REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD VRLIKA
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/18-01/04
UR.BROJ: 2175-06/01-01-18-01
Vrlika, 11.travnja 2018. godine
Z A P I S N I K
Sa 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Vrlike održane u Gradskoj vijećnici Grada Vrlika
dana 11. travnja 2018. godine sa početkom u 14,30 sati.
Zapisnik vodi: Ana Klepo
Sjednici su nazočni:
- Dijana Maras, predsjednica
- Ljilja Vrančić, zamjenica
- Anita Blažević,član
- Ivan Žeravica, član
- Jure Turudić, član
- Slavko Škrbić, član
- Ivan Vulić, član
- Boris Alegić, član
- Marijo Delić, član
Odsutni sa sjednice:
- Tomislav Lelas
- Ivica Gverić
- Ana Kaselj
Sjednici GV nazočni su i: gradonačelnik Jure Plazonić, zamjenik gradonačelnika Nikola
Uzun, pročelnica JUO Marijana Matić.
Predsjednica GV Dijana Maras - dobar dan svima, otvaram 11. sjednicu, predlažem da
počnemo minutom šutnje za našeg predsjednika i sve preminule hrvatske branitelje.
Predsjednica GV- možemo prijeći na vijećnička pitanja ako netko ima riječ?
1. Marijo Delić za gradonačelnika-zašto ne radi naš restoran? Natječaj je završen, bilo je
kandidata a isti ne radi.
Gradonačelnik-bio je natječaj, prijavila su se tri ponuditelja, najpovoljniji je bio Ivica Lisičar,
on plaća najamninu a ne otvara restoran. Obavjestili smo ga da danas raskidamo s njim
ugovor, da plati preostalu najamninu i idemo ponovno na natječaj.
Pročelnica Marijana-ugovor smo solemizirali, možemo se naplatiti.
Marijo Delić-zašto Marijana Škalic nije dobila restoran?
Gradonačelnik-njena ponuda nije bila najpovoljnija.
Pročelnica Marijana-svi ponuditelji su trebali dostaviti svoj Plan rada, Lisičar je to dostavio.
2. Marijo Delić-gradonačelniče trebalo bi razmisliti koliko restoran košta Grad tokom
godine; teniski tereni i ostalo osim NK.

Gradonačelnik-sve je to dolje bilo u sklopu restorana i prije kad je držao privatnik pa nije
mogao opstati.
3. Slavko Škrbić-što je s mojom čekaonicom?
Predsjednica GV-danas nam Branko nije prisutan da odgovori na pitanje, pa za slijedeći put.
Predsjednica GV – idemo na zapisnik, ima li tko primjedbi? Nema, tko je za, tko protiv a tko
suzdržan? Nitko, svi smo za dakle sa 9 (devet) glasova za usvaja se Zapisnik sa 10. sjednice
Gradskog vijeća Grada Vrlike.
Predsjednica GV-možemo prijeći na dnevni red:
1. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o prijenosu udjela
komanditnog društva V.R. Metal Dalmatia za proizvodnju i usluge
2. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o prijenosu udjela
V.R. Metal d.o.o. za proizvodnju i usluge
Predsjednica GV - tko je za ovakav dnevni red? Većinom glasova devet (9) za
usvaja se dnevni red.
Prelazimo na prvu točku: Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o
prijenosu udjela komanditnog društva V.R.Metal Dalamtia za proizvodnju i usluge
Predsjednica GV ovaj dokument je u cjelosti, prije rasprave dajem riječ gradonačelniku da
ukratko pojasni.
Gradonačelnik-ovo je nastavak sa zadnje sjednice GV jer smo o tome govrili.Imamo dva nova
ulagača,zainteresirani su za prijenos našeg udjela u V.R.Metal. U komanditno društvo ulaze
novi partneri, otkupit će udjele od nas, kad otkupe udjele onda će dva nova partnera ući u
V.R.Metal d.o.o.Oni će proširivati proizvodnju, što bolje budu radili bit će bolje svima nama,
punit će se i naš proračun, zapošljavat će naše ljude, dobili smo kvalitetne ljude.
Pročelnica Marijana-zna se po zakonu koje su naše djelatnosti, proizvodna djealtnost nije naša
djelatnost, izlazimo im u susret.
Predsjednica GV otvara raspravu.
Marijo Delić-što se tiče prodaje zemljišta V.R.Metalu bilo bi bolje da se s tim zemljištem išlo
kao s udjelom.U bivšem sazivu GV ta Odluka nije bila na GV. Vidio sam da su ozbiljni
ulagači i sa ozbiljnim namjerama. Ima li još slobodnog zemljišta ako se pojavi neki investitor
za solare?
Gradonačelnik-imamo mi još zemljišta.
Ivan Vulić-mene zanima ta prodaja, zašto oni ne bi kupili zemljište od drugih suvlasnika a ne
od Grada?
Gradonačelnik-mi smo dobili dobrog investitora koji će tu ulagati, treba ih prihvatiti, nam to
nije djelatnost. Našim ljudima u našem mjestu trebamo osigurati dostojan život.
Idemo na uređenje parkinga kod škole, gdje je bila stara škola, na uređenje ulice Milana
Begovića, to smo prijavili na natječaj, preko fondova EU ćemo to urediti.
Ivan Vulić-nama je bitno da zaposle što više ljudi.
Predsjednica GV-porezi i prirezi idu Gradu.
Gradonačelnik-u dogovoru sa V.R.Metalom što se tiče zapošljavanja naših ljudi ako treba mi
ćemo ih prekvalificirati (snositi troškove prekvalifikacije).
Marijo Delić-ako se budu širili poslovali dobro trebali bi voditi račun o ekološkoj strukturi za
okolinu, tu su svi vodoopskrbni kanali koji su usmjereni prema vrelu.
Gradonačelnik-ta tvornica nema niti jednog dimnjaka, mikroljev to je keramika koja nemože
naštetiti okolini

Nikola Uzun- to je čista industrija koja nije štetna za okolinu.
Predsjednica GV-ako nema pitanja krenimo na glasovanje.
Većinom glasova devet (9) za usvaja se Odluka o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o
prijenosu udjela komanditnog društva V.R. Metal Dalmatia za proizvodnju i usluge.
Prelazimo na drugu točku: Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o
prijenosu udjela V.R.Metal d.o.o. za proizvodnju i usluge
Sve se odnosi na isto samo smo uložili 4.000,00 kn manje.
Predsjednica GV daje na glasovanje navedeni prijedlog. Većinom glasova devet (9) za usvaja
se Odluka o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o prijenosu udjela V.R.Metal d.o.o. za
proizvodnju i usluge.
Sjednica završila u 15,05 sati.
Pročelnica Marijana- napomenula bih edukaciju vijećnika koju provode i ostali gradovi i
općine, preko Udruge gradova , besplatna je, ako ste zainteresirani da prijavimo, bilo bi kod
nas.
Predsjednica GV – zahvaljujem svima na radu, zatvaram 11. sj. u 15,05 sati.

Zapisničar:
Ana Klepo

Predsjednica G.V.
Dijana Maras, mag.oec.

