REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA
GRAD VRLIKA
GRADSKO VIJEĆE
Klasa: 021-05/10-01/ 50
Ur.br.: 2175-06/10-01
Vrlika, 23. 09. 2010. god.
Z A P I S N I K
Sa 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Vrlika održane u Gradskoj vijećnici
Grada Vrlika dana 23. 09. 2010. godine (četvrtak) sa početkom u 10,00 sati.
Zapisnik vodi: Ana Klepo.
Sjednici su nazočni članovi Gradskog vijeća prema popisu u privitku zapisnika.
Predsjednik G.V. g. Ante Turudić otvara 8. sjednicu, pozdravlja nazočne te moli
da se minutom šutnje oda počast prvom hrvatskom predsjedniku i svim
poginulima za hrvatsku državu.
Zatim je predložio slijedeći:
D N E V N I
R E D
1. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 7 sjednice Gradskog vijeća održane
dana 26. 08. 2010. god.
2. Izvješće gradonačelnika za razdoblje I – VI mjeseca 2010. godine.
3. Razmatranje i donošenje Odluke o klasifikaciji radnih mjesta službenika i
namještenika Grada Vrlika.
4. Razmatranje i donošenje Odluke o klasifikaciji radnih mjesta službenika i
namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Grada Vrlika.
5. Razmatranje prijedloga Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Vrlika
za 2010. godinu.
6. Aktuelni sat .
Po izvršenoj raspravi dnevni red je jednoglasno prihvaćen, te se prelazi na
raspravljenje po točkama dnevnog reda.
Ad/1 Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 7. sjednice Gradskog vijeća Grada
Vrlika održane dana 26. 08. 2010. god.
Predsjednik daje na raspravu navedenu točku dnevnog reda.
Vijećnik Božo Giljan daje primjedbu na odgovor, na pitanja koja je postavio na
prethodnoj sjednici nije dobio odgovor, opet navodi ista: potpore seljacima,
naknade vijećnicima, naknade poliitčkim strankama.
Nakon rasprave Gradsko vijeće donosi slijedeći:

-
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Z a k l j u č a k
Prigvaća se zapisnik sa 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Vrlika
održane dana 26. 08. 2010. godine.
Ad/2 Izvješće gradonačelnika za razdoblje od I – VI mjeseca 2010. godine.
Predsjednik G.V. navodi da nam je ovo zakonska obveza, zatim daje riječ
gradonačelniku. Gradonačelnih se zahvaljuje, pozdravlja nazočne te ukratko
pojašnjava navedeno izvješće:
1. Radovi u R.Z. Kosore-izrada projektne dokumentacije, prodaja parcela,
izgradnja dalekovoda DV 2x20 KV podosoje-Kosore.
2. Uređenje nerazvrstanih cesta: poljski putevi, cesta do utvrde „Prozor“.
3. Katastarska izmjera na području Grada Vrlika.
4. Kanalizacijski sustav:kolektorska mreža i uređaj za pročišćavanje.
5. Sanacija deponija Poljanak.
6. Socijalna politika: Pomoć u kući starijim i nmeoćnim osobama,
sufinanciranje lokalnog prijevoza i prijevoza učenika, stipendije, naknade
za novorođenčad.
7. Šport, kultura, religija, ostale udruge: šport, Vrličko ljeto zaštita i
održavanje sakralnih objekata, zaštita i održavanje grobalja.
8. Javna poduzeća: Hrvatske šume-uređenje šetnice Garjak-Biuci,Hrvatske
vode-uređenje kanala u polju.
Božo Giljan postavlja pitanje u svezi prodaje zemljišta u R.Z. koja je cijana po
m2, Branko Maras mu je odgovorio da je cija po m2 12,00 kuna.
Zatim je tražio koliko će stajati izgradnja ceste do utvrde „Prozor“, Branko
Maras mu je odgovorio da će ardovi iznositi oko 600.000,oo kn.
Većinom glasova uz jedan glas protiv prihvaćeno je izvješće gradonačelnika.
Nakon rasprave Gradsko vijeće Grada Vrlika donooooooooooooooooosi
slijedeći:
Z a k l j u č a k
Prihvaća se izvješće gradonačelnika za razdoblje od I – VI mjeseca 2010.
Godine.
Ad/3 Razmatranje i donošenje Odluke o klasifikaciji radnih mjesta službenika
I namještenika Grada Vrlika.
Tajnik g. Mile Gverić navodi da smo po zakonu dužni u određenom roku
donijeti ovu odluku. Klasifikacija radnih mjesta se vrši prema standardnim
mjerilima utvrđenim Zakonom o službenicima i namještenicima u lokalnoj i
područnoj ( regionalnoj ) samoupravi.
Božo Giljan daje primjedbu na točku 11. stručno zvanje-magistar, dali grad ima
tu osobu ili je treba uposliti, Tajnik odgovora da su to osobe sa visokom
stručnom spremom. Zatim je većinom glasova uz jedan glas protiv prihvaćena
odluka o klasisifikaciji. Po izvršenoj raspravi Gradsko vijeće Grada Vrlika
donijelo je slijedeći :
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Z a k l j u č a k
Prihvaća se odluka o klasifikaciji radnih mjesta službenika i namještenika
Grada Vrlika.
Ad/4 Razmatranje i donošenje Odluke o klasisfikaciji radnih mjesta službenika
I namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Grada Vrlika.
Tajnik navodi daje ova odluka povezana sa prethodnom odlukom, samo što se
trebaju donijeti posebno na Gradskom vijeću. Te je većinom glasova uz jedan
glas protiv ista prihvaćena. Po izvršenoj raspravi Gradsko vijeće Grada Vrlika
donosi slijedeći:
Z a k l j u č a k
Prihvaća se Odlukao klasifikaciji radnih mjesta službenika i namještenika
Jedinstvenog upravnog odjela Grada Vrlika.
Ad/5 Razmatranje prijedloga Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Vrlika
za 2010. godinu.
Gradonačelnik navodi da je bio raspisan natječaj za dodjelu nagrada, ali se
nitko nije javio sa prijedlogom za nagradu, te smo odlučili nagraditi ljude za
koje smatramo da su zaslužili jer su doprinijeli razvoju gospodarstva na
području Vrlike. Dodjeljuje se kolektivna nagrada:
1. PTUZ „Vrličanka“ Vrlika – jednoglasno prihvaćena odluka.
2. PBZ „Svilaja“ Vrlika - većinom glasova uz jedan glas protiv prihvaćena
Odluka.
3. „Božo Comerce“ d.o.o. Vrlika – jednoglasno prihvaćena odluka.
4. „Vinarija - Teskera“ d.o.o. Vrlika – većinom glasova uz jedan glas protiv
prihvaćena odluka.
Po izvršenoj raspravi Gradsko vijeće Grada Vrlika donosi:
O d l u k u
o dodjeli javnog priznanja Grada Vrlika za
2010. godinu.
Ad/6 Aktuelni sat.
Božo Giljan postavlja pitanje u svezi zamolbe za donaciju PU „Zolj“, dali će joj
grad pomoći . Gradonačelnik je naveo da Grad vodi računa o svima, svim
udrugama, te da se pomaže koliko je u mogućnosti.
Sjednica završila sa radom u 11,00 sati.

Zapisničarka
Ana Klepo, v.r.

Predsjednik G.V.
Ante Turudić, dipl. iur., v.r.

