ШЕСНАЕСТА СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА КРАЉЕВА
28. ДЕЦЕМБАР 2020. ГОДИНЕ
На шеснаестој (ванредној) седници Градског већа града Краљева, одржаној
28. децембра 2020. године, градски већници разматрали су шеснаест тачака
дневног реда.
Чланови Градског већа су, након разматрања Предлога за допуну
предложеног дневног реда Шесте седнице Скупштине града Краљева, а који је
поднела Одборничка група „Александар Вучић – За нашу децу“, донели Мишљење
којим се Скупштини града Краљева предлаже да усвоји: Предлог решења о
давању сагласности на Статут „Апотекарске установе Краљево“, Предлог решења
о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Чистоћа“ Краљево о
одређивању цена услуга сакупљања, одвожења и депоновања комуналног отпада,
разматрање Годишњег финансијског извештаја за 2019. годину Регионалног
центра за управљање комуналним отпадом „Регион Краљево“ доо Краљево,
Предлог одлуке о измени Одлуке о водоводу и канализацији града Краљева, као и
Предлог решења којим се одређују лица за оверу обрасца ЗИП-1 за исплату
зарада запослених у јавним предузећима чији је оснивач Скупштина града
Краљева.
Краљевачки већници су се позитивно изјаснили у вези са доношењем
Измена Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике
руралног развоја за 2020. годину на територији града Краљева.
На 16. седници Градског већа, донет је и Закључак о утврђивању измењеног
обима јавног градског и приградског превоза путника на територији града Краљева
за време трајања мера прописаних Уредбом о изменама и допунама Уредбе о
мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19.
Градско веће града Краљева је донело Одлуку о ценама елемената Такси
тарифе за обављање такси превоза путника на територији града Краљева,
Тарифу за обављање такси превоза на територији града Краљева, као и Програм
организовања такси превоза и Програм такси стајалишта на територији града
Краљева.
Након разматрања предлога, већници су донели Правилник о изгледу
кровне ознаке и условима и начину давања сагласности за њено коришћење, као
и Закључак о прихватању иницијативе ЈП за уређивање грађевинског земљишта
„Краљево“ за достављање предлога за реконструкцију коловозне конструкције
улица и некатегорисаних путева уз 15 одсто учешћа грађана.

