13.03.2017.
Расподела средстава за спорт, реконструкцију крова школе, оштећенима
земљотресом...
Деветнаеста, редовна, седница Градског већа града Краљева, почела је
минутом ћутања у знак одавања поште недавно преминулом доктору Небојши
Димитријевићу, из Завода за јавно здравље Краљево. Доктор Димитријевић је на
седницама Градског већа подносио извештај о хигијенској исправности воде за
пиће и праћењу квалитета ваздуха.
Већници су затим разматрали десет тачака, колико је било на дневном реду
седнице. Једaн од закључака донетих на овој седници је и давање сагласности на
предлог поравнања који је сачинило ЈКП „Водовод“ Краљево у вези са изведеним
радовима на реконструкцији водоводне мреже у делу насеља Готовац и
Матарушка Бања.
Како је објаснио градоначелник др Предраг Терзић, биће потписано
поравнање и предузећу ће бити исплаћен износ средстава који је утрошен и који је
комисија одредила тако што је утврдила који су радови изведени и која је њихова
вредност.
Пред већницима се нашао и Предлог решења о коришћењу средстава
текуће буџетске резерве у износу од 3.590.700,00 динара ради реконструкције и
санације дела крова Основне школе „Димитрије Туцовић“ у Краљеву.
Градоначелник је рекао да је одмах по добијању предмера и предрачуна
неопходних радова на санацији и реконструкцији крова у ОШ „Димитрије Туцовић“,
и пре прибављених мишљења Одељења за привреду и финансије Градске управе
града Краљева, наредног дана, у петак,10. марта, заказао седницу Већа за
понедељак, 13. март, и у најкраћем могућем року град је обезбедио средства за
санацију и реконструкцију кровног прекривача на школи.
„Период од среде, када се догодио овај немили догађај, до четвртка
следеће седмице, искористили су за премер и предрачун, али град Краљево то
није радио, већ ОШ „Димитрије Туцовић“, у сарадњи са Градским стамбеним
предузећем. И 2013. године, када је реконструисан други од три дела крова на овој
школи, јавну набавку је спроводила школа и радове је извршио онај добављач који
је по тој јавној набавци дао понуду као најповољнији. Ни за први ни за други део
кровног покривача јавну набавку није спроводио град, већ школа“, образложио је
градоначелник, истакавши да је град Краљево урадио апсолутно све да у
најкраћем року реши овај проблем.
Чланови Градског већа су разматрали и Предлог решења о одобрењу
годишњих програма у области спорта на територији града Краљева и утврђивању
износа средстава за њихову реализацију за 2017. годину.
Градоначелник је подсетио да је 33,5 милиона динара опредељено за
програме рада спортских клубова, удружења и организација које се финансирају
из буџета града Краљева.
„Мислим да се ради о јако доброј и праведној расподели средстава, при
чему се гледало да клубови у истом рангу такмичења добију исти износ средстава,
а не да, као прошле године, један фудбалски клуб добије знатно више средстава
од друга три клуба која су се налазила у истом, четвртом, рангу такмичења“, рекао

је Терзић.
Он је истакао да се настојало да се средства расподеле и у другим
спортовима на начин који је знатно праведнији у односу на то како је рађено до
сада.
„Мислим да ће зонаши, као што су Раднички из Ковача или ФК Карађорђе са
Буњачког брда, за разлику од прошлог пута, када су добили свега 50.000 динара, а
сада им је опредељено 600.000 динара, бити задовољни. Определили смо и
новац Женском кошаркашком клубу, Кошаркашком клубу Слога, Одбојкашком
клубу Рибница - по пет милона динара. Потрудили смо се да и они спортови који
захтевају мање средстава буду испоштовани, као на пример борилачки спортови
или шах, који се стварно показао као веома значајан за Краљево. Шаховски
турнири у нашем граду привлаче велики број такмичара и гостију, хотел „Турист“ и
други хотели буду попуњени у то време“, навео је градоначелник.
Према његовим речима, овим није предвиђен никакав трошак старе и нове
хале спортова, као ни атлетског стадиона, а, како је истакао, сваки сат кошта.
„У наредном периоду ћемо представити које трошкове поједини клубови
имају на име тренинга и на основу такмичења која одржавају у халама, на основу
чега бисмо добили целовиту слику колико град Краљево улаже у спорт“, рекао је
др Предраг Терзић.
Градоначелник се осврнуо и на одобравање исплате једнократне новчане
помоћи за санацију породичних стамбених објеката оштећених у земљотресу
новембра 2010. године.
„Велики је проблем што шест година и четири месеца од разорног
земљотреса који је у ноћи између 3. и 4. новембра 2010. погодио Краљево и даље
опредељујемо средства за санацију. Требало је овим породицама знатно раније
помоћи, према правилима која су тада била усвојена. Оне су сад добиле 800.000
односно 1.200.000 динара“, навео је градоначелник нагласивши да сматра да је
ред да на земљотрес ставимо тачку, макар када је реч о помоћи породицама.

