeđenija organizacije poslovanja i rada uprave u
narednom razdoblju te izbjegavanja eventualnih nedostataka.
Nadalje, u kraćem pregledu, naveo je preporuke iz izviješća koje će se u organizaciji
poslovanja uvažiti (kadrovsko ekipiranje uprave, uspostava sustava fiskalne odgovornosti,
plana nabave, evidencije ugovora, vrednovanja imovine i projekata, efikasnija naplata
potraživanja i dr.).
Točka

5.

Odluka o usvajanju protokola Općine Malinska - Dubafnfca

Nastavno na raspravu sa prošle sjednice izrađen je prijedlog Odluke o protokolu Općine
Malinska - Dubašnica u kojoj se uređuje se protokol Općine Malinska-Dubašnica u vrijeme
državnih blagdana, spomendana i neradnih dana sukladno Zakonu o blagdanima, spomendanima
i neradnim danima u Republici Hrvatskoj, za Dan Općine Malinska-Dubašnica i drugih blagdana
koje svečano obilježava, za vrijeme manifestacija koje se održavaju pod pokroviteljstvom Općine
Malinska-Dubašnica, te protokol prijama domaćih i stranih državnih dužnosnika, kao i protokol
za druge manifestacije i ostala događanja.
Vijećnik Spicijarić

komentirao je da u protokolu dosta toga ostalo nedefinirano ali smatra
da je prijedlog Odluke za početak dovoljan, te da će samu odluku s vremenom trebati
unaprijediti. Komentirao je nadalje da je veći naglasak u protokolu stavljen i na predsjednika
Vijeća tako da treba i o tome voditi računa u općinskom protokolu.
Odluka je usvojena jednoglasno uz manje tehničke i gramatilke korekcije teksta.

6.
Odluka izmjeni i dopuni Odluke o priključenju građevina
Točka

i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine Općine Malinska - Dubašnica
Prijedlog Odluke obrazložio je Općinski načelnik. Predloženom Odlukom u dosadašnjoj
Odluci o priključenju vrši se usklađenje Odluke sa izmjenama i dopunama Zakona o vodama i
izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva. Prema navedenim
izmjenama zakona treba ukinuti naplatu priključaka u svim predmetima koji su pokrenuti nakon
stupanja do stupanja na snagu sa danom stupanja na snagu izmjena i dopuna ovih zakona,
sukladno čemu Općina Malinska - Dubašnica od 18. svibnja 2013. godine više ne naplaćuje
priključenje na komunalnu vodnu infrastrukturu (vodovod i kanalizaCiju).
Načelnik

napominje da će prestankom naplate naknade za priključenje Općina ostala bez
jednog značajnog prihoda iz kojega se je financirala izgradnja komunalnih vodnih građeVina
tako da će biti potrebno u budućim proračunima osigurati sredstva iz drugih izvora.
· 6·
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Predložene su dodatne izmjene Odluke koje su definirane sa i sporučiteljom usluge
Ponikve d.o.o. nakon izrade prvog prijedloga što je ob razložio pročelnik JUO-a Bernard Cvelić.
Primjedbu na predloženu Odluku imao je vijećnik Spicijarić koji smatra da u Odluci treba
ostati odredba da Općina izdaje prethodnu suglasnost za priključenja kako bi zadržala uvid u
izdane vodovodne priključke. Sa navedenim se je složilo Vijeće te odredba za izdavanje
prethodne suglasnosti ostaje u Odluci.
PO kraćoj raspravi Odluka je usvojena jednoglasno.
Točka

7.

