ZAPI SN I K
17. sjednice Gradskog vijeća Grada Komiže
Održane 27. ožujka 2019. godine, u Galeriji "Boris Mardešić", s početkom u 18:00 sati.
Nazočni vijećnici: Edo Bogdanović, Katarina Martinis, Tamara Alavanja, Mićo Sviličić, Vicko
Mardešić, Antonija Zanki Mardešić, Antonio Rogošić, Jurica Jončić, Dalka Zanki.
Izočni vijećnici: Vinko Mardešić (neopravdano), Joško Karuza (neopravdano).
Ostali nazočni: Tonka Ivčević (gradonačelnica), Jerko Marinković (zamjenik gradonačelnice), Ante Jurić
(pročelnik), Dinka Zanki (viši referent), Stanko Žuanić (viši referent), Luca Bogdanović (Gradska knjižnica
Ranko Marinković), Martina Gabrić (Centar za pomoć u kući Komiža), Ana Žitko (Dječji vrtić Komiža), Ivana
Brajković (administrativni referent).
Zapisnik: Veni Vitaljić (referent).
Predložen je
DNEVNI

RED:

1.
2.
3.
4.
5.

Verifikacija Zapisnika 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Komiže
Pitanja vijećnika
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Komiže za 2018. godinu
Odluka o komunalnim djelatnostima na području Grada Komiže
Odluka o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Komižu
(Procjena rizika dostupna na www.komiza.hr)
6. Zaključak o Izvješću o radu Gradonačelnice Grada Komiže za razdoblje od 1. srpnja do 31.
prosinca 2018. godine
7. Zaključak o Izvješću o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2018. godinu
8. Zaključak o Izvješću o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018.
9. Zaključak o Izvješću o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2018. godinu
10. Zaključak o Financijskom izvještaju i Izvješću o radu Gradske knjižnice "Ranko
Marinković" za 2018. godinu
11. Zaključak o Financijskom izvještaju i Izvješću o radu Dječjeg vrtića "Komiža" za 2018.
12. Zaključak o Financijskom izvještaju i Izvješću o radu Centra za pomoć u kući "Komiža" za
2018. godinu
13. Razno
Predloženi dnevni red je prihvaćen jednoglasno (9 Za).
AD-1
Mićo Sviličić: imam primjedbu na realizaciju Zapisnika a vezano za moj upit o radovima na
Musteru i vezano za izvješće Turističke zajednice Grada Komiže.
Ante Jurić: uputili smo dopis Konzervatorskom odjelu u Splitu, odgovor još nismo zaprimili.
Edo Bogdanović: zatražit ćemo od TZ-a dopunu izvješća.
Gradsko vijeće Grada Komiže jednoglasno (9 Za) prihvaća Zapisnik 16. sjednice Gradskog vijeća.
AD-2
Antonija Zanki Mardešić: jeli sužavanje gornjeg dijela Rive po projektu i vezano za borove - zašto
nije napravljen test potezanja?
Tonka Ivčević: točno je da je za borove predložen test potezanja. U RH postoji jedna tvrtka koja to
radi i ima jedna u Beču koja nas je odbila. Ponuda za test potezanja iznosi cca 18.000,00 kn, što je
jako skupo, a obzirom na oštećenja i termalnu životnu fazu borova, nije se napravio navedeni test.

Što se tiče Rive – izmjena je nastala nakon skidanja borova. Konzervatori su dali suglasnost. Htjeli
smo poštivati drvored na Rivi i da Riva opet bude onakva kakva je nekad bila. Naime, proširenje je
naknadno napravljeno za potrebe pazara.
Mićo Sviličić: zanima me cijena ukupnih radova, nadzor, rok izvedbe, hoće li se ponovno
"ukucavati" tende kao i do sada? Što je s kamenom koji je bio na Trgu Škor?
Tonka Ivčević: kamen je pohranjen i sačuvan na primjeren način. Ukupnu cijenu neznam točno
napamet, biti će nešto više od milijun i sto tisuća kuna. Većina posla će biti dovršena do Uskrsa,
osim prolaza do ribarnice i prolaza iza caffe bara Speed. Morali smo intervenirati na terenu po
pitanju kanalizacijskog i oborinskog sustava. HEP je izvodio neke radove koji prvotno nisu bili
planirani. To su neke situacije koje nismo mogli predvidjeti, a zbog kojih radovi kasne. Inače sve
ide po planu, svaki tjedan održavaju se koordinacije. Nadzor je tvrtka "a+u" d.o.o. iz Komiže.
Što se tiče tendi – neznam kako se drugačije mogu postaviti. Projektom Rive nije projektirana
urbana oprema, ali je izrađen budući izgled tendi. To se mora iskomunicirat sa svim građanima i
ugostiteljima, dobiti suglasnost konzervatora i dati ugostiteljima primjeren rok od nekoliko godina
za prilagodbu.
Antonija Zanki Mardešić: na glavnoj plaži i dalje izlazi voda iz cijevi. Kada će se to riješiti i gdje se
preusmjerava ta voda kada se cijev zatvori?
Edo Bogdanović: radi se o sudoperu koji se inače ne koristi. Sutra ćemo to riješiti.
AD-3
Odbor za financije i proračun se sastao.
Dinka Zanki obrazložila je Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna Grada Komiže za 2018. godinu.
Gradsko vijeće Grada Komiže, sa 6 glasova Za i 3 Suzdržana, donosi
G O D I Š N J I I Z VJ E Š TAJ
o izvršenju Proračuna Grada Komiže za 2018. godinu
(Godišnji izvještaj objavljen je u "Službenom glasniku Grada Komiže" br. 02/19)
AD-4
Pročelnik je obrazložio prijedlog Odluke.
Gradsko vijeće Grada Komiže, sa 7 glasova Za i 2 Suzdržana, donosi
OD LU KU
o komunalnim djelatnostima na području Grada Komiže
(Odluka je objavljena u "Službenom glasniku Grada Komiže" br. 02/19)
AD-5
Pročelnik je obrazložio prijedlog Odluke.
Mićo Sviličić: jeli izrađivač izabran putem natječaja ili na koji način?
Ante Jurić: postupkom jednostavne nabave.
Gradsko vijeće Grada Komiže, sa 7 glasova Za i 2 Suzdržana, donosi
OD LU KU
o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Komižu
(Odluka je objavljena u "Službenom glasniku Grada Komiže" br. 02/19)

