REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD KASTAV
GRADSKO VIJEĆE
KLASA:021-05/22-01/02
URBROJ:2170-05-05/01-22-2
Kastav, 30. ožujka 2022.
ZAPISNIK
sa 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Kastva
održane 29. ožujka 2022. godine u 19:00 sati
u Boćarskom domu „Slavko Stanić”,
Kastav, Stražnica 3
Prisutni Vijećnici: Mirela Smojver, David Marot, Željko Rolih, Stanko Vučetić, Sandra Srdoč,
Bruno Kraljić, Paola Car, Renato Jelovica, Irena Kukurin Barić, Leon Kunišek, Marko Brašnić,
Irena Šarlija i Marin Rančić
Odsutni Vijećnici: Davor Jurčić i Vjekoslav Rubeša
Gradonačelnik: Matej Mostarac
Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti:
- Biljana Maljković Jakovac, mag.oec., pročelnica Upravnog odjela za opće poslove i društvene
djelatnosti,
- Neva Andonov Lipovac, mag.oec., savjetnica za društvene djelatnosti
- Andrea Bralić, dipl.oec., savjetnica za društvene djelatnosti i odnose s javnošću
- Marin Benvin, mag.iur., viša stručna suradnica za pravne poslove
- Ivona Jurčić, mag.oec., referent I. - tajnica
Upravni odjel za financije i razvoj:
- Krešimir Vidović, dipl.oec., pročelnik Upravnog odjela za financije i razvoj
Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša:
- Dalibor Babić, dipl.ing.građ., pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni
sustav i zaštitu okoliša
Gosti:
- Marijan Čančarević, načelnik I. policijske postaje Rijeka
- Mile Baričević, I. policijska postaja Rijeka
- Arsen Jardas, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja

Sjednici prisustvuje 12 Vijećnika od 15 stoga će odluke donesene na ovoj sjednici biti
pravovaljane.
Usvajanje dnevnog reda:
1. Izvještaj o stanju sigurnosti na području Grada Kastva za 2021. godinu
1.1. Izvještaji o stanju sigurnosti na području Grada Kastva za siječanj i veljaču 2022. godine
2. Nagrade Grada Kastva za 2022. godinu
3. Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području grada Kastva
4. Izvješće Grada Kastva o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za 2021.
godinu
5. Vijećnička pitanja
Kako nije bilo rasprave, prešlo se na
GLASANJE:
JEDNOGLASNO je usvojen
Dnevni red za 8. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kastva.
Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Kastva održane 21. prosinca 2021.
godine
Kako nije bilo rasprave, prešlo se na
GLASANJE:
JEDNOGLASNO je usvojen
Zapisnik sa 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Kastva održane 24. veljače 2022. godine.
AD 1.) Izvještaj o stanju sigurnosti na području Grada Kastva za 2021. godinu
AD 1.1.) Izvještaji o stanju sigurnosti na području Grada Kastva za siječanj i veljaču 2022.
godine
Uvodno obrazloženje dao je Marijan Čančarević, načelnik I. policijske postaje Rijeka.
Vijećnica Irena Kukurin Barić pridružuje se sjednici u 19:05 sati te sudjeluje u daljnjoj raspravi
i glasanju po dnevnom redu.
Sjednici prisustvuje 13 Vijećnika od 15.
U raspravi su sudjelovali gradonačelnik Matej Mostarac i načelnik I. policijske postaje Rijeka
Marijan Čančarević.
Izvještaj o stanju sigurnosti na području Grada Kastva za 2021. godinu i Izvještaji o stanju
sigurnosti na području Grada Kastva za siječanj i veljaču 2022. godine primljeni su na znanje.

AD 2.) Nagrade Grada Kastva za 2022. godinu
Uvodno obrazloženje dao je Arsen Jardas, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja.
Kako nije bilo rasprave, prešlo se na
GLASANJE:
JEDNOGLASNO je donesena
Odluka o dodjeli nagrade Grada Kastva za 2022. godinu Boćarskom klubu "Kastav".
GLASANJE:
JEDNOGLASNO je donesena
Odluka o dodjeli nagrade Grada Kastva za 2022. godinu prof. dr. sc. Zorini Pinoza Kukurin.
GLASANJE:
JEDNOGLASNO je donesena
Odluka o dodjeli nagrade Grada Kastva za 2022. godinu Željanu Paviću.
GLASANJE:
JEDNOGLASNO je donesena
Odluka o dodjeli javnog priznanja Grada Kastva pok. Svetozaru Kovačeviću.
GLASANJE:
JEDNOGLASNO je donesena
Odluka o dodjeli javnog priznanja Grada Kastva pok. Berislavu Sesaru.
GLASANJE:
JEDNOGLASNO je donesena
Odluka o dodjeli javnog priznanja Grada Kastva pok. Josipu jurkoviću.
AD 3.) Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području grada
Kastva
Uvodno obrazloženje dala je Biljana Maljković Jakovac, mag.oec., pročelnica Upravnog odjela
za opće poslove i društvene djelatnosti.
Kako nije bilo rasprave, prešlo se na
GLASANJE:
Sa 12 glasova ZA i 1 glasom SUZDRŽAN donesena je
Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području grada Kastva.
AD 4.) Izvješće Grada Kastva o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske
za 2021. godinu
Uvodno obrazloženje dao je Dalibor Babić, dipl.ing.građ., pročelnik Upravnog odjela za
prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša.