Odluka o izmjeni I dopuni Odluke o komunalnom doprinosu

Prijedlog Odluke obrazložio je Općinski načelnik. Kako su u tijeku postupci ozakonjenja
nezakonito izgrađenih zgrada temeljem čega su obveznici dužni podmirivati kaznu i komunalna
davanja za objekte za koje se vrši ozakonjenje (naknada za legalizaciju, komunalni doprinos,
vodni doprinos i dr. troškovi) Općini se obraća više stranaka sa molbama za umanjenje
komunalnog doprinosa. Budući da među obveznicima postoji veći broj osoba koje zbog
obiteljskih socijalnih uvjeta nisu u mogućnosti plaćati navedena davanja, predlaže se uvođenje
novih popusta za obveznike koji zadovoljavaju socijalne uvjete.
Anton Spicijarić navodi da Općina već u postojećoj odluci ima određene značajne popuste
na komunalni doprinos veće u odnosu na susjedne općine.
Vijećnica Kov ačić dala je primjedbu na predloženi popust za jednokratno plaćanje kod
ozakonjenja zgrada smatra da nije pošteno nagrađivati bespravne graditelje ako su oni koji su
gradili sa dozvolama platili cijeli iznos doprinosa.
Nadalje iz predložene odredbe čl anka llb, stavak 1. alineja 4. nije joj jasno dali se popust
od odnosi na umirovljenike ili na sve prije predložene korisnike, te je u vezi s time na prijedlog
Franka Kralji ća Vijeće prihvatilo da se ispred riječi "koji" doda riječ "umirovljenici".
Vijećnik Spicijarić

smatra da je upitna osnovanost predložene točke lle gdje se
povrat uplaćenog doprinosa, jer se odluke ne mogu donositi sa retroaktivn im
djelovanjem. Nakon rasprave o navedenoj primjedbi predlagatelj (Općinski načelnik) je povukao
predloženi članak 1le. Miroslav Topić navodi da je ova odredba pred ložena po uzoru na Grad
Krk koji je omogUĆiO povrat uplaćenih sredstava.
omogućava

Odluka je usvojena jednoglasno bez predložene

to ćke

lle i sa navedenom

nadopunom točke Ilb.
Točka

8.

Odluka o podru čj u mjesnih odbora na području

Općine

Malinska - Dubašnica

Uvodno obrazloženje po točki dao je predsjednik Vijeća koji ističe da je ustrojavanje
mjesne samouprave korisno iz razloga spuštanja demokracije i odlUČivanja na niže razine i
uključivanja većeg broja ljudi u sustav od lu čivanja o javnim stva rima. Sa druge strane
ustrojavanje mjesne samouprave iziskuje više troškova i više obveza za Načelnika i Vijeće ali
smatra da jc konačna korist od istih velika u šire nju demokracije na najnižoj razini.
·7·

5. sjednica

Op ć inskog vijeća

29. listopad 2013

Općinski načelnik

nadovezao se je da jedino Općina Malinska - Dubašnica na otoku nema
ustrojenu mjesnu samo upravu, a u svim sredinama postoji interes za navedenim.
Vijećnik Sp i c ij arić

predložio je da se predloženi mjesni odbor Poganka - Sveti Anton razdijeli na
dva odbora buduć i Se radi o dvije zasebne cjeline. Na da lje predlaže da se predložen i mjesn i
odbor Vala preimenuje po nazivima mjesta jer termin Vala označava šire pod ru čje (i naselja
Porat i V.ntačići).
Vijećnik

Franko Kraljić smatra da se predloženi mjesni odbor Malinska - Bogovići treba
razdi jeliti na dva jer se radi o dva naselja koja su zase bne cjeline i vezano na isto da je bilo
potrebno konzultirati građane za mišljenje putem mjesnog zbora građana.
Predsjednik Vijeća predložene amandmane stavio je na glasovanje:

prijedlog da se predloženi mjesni odbor Vala preimenuje u mjesni odbor Mi/četići Turčići - Zidarići usvojen je jednoglasno i
prijedlog da se predloženi mjesni odbor Poganka - Sveti Anton razdjeli na dva odbora
Poganka I Sveti Anton nije usvojen.
Odluka o području mjesnih odbora na području
jednog/asno sa navedenom izmjenom.
Točka

Općine

Malinska - Dubašnica usvojena

9.

