IZVOD IZ ZAPISNIKA
sa 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Donji Kraljevec održane dana 03.08.2017. godine sa
početkom u 20,00 sati u prostorijama Općine Donji Kraljevec u Donjem Kraljevcu,
Kolodvorska 52D.
Sjednicu je sazvala predsjednik Općinskog vijeća Zoran Strahija, pozivom broj: Klasa:02105/17-01/25, Ur.broj:2109-06-17-01 od 28.07.2017. godine.
Sjednici su bili nazočni vijećnici: Zoran Strahija, Vladimir Sabol, Božidar Kolarić, Borislav
Čevizović, Tamara Recek, Tomica Strahija, Snježana Pongrac, Margareta Zadravec, Božidar
Fajić i Leon Branilović.
Sjednici su osim vijećnika bili nazočni:
Načelnik Miljenko Horvat, djelatnice Božena Tizaj i Romana Kovač, te predstavnici javnog
priopćavanja.
Sjednici nisu bili nazočni vijećnici: Katica Blagus, Zlatko Horvat i Kristijan Baranašić.
Predsjednik Općinskog vijeća je pozdravio prisutne i konstatirao da je sjednici prisutno 10
vijećnika.
Sukladno članku 68. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Donji Kraljevec, Zoran Strahija je
otvorio aktualni sat.
Miljenko Horvat je podnio kratko izvješće od 05.04.-03.08.2017. – rekao je da je dogovoren i
potpisan sporazum sa Međimurskim vodama, Općinom Goričan i Gradom Prelogom o
djelomičnom preuzimanju duga, i to Prelog u visini od 668.659,73 kn i Goričan 881.163,39
kn. Potpisan aneks Sporazuma sa Međimurskim vodama za smanjenje duga kroz isti period
otplate uz smanjenje mjesečnog iznosa plaćanja sa 40.000,00 kn na 30.000,00 kn.
Započeli su radovi u ul. Braće Radić u Hodošanu – širi se i radi oborinska kanalizacija i
biciklističke staze.
U pregovorima smo sa županijom za dječji vrtić Hodošan, da li ćemo ići sa novom zgradom
ili će se proširiti postojeći dio.
U izradi projekti energetske učinkovitosti prema mjeri 7.4.za staru školu Donji Hrašćan i
vatrogasni dom Palinovec.
U pripremi javne nabava za dječji vrtić Donji Kraljevec.
Margareta Zadravec postavlja pitanje za obnovu crkve u D. Kraljevcu, da li općina sudjeluje
financijski u obnovi i da li se uključio i mjesni odbor. Načelnik je odgovorio da radovi koštaju
70.000 kn, a od toga općina financira 30.000 kn. Isto se bude radilo i na crkvi u Sv. Juraju.
Kako više nije bilo pitanja, predsjednik je u 20,18 sati zaključio aktualni sat.
Zatim predsjednik daje na usvajanje izvod iz zapisnika sa konstituirajuće sjednice. Izvod sa
konstituirajuće sjednice je jednoglasno usvojen.
Nakon usvajanja Izvoda iz zapisnika, predsjednik predlaže dopunu dnevnog reda s točkom
ostala pitanja, prijedlozi i informacije, te daje na usvajanje dnevni red koji glasi:
DNEVNI RED
1. Prijedlog odluke o imenovanju članova komisija i odbora, te Socijalnog vijeća:
- Odbor za statutarno-pravna pitanja
- Komisija za provođenje natječaja za prodaju nekretnina