Izvješće Grada Kastva o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske
za 2021. godinu primljeno je na znanje.
AD 5.) Vijećnička pitanja
Vijećnica Irena Šarlija prenosi problematiku susjede na adresi Donji Turki 8. Dopis je
prethodno poslan u Grad jer sva voda sa ceste ulazi gđi. u konobu. Dobiven je odgovor da se
mora napraviti oborinska odvodnja. Smatra da bi se problematika mogla riješiti postavljenjem
rubnjaka koji ne bi smetao prolasku automobila. Moli da se riješi navedena problematika jer
ista traje godinama. Prenosi i pitanje koje je zaprimila putem e-maila: „Kako gradonačelnik
opravdava rekonstrukciju zgrade poduzetničkog inkubatora u naravi obiteljske kuće u koju
su smješteni klasični uredski prostori.“ Ukupno se radi o 140 m2, a cijela investicija iznosila je
3.749,000 kn što ispada 3.510 € po m2. Prenosi i pitanja građana iz Rubeša, kada će biti gotova
kanalizacija. Vijećnicu Irenu Šarlija zanima kada će biti gotova kanalizacija u Brnčićima.
Gradonačelnik Matej Mostarac odgovara da je projekt prezentiran i prijavljen na europsko
financiranje gdje je kroz valorizaciju objekta u staroj jezgri čiji je vlasnik, Grad Kastav stavio
isti u funkciju. Iznos se odnosi na cjelokupni projekt koje je vezan uz poduzetnički inkubator
i edukacije. Prijavilo se 12 poduzetnika za ciklus edukacija i realizaciju poduzetničkih ideja
kroz mentorstvo koje će imati unutar tog programa. Bit je da kroz taj program imamo
stručnjake predavače koji će raditi s mladim poduzetnicima na realizaciji njihovih ideja.
Prostor je uredski gdje će se moći održavati edukacije i gdje će se moći iznajmiti uredski stol
za povremeni rad, gdje će dolaziti mladi ljudi i razvijati poduzetničke ideje. Što se tiče financija
možemo dostaviti javne nabave, izvođače i sve šta je potrebno.
Što se tiče kanalizacije Grad je riješio imovinsko pravnu problematiku za područje Grada
Kastva. Dva su natječaja poništena, zadnji je u provedbi te se Grad nada da će dobiti izvođača
radova i da će na većem području Grada krenuti realizacija kanalizacije. Brnčići nisu u prvom
dijelu bili uključeni zbog svog položaja i zbog situacije da će područje Brnčića tražiti zasebno
mjesto koje će skupljati kanalizaciju sa cijelog tog područja. Brnčići će biti prijavljivani u nekim
drugim ciklusima, a za ostatak Grada nada se da će radovi uskoro krenuti.
Predsjednica Gradskog vijeća Grada Kastva Mirela Smojver prenosi upit Vijećnice Irene
Kukurin Barić za imenovanje i razrješenje člana Odbora za zdravstvo, socijalnu skrb,
ravnopravnost spolova i osoba treće životne dobi te izvještava da će isto ići na sljedeću sjednicu
Gradskog vijeća Grada Kastva.
Vijećnica Irena Kukurin Barić odgovara da je podnijela taj zahtjev i zanimu ju šta sa
formiranjem Odbora za branitelje. Predsjednica Gradskog vijeća Grada Kastva Mirela Smojver
odgovara da je zahtjev zaprimljen. S obzirom da su Odbori definirani Poslovnikom i Statutom
upućuje Vijećnicu Irenu Kukurin Barić da se najprije mora podnijeti zahtjev za izmjenu
Poslovnika i Statuta i tek nakon toga se može formirati Odbor.

Tonski zapis sa 8. sjednice Gradskog vijeća možete preuzeti na sljedećem linku
https://kastav.hr/gradsko-vijece/
Sjednica je završila u 19:30 sati.

Zapisničarka
Referent I. - tajnica
Ivona Jurčić, mag.oec.

Predsjednica Gradskog vijeća
Mirela Smojver, dipl.iur.