IMOVINSKI PREDMETI
1. Odluka o raspisivanju natječaja za zamjenu zemljišta u svrhu izgradnje Novog groblja i
formiranja okućnice
Prijedlog odluke ukratko je obrazložio Općinski načelnik koji navodi da se planiranom
zam jenom rješava pitanje formiranja okućnice privatnog objekta i u zamjenu Općina dobiva
zemljište za proširenje Novog groblja uBogovićima.
Vijećnik Spicijarić napominje da kod navedene transa kcij e treba voditi računa o prirodnom
kanalu oborinske odvodnje koji prolazi parcelom koja se daj e u zamjenu, te se treba
ugovorno osigurati da kanal ostane u funkciji. Sa navedenim je upoznat načelnik i osoba koja
je zainteresirana za zamjenu, te prihvaćaju da kanal ostaje u funkciji.

Odluka o otkupu zemljišta je usvojena jednoglasno.
2. Informacija O ponudi za zamjenu zemljišta u ulici Stipkino (Makaus / Trulec)
Informaciju o tij eku pregovo ra sa vlasnicima zemlj išta u B ogovićima pored sportske dvorane
(Trulec / Makaus) dao je Općinski načelnik. U pregovorima oko mogućnosti zamjene
zemljišta za izgradnju nogostupa i zmeđu sportske dvorane i groblja utvrđeno je da vlasnici
traže zamjenu za teren sa stražnje strane parcele u smjeru budućeg sportskog parka i to na
način da Općina u zamjen u osigura veće zemljište i financira izgradnju ogradnog zida.
Nače l n ik smatra da je navedeno iako nepovoljno za općinu prihvatljivo iz razloga što se
rješenjem zamjene uvjetuje po vlačenje tužbe po imovinskom spo ru Makaus i omogućava
nastavak rea li zacije projekta izgradnje sportskog parka koji je sada u blokadi.
Vijećnik Spicijarić smatra prijedlog privatnih vlasnika potpuno neprihvatljivim jer imovinski
predmetni spor je općina kod više instanci dobila, a sa ma vrijednost predložene zamjene je
višestruko u korist privatnih vlasnika. Nadalje postoj i al ternativa za izgradnju nogostu pa od
groblja do dvorane sa druge strane ulice tako da navedena zamjena nije nužna.
Vijeće je primilo informaciju na znanje.
·8 ·
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To č k.

1Q .

TRGOVAČKA DRUSrVA (Ponikve d.o.o.)

Zbog usklađenja statusa komunal nog druš tva Ponikve d.o.o. čiji je suvlasnik Općina
Malinska - Du bašnica, predlaže se usvajanje odluke o osnivanju dvaju novih trgovačkih društava
radi provedbe usklađivanja Trgovačko-komunalnog društva Ponikve d.o.o. s odredbama Zakona
o vodama. U navedenu svrhu započe t je postupak statusnih promjena s time da prvi korak
predstavlja osnivanje dvaju novih trgovačk i h društva: Ponikve eko otok Krk d.o.o. za komunalne
usluge te Ponikve us luga d.o.o. za zajed n ičke poslove. Sadašnja tvrtka Ponikve d.o.o. nastavlja
obavljati djelatnost vodoopskrbe i zbrinjavanja otpadnih voda, Ponikve eko otok Krk d.o.o.
preuzeti će zbrinjavanje otpada i upravljanje od laga lištem Treskavac, dok će se Ponikve us luge
d.o.o. Krk bavi ti financijsko-računovodstve n im poslov ima obaju spomenutih društava kao i
fakturiranjem odnosno naplatom njihovih usluga.

A / Odluka o osnivanju
jednoglasno.

trgova čkog dru~tva

B / Odluka o osnivanju trgova čkog

dru~tva

PONIKVE EKO OrOK KRK d. o.o. je usvoj ena

PONIKVE USLUGA d.o.o. je us vojena j ednoglasno.