AD-6
Gradonačelnica je obrazložila Izvješće o svom radu za navedeno razdoblje.
(Vijećnik Mićo Sviličić se ispričao, morao je otić)

Dalka Zanki: proširenje stare ceste?
Tonka Ivčević: da, nastavit će se sa proširenjima u fazama.
Gradsko vijeće Grada Komiže, sa 6 glasova Za i 2 Suzdržana, donosi
ZAK LJ U ČAK
o Izvješću o radu Gradonačelnice Grada Komiže
za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2018. godine)
(Zaključak i Izvješće su objavljeni u "Službenom glasniku Grada Komiže" br. 02/19)
AD-7
Gradonačelnica je obrazložila predmetno Izvješće.
Gradsko vijeće Grada Komiže, sa 6 glasova Za i 2 Suzdržana, donosi
ZAK LJ U ČAK
o Izvješću o izvršenju
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
(Zaključak i Izvješće su objavljeni u "Službenom glasniku Grada Komiže" br. 02/19)
AD-8
Gradonačelnica je obrazložila predmetno Izvješće.
Gradsko vijeće Grada Komiže, sa 6 glasova Za i 2 Suzdržana, donosi
ZAK LJ U ČAK
o Izvješću o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
(Zaključak i Izvješće su objavljeni u "Službenom glasniku Grada Komiže" br. 02/19)
AD-9
Pročelnik je obrazložio predmetno Izvješće.
Tonka Ivčević izvjestila je Gradsko vijeće o sastanku održanom 21.03.2019. godine u Ministarstvu
zaštite okoliša i energetike, koji se održao na inicijativu svih otočnih gradonačelnika i načelnika, a
vezano za zatvaranje odlagališta otpada na pojedinim otocima.
- Odlagalište Šćeće je predviđeno za zatvaranje 31.12.2018. (Odlukom je zatvoreno), međutim još
se nisu stvorili uvjeti za potpuno zatvaranje jer Grad Vis nije prihvatio odvoz otpada sa područja
Grada Komiže na odlagalište Wellington. Na sastanku smo izvješteni kako je zakonska obveza svih
gradova na kojima su i dalje odlagališta otvorena prihvatiti otpad te da će Ministarstvo ustrajati u
provođenju te zakonske odredbe.
Gradsko vijeće Grada Komiže, sa 7 glasova Za i 1 Suzdržan, donosi
ZAK LJ U ČAK
o Izvješću o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2018. godinu
(Zaključak i Izvješće su objavljeni u "Službenom glasniku Grada Komiže" br. 02/19)

AD-10
Luca Bogdanović obrazložila je predmetna Izvješća.
Gradsko vijeće Grada Komiže jednoglasno (8 Za) donosi
ZAK LJ U ČAK
o Financijskom izvještaju i Izvješću o radu
Gradske knjižnice "Ranko Marinković" za 2018. godinu
(Zaključak je objavljen u "Službenom glasniku Grada Komiže" br. 02/19)
AD-11
Ana Žitko obrazložila je predmetna Izvješća i u ime svih zaposlenih u Dječjem vrtiću Komiža se
zahvalila na projektu uređenja vrtića.
Gradsko vijeće Grada Komiže jednoglasno (8 Za) donosi
ZAK LJ U ČAK
o Financijskom izvještaju i Izvješću o radu Dječjeg vrtića "Komiža" za 2018. godinu
(Zaključak je objavljen u "Službenom glasniku Grada Komiže" br. 02/19)
AD-12
Martina Gabrić obrazložila je predmetna Izvješća.
Gradsko vijeće Grada Komiže jednoglasno (8 Za) donosi
ZAK LJ U ČAK
o Financijskom izvještaju i Izvješću o radu
Centra za pomoć u kući "Komiža" za 2018. godinu
(Zaključak je objavljen u "Službenom glasniku Grada Komiže" br. 02/19)
AD-13
Gradonačelnica je Gradskom vijeću predstavila Stanka Žuanića, službenika koji mijenja službenicu
Dinku Zanki koja je na dugotrajnom bolovanju.
Dalka Zanki izvjestila je nazočne o provođenju akcije Zelena čistka koja će se provoditi 12., 13. i
14. travnja 2019. godine.
Sjednica je završila u 19:45.

Zapisničarka:
Veni Vitaljić

Predsjednik:
Edo Bogdanović

