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Вртић бесплатан и за децу цивилних инвалида рата, помоћ града санирању
Позоришта, добит „Путева“ за унапређење услова рада....
Седамнаеста ванредна седница Градског већа града Краљева имала је
седам тачака на дневном реду. Углавном се радило о предлозима одборника за
допуну дневног реда наступајуће седнице Скупштине града Краљева.
Градски већници су подржали Предлог одлуке о расподели добити по
завршном рачуну за 2015. годину ЈКП „Путеви“ Краљево, која износи око 45
милиона динара.
„Принципијелно сам више пута истицао да добит коју остваре јавна
предузећа треба уплатити оснивачу, тј. да та средства треба да се слију у буџет
града Краљева“, рекао је градоначелник Краљева др Предраг Терзић.
„У овом случају смо прихватили да у дневни ред седнице Скупштине града
уђе предлог да се расподела добити изврши тако да 80 одсто припадне ЈКП
„Путеви“ Краљево, 10 одсто радницима предузећа, а 10 оснивачу, тј. граду
Краљеву“, рекао је градоначелник образложивши одлуку тиме што је, током 2015.
и 2016. године, ово предузеће 46 милиона динара определило за куповину
грађевинских машина са опремом, које су неопходне за одржавање путева,
крпљење рупа, асфалтирање, различите земљане радове, али и оних машина које
су преко потребне током зимских месеци за чишћење снега и за одржавање
путева.
„Ове машине су биле преко потребне, зато сматрам да је новац уложен
онако како је требало. Управо због тога град прихвата да добије свега 10
процената. Да је тај новац уложен у увећање плата, и то не оних људи који раде и
чисте снег и на минус 20 степени, и лети на плус 35 раде на крпљењу рупа и
асфалтирају, не би било проблема. Али, да су тај новац поделили за увећање
плата директорима и административцима, ми такав предлог сигурно не бисмо
прихватили“, изјавио је градоначелник.
Поред тога, градски већници су се позитивно изјаснили и на Предлог одлуке
о утврђивању предлога цене боравка деце у Предшколској установи „Олга
Јовичић Рита“ Краљево за 2017. годину.
„Претходном одлуком било је предвиђено да постоје одређене категорије
које не плаћају боравак деце у предшколској установи, међу којима и деца ратних
војних инвалида. Међутим, ми смо инсистирали да у ову категорију треба уврстити
и децу цивилних инвалида рата“, рекао је градоначелник, објаснивши да је и
Управни одбор Предшколске установе донео одлуку да се у оне који не плаћају
боравак у вртићима уврсте и деца цивилних инвалида рата.
„Није поштено да неко ко није носио униформу у рату, а стварно је страдао
и постао инвалид, јер је изгубио део тела, плаћа накнаду за боравак своје деце у
вртићу“, поручио је градоначелник Терзић, наводећи пример да је у Шумарицама,
током бомбардовања 1999. године, пала бомба на војне резервоаре, приликом
чега су страдали путници у аутобусу „Аутотранспорта“, међу којима и једна
девојчица која још није пошла у школу, а која је услед тога остала трајни инвалид.

„Деци и тих наших суграђана, који су страдали од 1991. до 1999. године,
треба омогућити да не плаћају боравак у вртићима“, сматра градоначелник.
Из текуће буџетске резерве града Краљева опредељено је око 193.000
динара за санацију вентилационог система грејања, чији квар је узроковао
хаварију у Краљевачком позоришту крајем јануара ове године.
„Град ће у будућности определити и нова средства за санацију позоришта
како би велика дворана била доведена у ред и како би у њој могле да се
одржавају представе, које се сада изводе у малој сали која не може да прими
више од 50 гледалаца. Важно је да континуитет рада нашег Позоришта постоји, а
град ће помоћи да оно изађе из проблема и наши грађани ће имати прилику да
гледају представе у нашем позоришту, које је једно од најбољих у земљи“,
поручио је градоначелник, захваливши и директору, који је брзо реаговао и
проналази начине за даље функционисање ове значајне културне установе у
нашем граду.
На седници Градског већа је донета и одлука о распореду 200.000 динара
Атлетском клубу „Карановац“ Краљево на име учешћа града Краљева у
подмирењу трошкова организације традиционалне манифестације Шесте
међународне атлетске Сретењске трке у Ушћу.
Поред догађаја на атлетском стадиону, уз Новогодишњу атлетску трку у
Мрсаћу, трка у Ушћу, истакао је градоначелник, која се одржава на Сретење, 15.
фебруара, веома је значајан атлетски догађај ван центра града.
„Град треба да помогне Ушћу, насељу на свега 50 километара од свог
центра, и одржавању манифестације која је међународног карактера. Ове године
долазе и такмичари из Румуније, а град Краљево се потрудио да их дочека и
обезбеди смештај. Надам се да ће се у Ушћу окупити велики број људи и да ћемо
присуствовати једној лепој спортској манифестацији“, поручио је Терзић.
На данашњој седници Градског већа дата је сагласност и Месној заједници
Витковац за изградњу гараже за ватрогасна возила.
„У граду Краљеву, поред Добровољног ватрогасног друштва, имамо још
неколико сеоских добровољних ватрогасних друштава - у Врби, Каменици,
Буковици, Витковцу. Дали смо сагласност Месној заједници Витковац да изграде
простор где ће моћи да сместе возило које поседују. Надам се да ће и то
допринети да се број пожара, нарочито у јесен, када мештани пале ливаде и
врзине, смањи“, рекао је градоначелник Краљева др Предраг Терзић.
Седница је имала и једну допуну, која се односила на расподелу средстава
индиректним корисницима буџета односно месним заједницама за 2017. годину.

