
Općina Donji Kraljevec
VIJEĆE MJESNOG ODBORA DONJI KRALJEVEC

Kolodvorska bb
40 320 Donji Kraljevec

Z A P I S N I K

 4. sjednica  

21. siječanj 2019. godine

Početak: 18,00 sati

Mjesto: Kavana „Stari Krov” D.Kraljevec

Prisutni: Domagoj Štefan, Mladen Taradi, Mihael Ružić, Margareta Zadravec, Tomislav Pintar, 
Sven Mikulan

Odsutni: Zvonimir Vlah, Snježana Gašparić – bolesna,  Dino Lepen – prestao mandat po sili 
Zakona
 
Sjednicu je sazvao predsjednik VMO, a dnevni red je u pisanom obliku dostavljen 8 dana ranije.

Na samom početku u aktualnom satu predsjednik Štefan obrazlaže sljedeći:

                   DNEVNI RED:

-aktualni sat 20,00 min

1. prihvaćanje Zapisnika sa 3. sjednice

2. donošenje Odluke o prestanku mandata vijećniku Dini Lepenu

3. prazne kuće u D.Kraljevcu; ažuriranje popisa; prijedlozi

4.  ZBOR GRAĐANA, termin, dnevni red, oglas

5.  rasprava i donošenje PROGRAMA RADA i usuglašavanje oko

najvažnijih i najhitnijih projekata u Donjem Kraljevcu – RADNA TOČKA

6. ostalo

Osnovana  je  facebook  javna  grupa  „Kraljevčanke  i  Kraljevčani”  od  strane  vijećnika  Svena
Mikulana, a kojoj je cilj međusobna izmjena informacija u mjestu.

1.točka dnevnog reda

Zapisnik je jednoglasno usvojen.
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2.točka dnevnog reda

Dino Lepen, vijećnik MO D.Kraljevca obavijestio je MO da je promjenio prebivalište s danom 13.
studeni 2018. 

Predsjednik VMO predlaže da se donese Odluka kojom se Dini Lepenu utvrđuje prestanak mandata.

VMO jednoglasno donosi sljedeću 

ODLUKU

Utvrđuje se da vijećniku DINI LEPENU s danom 13.11.2018.g. prestaje mandat u Vijeću Mjesnog
odbora  Donji  Kraljevec  po  sili  Zakona,  a  iz  razloga  promjene  prebivališta  iz  mjesta  Donji
Kraljevec u mjesto Nedelišće s danom 13.11.2018.g.

Poziva  se  Hrvatska  seljačka  stranka  (HSS)  Donji  Kraljevec  da  bez  odlaganja  predloži  novog
vijećnika sa svoje liste. 

3.točka dnevnog reda
 
Zadravec je ukazala nezadovoljstvo na funkcioniranje novih stranica Općine, Štefan i Ružić također
smatraju da bi trebale biti preglednije i s više dostupnih podataka, i to najbitnije svježih. 

Vijećnici su složni da je ista zbunjujuća i nepregledna te da bi trebalo na istoj poraditi. Navode
primjere  drugih  Općina  čije  su  stranice  preglednije  i  bogatije  sadržajem  (npe.  Prelog,  Mala
Subotica, Sv.Martin na Muri...)

Obvezali su se vijećnici u Općinskom vijeću upozoriti na tu problematiku.
                               
Štefan je također vijećnicima dostavio popis praznih kuća i gruntišta sa vlasnicima na uvid.
                               
Nakon konstruktivne rasprave donesena je jednoglasna odluka da se svi vlasnici kontaktiraju i da se
napravi  registar  onih  koji  stvarno  žele  prodati  svoje  nekretnine  zbog  lakše  dostupnosti
zainteresiranima.

Konstatira se da Općina ima plan potpore gradnje i kupnje kuća.

                
4.točka dnevnog reda

Temeljem Zakona o lokalnoj i regionalnoj(područnoj) samoupravi, Statutu Općine Donji Kraljevec
te Pravilima Mjesnog odbora Donji Kraljevec, Vijeće Mjesnog odbora Donji Kraljevec jednoglasno
donosi sljedeću 

ODLUKU
                                
1. Zbor građana za 2019.g. će se održati u nedjelju 17. ili 24. veljače u cca 16 sati. 
                                
Točan vrijeme i datum odrediti će se naknadno u dogovoru s Načelnikom Općine.
                                
Predložen je Dnevni red za Zbor građana koji je je jednoglasno usvojen.
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1. predstavljanje Vijeće Mjesnog odbora
2. predstavljanje Programa rada
3. aktualni sat na koji će odgovarati Načelnik općine
4. ostala pitanja i prijedlozi

Mještani  će  biti  obavješteni  o  održavanju  zbora  građana 8  dana  ranije  putem plakata,  stranica
Općine i društvenih mreža.

5.točka dnevnog reda

Na prijedlog predsjednika VMO, a uz suglasnost svih vijećnika pod ovom točkom dnevnog reda,
svaki od vijećnika trebao je ukazati na nedostatke i probleme po pojedinim ulicama. U ovoj raspravi
sudjelovali su svi prisutni vijećnici, a obvezali su se svoje primjedbe u pisanom obliku dostaviti
predsjedniku zbog objedinjenja istih u zajednički plan.
                               
Prijedlozi  se  u  prvome  redu  odnose  na  probleme infrastrukture,  uređenost  mjesta  i  nedostatak
prostora za udruge.

Zapisnik će  nakon pisane dostave svih prijedloga biti naknadno dopunjen sa svim pojedinostima,
za koje se predsjednik obvezao uvesti kao prioritete prema Općini za što skoriju realizaciju.

Pod ovom točkom dnevnog reda došlo je do sveobuhvatne rasprave o svim aktualnim problemima
našeg mjesta.

Uz veliko nezadovoljstvo svih vijećnika opskrbom i izgledom trgovine Metts, neuređenošću okoline
oko samog centra donijeli smo odluku kojom smo obvezali predsjednika VMO, da u ime VMO
napravi dopis prema Mettsu uz poziv na radni sastanak s Općinom kako bi se uklonili nedostaci u
interesu svih mještan i kupaca.
                               
Vijećnici  su  suglasni  da  se  Načelniku  skrene  pozornost  da  vidljivo  obilježi  stambenu  zonu
"ISTOK", na način da se postavi ploča sa podacima o gradilištima te da se ubrzo urede prilazi,
dopremi voda i struja kako bi gradnja mogla čim prije započeti.
                               

6.točka dnevnog reda
  
Pod ostalo se otegnula rasprava o svim dotaknutim temama.

     
Sjednica je zaključena u 19:43 sati.

Zapisnik sastavio:
Margareta Zadravec

Predsjednik Vijeća Mjesnog odbora:
Domagoj Štefan, dipl.iur.
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