SKRAĆENI ZAPISNIK
sa 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Klanjca, održane dana 10. ožujka 2015. godine s
početkom u 19,00 sati.
Nazočni: Mirko Lunko, Željko Zajec, Brankica Harapin, Dragica Milčić, Mladen Županić,
Toni Bogović, Marijan Sporiš, Igor Jambrešić, Ratko Kramarić, Nedjeljko Babić, Vladimir
Šoštarić.
Ostali: Zlatko Brlek-gradonačelnik, Gordan Šoban-pročelnik, Marija Prekratić-voditelj
Odsjeka za računovodstvo i financije, Milan Kušanić- voditelj Odsjeka za stambenokomunalnu djelatnost, Stela Mlinarić-ravnateljica Dječjeg vrtića „Kesten“ Klanjec, Snježana
Horvatin- ravnateljica Kulturnog centra Klanjec, Mirjana Čelec- v.d. ravnateljica Gradske
knjižnice i čitaonice „Antun Mihanović“ Klanjec.
Odsutni: Božidar Gorup, Željko Borošak.
Potpredsjednik Gradskog vijeća pozdravlja sve prisutne, konstatira da je prisutno 11 vijećnika
od ukupno 13, te otvara 11. sjednicu Gradskog vijeća Grada Klanjca.
Dnevni red je jednoglasno usvojen.
Skraćeni zapisnik sa 10. sjednice Gradskog vijeća jednoglasno je usvojen.
U razmatranju materijala po dnevnom redu doneseni su slijedeći akti:
1. Odluka Klasa: 022-01/15-02/03, Urbroj: 2135/01-01/15-2;
2. Zaključak o Financijskom izvješću Dječjeg vrtića „Kesten“ Klanjec za 2014.
godinu;
3. Zaključak o Financijskom izvješću i Izvještaju o radu Kulturnog centra Klanjec za
2014. godinu;
4. Zaključak o Financijskom izvješću i Izvještaju o radu Gradske knjižnice i čitaonice
„Antun Mihanović“ Klanjec za 2014. godinu.
5. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Klanjca za 2014. godinu;
6. Izvješće o izvršenju:
a) Programa gradnje i Programa održavanja komunalne infrastrukture,
b) Programa javnih potreba u kulturi,
c) Programa socijalne skrbi,
d) Programa financiranja javnih potreba u športu,
e) Programa utroška sredstava od prodaje stanova,
f) Programa utroška šumskog doprinosa za 2014. godinu;
7. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2014. godinu;

8. Donošenje Odluke o dodjeli komunalnih poslova održavanje nerazvrstanih cesta na
temelju pisanog ugovora za:
a) održavanje nerazvrstanih cesta, nabava, prijevoz i ugradnja kamenog materijala;
b) popravak udarnih rupa na asfaltiranim cestama;
c) iskop cestovnih jaraka i ugradnja betonskih cijevi;
d) sanacija odrona (klizišta) na nerazvrstanim cestama;
9. Donošenje Odluke o dodjeli komunalnih poslova održavanje javne rasvjete na
temelju pisanog ugovora;
10. Odluka o savjetu mladih Grada Klanjca;
11. Polugodišnje izvješće o radu gradonačelnika Grada Klanjca za razdoblje lipanjprosinac 2014. godine;
12. Analiza razvoja zaštite i spašavanja na području Grada Klanjca za 2014. godinu;
13. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada
Klanjca u 2015. godini;
14. Odluka o donošenju Plana zaštite i spašavanja Grada Klanjca;
15. Odluka o donošenju Plana civilne zaštite Grada Klanjca;
16. Odluka o dodjeli priznanja Grada Klanjca za 2015. godinu;
17. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o dimnjačarskim poslovima;
18. Odluka o odvodnji otpadnih voda u okviru sustava odvodnje Klanjec;
Pod točkom „Slobodna riječ“:
g. Kramarić - postavlja pitanje da li se provodi redukcija javne rasvjete u Radničkoj cesti
g. Gradonačelnik - odgovara da se zbog uštede električne energije gasi rasvjeta u svim
naseljima u vremenu od 01-04 sata
g. Županić - predlaže da se ubuduće stave na stol sokovi i voda

Dovršeno u 20,40 sati.

Zapisničar:

Potpredsjednik Gradskog vijeća:

Jelkica Žigman

Mirko Lunko