- Komisija za procjenu nekretnina
- Povjerenstvo za procjenu štete od elementarnih nepogoda
- Komisija za popis imovine
- Odbor za proračun
- Odbor za gospodarstvo i poljoprivredu
- Odbor za sport
- Odbor za kulturu
- Odbor za prostorno planiranje
- Povjerenstvo za odabir prijedloga javnih priznanja
- Socijalno vijeće
2. Prijedlog odluke o određivanju potpisnika financijskih dokumenata Općine Donji Kraljevec
3. Izvršenje Proračuna do 30.06.2017. g.,
4. Prijedlog odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Općine Donji Kraljevec,
5. Prijedlog odluke o prihvaćanju izvješća načelnika o provedbi Plana gospodarenja otpadom
Republike Hrvatske za razdoblje 2007-2015 godine na području Općine Donji Kraljevec u
2016. g,
6. Prijedlog odluke o prihvaćanju izvješća o radu Pre-koma d.o.o. o gospodarenju otpadom na
području Općine Donji Kraljevec u 2016.g.,
7. Informacija i Prijedlog za odluku o prodaji zemljišta Agromeđimurju,
8. Prijedlog odluke o povratu sredstava,
9. Ostala pitanja, prijedlozi i informacije.
Predloženi dnevni red je jednoglasno usvojen.
TOČKA 1.
Prijedlog odluke o imenovanju članova komisija i odbora, te Socijalnog vijeća
Predsjednik Odbora za izbor i imenovanje Tomica Strahija je rekao da temeljem
međustranačkog dogovora, Odbor predlaže da se imenuju slijedeći članovi:
ODBOR ZA STATUTARNOPRAVNA PITANJA

KOMISIJA ZA PROVOĐENJE
NATJEČAJA ZA PRODAJU
NEKRETNINA

KOMISIJA ZA PROCJENU
NEKRETNINA

POVJ. ZA PROCJENU ŠTETE
OD ELEMENTARNIH
NEPOGODA

1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.

predsjednik – Domagoj Štefan
član – Božidar Kolarić
član - Igor Ivković
predsjednik –Katica Blagus
član – Zvonko Vadlja
član – Tomica Strahija
član –Božidar Fajić
član – Josip Čemerika
predsjednik – Katica Blagus
član – Zvonko Vadlja
član – Tomica Strahija
član – Božidar Fajić
član – Josip Čemerika
predsjednik –Krešo Lepen
član – Vladimir Sabol
član – Tomica Strahija

KOMISIJA ZA POPIS IMOVINE

ODBOR ZA PRORAČUN

ODBOR ZA GOSPODARSTVO I
POLJOPRIVREDU

ODBOR ZA SPORT

ODBOR ZA KULTURU

ODBOR ZA PROSTORNO
PLANIRANJE

POVJERENSTVO ZA ODABIR
PRIJEDLOGA JAVNIH
PRIZNANJA

SOCIJALNO VIJEĆE

4. član – Zlatko Ružić
5. član - Kristijan Baranašić
1. predsjednik –Borislav Čevizović
2. član – Saša Sabol
3. član – Leon Branilović
1. predsjednik – Zoran Strahija
2. član – Tamara Recek
3. član – Božidar Kolarić
4. član – Ivan Markati
5. član – Mladen Taradi
1. predsjednik – Tomica Strahija
2. član – Vladimir Sabol
3. član – Snježana Gašparić
4. član – Mladen Taradi
5. član – Božidar Fajić
1. predsjednik – Vladimir Sabol
2. član – Katica Blagus
3. član – Ivan Markati
1. predsjednik – Tamara Recek
2. član – Katica Blagus
3. član – Margareta Zadravec
1. predsjednik – Renata Zrna
2. član – Vladimir Sabol
3. član – Božidar Kolarić
4. član – Igor Ivković
5. član – Zlatko Ružić
1. predsjednik – Mladen Čonka
2. član – Domagoj Štefan
3. član – Margareta Zadravec
1. predsjednik – Zlata Tota
2. članovi – 6 članova – predstavnici
MO
- predstavnik Udruge umirovljenika

Predloženi članovi odbora su jednoglasno izabrani.
TOČKA 2.
Prijedlog odluke o određivanju potpisnika financijskih dokumenata Općine Donji
Kraljevec
Zoran Strahija je rekao da se za potpisnike financijskih dokumenata predlažu:

1.
2.
3.
4.

