IZVOD IZ ZAPISNIKA
sa 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Donji Kraljevec održane dana 27.04.2018. godine sa
početkom u 20,00 sati u prostorijama Općine Donji Kraljevec u Donjem Kraljevcu,
Kolodvorska 52D.
Sjednicu je sazvao predsjednik Općinskog vijeća Zoran Strahija, pozivom broj: Klasa:02105/18-01/17, Ur.broj:2109-06-18-01 od 23.04.2018. godine.
Sjednici su bili nazočni vijećnici: Zoran Strahija, Vladimir Sabol, Tamara Recek, Božidar
Kolarić, Tomica Strahija, Borislav Čevizović, Snježana Pongrac, Kristijan Baranašić,
Margareta Zadravec, Božidar Fajić, Mladen Taradi i Zlatko Ružić.
Sjednici su osim vijećnika bili nazočni:
Načelnik Miljenko Horvat, zamjenik načelnika Mladen Čavlek, djelatnici Boža Tizaj, Silvija
Habuš i Robert Balent, te predstavnici sredstava javnog informiranja.
Sjednici nisu bili nazočni vijećnici: Katica Blagus.
Predsjednik Općinskog vijeća je pozdravio prisutne i konstatirao da je sjednici prisutno 12
vijećnika.
Sukladno članku 68. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Donji Kraljevec, Zoran Strahija je
otvorio aktualni sat.
Načelnik je podnio kratko izvješće od prošle sjednice – napravljene su radnje za izbore,
obavljene pripreme za proslavu Dana općine, počeli su radovi na biciklističkoj stazi Donji
Kraljevec-Hemuševec.
Isplaćeni je prvi dio iz programa za financiranje udruga, napravljen je program za
sufinanciranje djelatnice dječjeg vrtića, provodi se javna nabava za rekonstrukciju starog
dijela dječjeg vrtića.
Podijelili smo 50 paketa potrebitima za Uskrs.
Margareta Zadravec je pitala kada će započeti radovi na tržnici, pošto je bilo obećano da će
biti gotova do proslave Dana općine.
Načelnik odgovara da je mislio da će biti gotovo do Dana općine, međutim za jedan dio
radova ne možemo dobiti troškovnik.
Zatim je Margareta Zadravec postavila pitanje da li postoji mogućnost postavljanje klime u
grobnoj kući Donji Kraljevec, a Miljenko Horvat je rekao da je u planu postavljanje klima
uređaja u sve tri grobne kuće.
Na pitanje za zaprašivanje komaraca, načelnik odgovara da će se zaprašivati u četvrtak i
petak.
Tomica Strahija je pitao za uređenje tržnice i što je s neizgrađenim gradilištima koja se ne
kose, imamo miševe, štakore, krpelje…
Božena Tizaj veli da smo za stambenu zonu istok zatražili građevinsku dozvolu za prometnice
i vodu i čekamo da završe spoj na glavnu cestu.
Robert Balent je rekao da svake godine nakon 1. maja idemo u postupanje s zapuštenim
dvorištima i gradilištima.
Mladen Taradi ističe da nije zadovoljan s odgovorom na prošloj sjednici, za radove uz kanal.
Ako se radi spoj na Dravsku, ja onda nisam zadovoljan. Te je rekao načelniku, ako ne zna što
se radi, neka zatraži pismeni odgovor od Hrvatskih voda.
Miljenko Horvat je odgovorio da općina nema nikakvih kontakata s Hrvatskim vodama u vezi
s tim. Pismeno budemo postavili pitanje. Najvjerojatnije je namjena da se spoji na
zaobilaznicu prema Prelogu.

Kako više nije bilo pitanja, predsjednik je u 20,12 sati završio aktualni sat.
Zatim predsjednik daje na usvajanje izvod iz zapisnika sa 7. sjednice. Izvod iz zapisnika sa 7.
sjednice je usvojen sa 10 glasova „za“, 1 „protiv“ i 1 „suzdržani“.
Nakon usvajanja Izvoda iz zapisnika, predsjednik daje na usvajanje dnevni red koji glasi:
DNEVNI RED
1. Prijedlog odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Donji Kraljevec,
2. Prijedlog odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s
napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama,
3. Ostala pitanja, prijedlozi i informacije.
Predloženi dnevni red je jednoglasno usvojen.
TOČKA 1.
Prijedlog odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Donji Kraljevec
Na prijedlog Odbora za odabir prijedloga za javna priznanja, nazočni vijećnici donijeli su
jednoglasnu odluku da se javna priznanja za 2017. g. dodijele slijedećim osobama:
PRIZNANJE ZA ŽIVOTNO DJELO
1. Vilko Šercer – za posebni doprinos u sportu i društvenom životu
PLAKETA
1. NK „KRALJEVČAN“ Donji Kraljevec – za 80 godina aktivnog i zapaženog sportskog
djelovanja
2. KUD Općine Donji Kraljevec – za 20 godina aktivnog i zapaženog rada
3. UDRUGA MLADIH „PUSTAKOVČAN“ Donji Pustakovec – za 10 godina aktivnog i
zapaženog rada
4. Darko Lepen, Donji Kraljevec – za dugogodišnji rad na području sporta
TOČKA 2.
Prijedlog odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s
napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama
U raspravi su sudjelovali: Tomica Strahija, Robert Balent, Margareta Zadravec, Miljenko
Horvat i Borislav Čevizović.
Predsjednik daje na glasovanje prijedlog odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca
i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama. „Za“ su
glasali svi vijećnici, te konstatira da je prijedlog jednoglasno usvojen.
TOČKA 3.
Ostala pitanja, prijedlozi i informacije
Miljenko Horvat je upoznao vijećnike s novonastalom situacijom oko poreza na kuće za
odmor - imamo stari Pravilnik o općinskim porezima, kojeg je tek sada porezna uprava
počela primjenjivati. Vlasnici koji imaju više kuća, za onu koja je prazna plaćaju porez za
kuću za odmor. Do sada se nije plaćalo, ali sada su se spojili porezna uprava, policija i
geoportal.

Božidar Kolarić je rekao da su mu se žalili pojedinci kako su odjavili radionicu i da bi im
trebalo za te objekte računati komunalnu naknadu po drugoj cijeni.
Zatim je rekao da je čuo da je na županiji bio sastanak za besplatni Internet. Načelnik je na to
rekao da je to wifi4EU i da smo se mi prijavili, a da će se vaučeri dijeliti 15.05., a namijenjen
je za upotrebu u javnim prostorijama.
Pročelnica se nadovezala na pitanje za komunalnu naknadu i rekla da osoba koja je odjavila
obrt, mora doći prijaviti k nama, i obračunati će mu se najniži koeficijent (za stambeni
prostor).
Načelnik poziva sve prisutne na proslavu Dana općine.
U 20,46 sati je završila sjednica Općinskog vijeća.

ZAPISNIČAR:
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