27.12.2016.
Петнаеста (ванредна) седница Градског већа града Краљева
„На петнаестој (ванредној) седници Градског већа, одржаној 27. децембра
2016. године, поред предлога за допуну дневног реда и амандмана, како је
истакао градоначелник Краљева др Предраг Терзић, разматрана је и сагласност
на давање дела простора у „Норвешкој кући“ на Берановцу Дому здравља
Краљево, који ће Дом здравља искористити за формирање амбуланте за житеље
Берановца, Јовца, Кованлука, Метикоша и Драгосињаца.
„Сматрам да ћемо на овај начин успети да решимо питање примарне
здравствене заштите грађанима ових места - да ће они имати амбуланту која им је
много ближе и да ћемо успети да растеретимо амбуланту у Рибници“, рекао је
градоначелник.
На седници Градског већа разматран је и Предлог закључка о давању
сагласности на предлог уговора о заједничкој изградњи индивидуалног стамбеног
објекта (монтажне куће изграђене ради отклањања последица земљотреса).
Градоначелник је истакао да је постојао „веома велики проблем да грађани,
који су после земљотреса добили монтажне куће, а изградили их на плацевима
који нису исти они где су се налазиле њихове претходне куће и други стамбени
објекти, нису могли да пријаве пребивалиште. Управо из тог разлога донели смо
једну одлуку у светлу озакоњења нелегалних објеката која ће допринети да и ови
људи остваре своја права“, објаснио је Терзић.
Поред тога на седници Градског већа донета је и одлука о распореду
коришћења старе и нове хале спортова.
„До сада се у медијима често говорило о томе колико град Краљево издваја
новца у буџету за суфинансирање програма рада спортских клубова, удружења и
организација. Углавном се говорило само о финансијским средствима.
Веома је значајно да ми спортским клубовима, удружењима и другим
спортским организацијама потпуно бесплатно, без икакве надокнаде, устапамо на
коришћење халу спортова у одређеним терминима које смо сада усвојили. Ради се
о још једној врсти помоћи, која уопште није мала ако узмемо у обзир трошкове
загревања, утрошка електричне енергије и друге трошкове које имамо у старој и у
новој хали спортова“, изјавио је градоначелник након седнице Градског већа.