Miljenko Horvat, Donji Kraljevec, Gornji kraj 49
Mladen Čavlek, Sveti Juraj u Trnju 93
Zoran Strahija, Hodošan, Braće Radića 33
Romana Kovač, Donji Kraljevec, Mlinska 22

Predsjednik daje na glasovanje navedeni prijedlog, koji je prihvaćen.
TOČKA 3.
Izvršenje Proračuna do 30.06.2017. g.
U raspravi su sudjelovali:Miljenko Horvat.
Predsjednik daje na usvajanje Izvršenje Proračuna, „za“ je glasalo 10 vijećnika, te konstatira
da je Izvršenje Proračuna jednoglasno usvojeno.
TOČKA 4.
Prijedlog odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Općine Donji
Kraljevec
U raspravi su sudjelovali: Božena Tizaj, Božidar Kolarić i Margareta Zadravec.
Predsjednik OV daje na usvajanje Prijedlog odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova na
području Općine Donji Kraljevec. „Za“ su glasali svi vijećnici, te predsjednik konstatira da je
odluka donesena jednoglasno.
TOČKA 5.
Prijedlog odluke o prihvaćanju izvješća načelnika o provedbi Plana gospodarenja
otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2007-2015 godine na području Općine Donji
Kraljevec u 2016. g.
Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Izvješće načelnika o provedbi Plana gospodarenja
otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2007-2015 godine na području Općine Donji
Kraljevec u 2016. g.
TOČKA 6.
Prijedlog odluke o prihvaćanju izvješća o radu Pre-koma d.o.o. o gospodarenju
otpadom na području Općine Donji Kraljevec u 2016.g.
U raspravi su sudjelovali: Miljenko Horvat i Borislav Čevizović.
Nazočni vijećnici jednoglasno su prihvatili Izvješće o radu Pre-koma d.o.o. o gospodarenju
otpadom na području Općine Donji Kraljevec u 2016.g.
TOČKA 7.
Informacija i Prijedlog za odluku o prodaji zemljišta Agromeđimurju
U raspravi su sudjelovali: Miljenko Horvat, Borislav Čevizović, Božidar Kolarić, Margareta
Zadravec i Božidar Fajić.
Predsjednik vijeća daje na glasovanje prijedlog da se za povlačenje žalbe na odluku
drugostupanjskog županijskog suda koja je bila u korist Agromeđimurja d.d. za česticu
27362/2 i česticu uz kanal koja bi prešla u vlasništvo Agromeđimurja d.d. dobije naknada od
30.000 eura. „Za“ su glasali svi vijećnici, te konstatira da je prijedlog jednoglasno usvojen.

TOČKA 8.
Prijedlog odluke o povratu sredstava
Načelnik je rekao da se radi o parceli koja je ušla na javnu površinu koju smo prodali, mi bi
im vratili novce putem anexa ugovora.
Općinsko vijeće je jednoglasno prihvatilo prijedlog.
TOČKA 9.
Ostala pitanja, prijedlozi i informacije
Načelnik je informirao prisutne da će u subotu u 9,00 sati biti polaganje vijenaca u Hodošanu.
Margareta Zadravec je pitala da li je komunalni redar na godišnjem odmoru, te da Kraljevec
smrdi.
Miljenko Horvat veli da je nudio program da se smanje emisije smrada. Balog je rekao da
rade sve što mogu da smanje smrad. Bitno nam je mjesto i ljudi i htjeli bi to umanjiti,
ventilatori rade cijelu noć, bio sam u Palinovcu i tamo su ventilatori stalno radili.
Margareta Zadravec je rekla da i u Dravskoj ulici postoji problem.
Snježana Pongrac je rekla da živimo na selu, ljudi žive s toga.
Božidar Fajić je pitao za priključak kanalizacije za OŠ Hodošan i društveni dom u Hodošanu.
Miljenko Horvat objašnjava imovinsko-pravne odnose.
Vladimir Sabol je rekao da Palinovec nema ogradu do dječjeg igrališta, prozori se mjenjaju,
cigla nije ožbukana, ploča pada.
Borislav Čevizović je pitao za kanalizaciju u stambenoj zgradi.
Miljenko Horvat odgovara da će Međimurske vode snimiti kanalizaciju, ali još nemaju
nikakve snimke. Oni imaju problema sa kanalizacijom, nemaju nadzor nad svojim objektima
a po drugoj strani tvrde da naša kanalizacija ne valja.
Kako više nije bilo pitanja predsjednik je u 20,45 sati zaključio sjednicu.

ZAPISNIČAR:
Silvija Habuš

PREDSJEDNIK OV:
Zoran Strahija