To č ka

1 1.
Vijećnička pitanja
1.

Lid ija Kovačić zahvalila je na dostavi izvije šća interne revizije i napominje da je svjesna
problema i nedostataka koji su se događali u poslovanju a razlog nedostacima je ograničeni
administrativni kapacitet. Napominje da su nedostaci evidentirani još prije promjene vlasti u
izjavi o fiskalnOj odgovornosti koju je bivš i načelnik podnesao nadležnim tijelima.
Općinski načelnik

i zviješća

utv rđenje

budućeg

navodi da cilj izrade
nedosta tke već un ap rjeđenje

nije bio prozivanje bivše vlasti za neke
poslovanja, stoga nije ni želio izlaziti II

javnost sa izv iješćem.
U ra spravi koja je uslijedila isticane su utvrđene nepravilnosti u poslovanju, naplate
potraživanja i dr. a vijećnik Franko Kraljić postavio je pitanje očitovanja bivših čelnika o
navedenim nepravilnostima.
Kralji ć

nadalje postavio je pitanje veza no uz nalaz revizije II kojem se navode
osobe, tc citira dio koji se odnosi na kamate koje nisu napla ćivane i izlazni račun
gdje je vid ljivo da su podmirene sve obveze zajmoprimca iako to nije sl učaj .
V i jećn i ci Spicijarić i Kovačić navode kako se radi o paušalnim navodima i marginalnom
Franko

određene

slučajevima.
Vijećnik

Franko Kraljić podsjeća i na činjenicu terase hotela Adria u
Vidlj ivo da je bilo moguće naplaćivat i tera su a to nije UČinjeno.

čij em slučaju

je kona čno

Vijećnik Spicijarić konstatira da nije Sigu ran u mogućnost prisilne naplate terase hotela
Adria.
Zamjenik n ače l nika Miroslav Topić vezano uz nalaz revizije navod i kako se ne može govoriti
o paušalnim navodima i margina lni m slučajevima, te navodi konkretne podatke i slučajeve u
koj ima je zbog nepokretanja postupka na stupil a zastara.

2.

Lidija

KovačiĆ

usklađen i

konstatirala je da se sadržaj web portala revidira (obrasci i dr.) jer ni su
sa aktima na koje se od nose.
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Anton Spicijarić dao je obrazloženje zašto koalicija HDZ, HDS, HSP nije prema pozivu za
predlaganje programa u Proračunu za 2014. godinu dostavila prijedloge a to je iz razloga što
su kapitalni višegodišnji projekti veĆ iskazani u ovogodišnjem Prora ču nu i u projekcijama
Proračuna za naredne godine, te da naveden ih već ima dovoljno za višegodišnje izvršenje.
što se tiče ostalih manj ih aktivnosti i projekata (npr. krpanja udarnih rupa, popravke javne
rasvjete, sa nacije oštećenja i sl.) smatra da nije posao vijećnika da evidentiraju navedeno već
komunalni odjel i općinske službe trebaju evidentirati navedene i rješavati ih kroz redovno
poslovanje.

4.

Zamjenik načelnika obavijestio je vijeće da je zbog neovlaštenog upada
internet prometa uvedene Sigurnosne mjere web portala, e-maHa i dr.

5.

Općinski načelnik

II zaštićena podru čja

obavijestio je prisutne da zbog ugovorne obveze Općine sa telefon skim
operaterom općina i dalje plaća i troškove bivših čelni ka do isteka njihove ugovorne obveze.
Stoga će se bivšim če lnicima uputiti zahtjev za refundaciju troškova telefona nastalih nakon
isteka njihovog mandata.
Sjednica je

zak ljučena

30. li stopada 2013. godine u 00:40 sati.

Predsjednik Vijeća:

Zapisnik sastavi

Zdenko

Bernard Cvel'

Ce rović

..

Zapisnik usvoje
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