IZVOD IZ ZAPISNIKA
sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Donji Kraljevec održane dana 09.08.2018. 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:02105/18-01/24, Ur.broj:2109-06-18-01 od 03.08.2018. godine.
Sjednici su bili nazočni vijećnici: Zoran Strahija, Vladimir Sabol, Tamara Recek, Božidar
Kolarić, Tomica Strahija, Borislav Čevizović, Snježana Pongrac, Katica Blagus, Margareta
Zadravec, Božidar Fajić, Mladen Taradi i Zlatko Ružić.
Sjednici su osim vijećnika bili nazočni:
Načelnik Miljenko Horvat, zamjenik načelnika Mladen Čavlek, djelatnice Boža Tizaj,
Romana Kovač i Robert Balent, te predstavnici sredstava javnog informiranja.
Sjednici nisu bili nazočni vijećnici: Kristijan Baranašić.
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
u 20,01 otvorio aktualni sat.
Načelnik je podnio kratko izvješće od prošle sjednice – započeta je prodaja gradilišta u
stambenoj zoni Istok, završena javna nabava, u tijeku su radovi na gornjem dijelu dječjeg
vrtića, fasade u Donjem Hrašćanu i na tržnici u Donjem Kraljevcu.
Margareta Zadravec je rekla da su bila osigurana sredstva za rekonstrukciju i sanaciju ulice
Kralja Tomislava, zanima ju zašto to nije realizirano. Načelnik je na to odgovorio da nisu bila
osigurana sredstva, projekt je bio stopirani, bilo je najavljeno da smo dobili, ali nismo.
Zatim je Margareta Zadravec pitala kad će biti oformljeno Socijalno vijeće, a načelnik
odgovara nakon godišnjih odmora.
Mladen Taradi veli da su za tržnicu predviđena jedna sredstva a u troškovniku ispada da
idemo prema milijunu.
Miljenko Horvat je na to rekao da nejdemo prema milijunu, već su povećani troškovi zbog
stupova koji ne zadovoljavaju statiku.
Na pitanje Mladena Taradija da li imamo sve dozvole koje su potrebne za nadstrešnicu,
načelnik odgovara da imamo.
Božidar Fajić je pitao za Dom kulture u Svetom Juraju. Miljenko Horvat odgovara da je
problem u tome što su napravljeni djelomično radovi tako da ćemo mi odraditi radove a WC.
Zatim je Božidar Fajić pitao da li će to biti ove godine, a načelnik je rekao da zbog puno
radova i puno projekata
Zlatko Ružić podsjeća načelnika da je na početku naveo puno toga što se radi u Donjem
Kraljevcu. Mene zanima Hodošan, da li smo se kandidirali za neki projekt? Da li su
napravljeni projekti za dječji vrtić i da li je istina da je odabrana nova lokacija za dječji vrtić?
Miljenko Horvat odgovara da u ponedjeljak ide van bagatelna nabava za izradu projekata za
dječji vrtić u Hodošanu, ne mogu se raditi dva vrtića istovremeno, tek kad bude gotov vrtić u
Donjem Kraljevcu, idemo na mjeru 7.4. za Hodošan. Što se tiče lokacije, arhitekti budu
predložili najpogodniju lokaciju, ali će mjesni odbor donijeti konačnu odluku.
Nastavio je Zlatko Ružić i rekao da je na predizbornom skupu predsjednik vijeća rekao da su
gotovi projekti za vrtić, a načelnik veli da su gotovi idejni projekti.
Borislav Čevizović je pitao za gradilišta u Donjem Kraljevcu, da li je bilo zainteresiranih i da
li je bilo upita, te za infrastrukturu.

Miljenko Horvat odgovara da je jedno gradilište prodano, upita imamo za još 4 gradilišta,
polagano će se popuniti. Za infrastrukturu je rekao da su projekti za ceste gotovi,
kanalizacijske i vodovodne mreže se već izrađuju. Mi moramo financirati javnu rasvjetu i
trafostanicu.
Zatim je Borislav Čevizović pitao za snimanje kanalizacije u Donjem Kraljevcu, a načelnik
odgovara da je bio na sastanku s Međimurskim vodama, snimanja su pred početkom, a kad
budu imali projekte, kandidirati će se za fondove, znači da je i javna nabava napravljena.
Božidar Kolarić je pitao u kojoj je fazi LED rasvjeta i kakva je situacija sa bežičnim
internetom.
Miljenko Horvat veli da smo pred potpisivanjem ugovora za LED rasvjetu, vrijednost je
518.000,00 kn, a za internet je stanje potpuno drugačije.
Božidar Kolarić smatra da bi trebalo čim prije napraviti optičku mrežu, a Miljenko Horvat
ističe da želi sklopiti ugovor gdje će Općina biti vlasnik 51%.
Na pitanje Snježane Pongrac što je s grobnom kućom u Hodošanu, načelnik odgovara da se
radi na tome.
Tomica Strahija je pitao kakva je situacija s trgovinom u Donjem Pustakovcu, veli da je teško
živjeti u selu bez dućana. Zatim je pitao tko uređuje bankine?
Miljenko Horvat odgovara da je sa predsjednikom mjesnog odbora dogovoreno da se još
jednom raspiše natječaj za dućan. Također smo ponudili da mi obnovimo, ali smo dobili
negativan odgovor.
Što se tiče cesta prema Svetom Jurju čisti općina, a ove koje čisti ŽUC ne znamo zbog čega
Kako više nije bilo pitanja, predsjednik je u 20,25 završio aktualni sat.
Zatim predsjednik daje na usvajanje izvod iz zapisnika sa 9. sjednice, koji je jednoglasno
usvojen.
Nakon usvajanja Izvoda iz zapisnika, predsjednik daje na usvajanje dnevni red koji glasi:
DNEVNI RED
1. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja i prijavu projekta
„Sportski trg i prateći sadržaji“ na natječaj Programa ruralnog razvoja RH mjera 7.4.1.
na području Općine Donji Kraljevec,
2. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja i prijavu projekta
"Rekonstrukcija i opremanje DVD-a Palinovec“ na natječaj Programa ruralnog
razvoja RH mjera 7.4.1. u svrhu Centra za obuku mladeži Vatrogasne zajednice
Općine Donji Kraljevec-Goričan,
3. Prijedlog statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Donji Kraljevec,
4. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Donji
Kraljevec,
5. Prijedlog odluke o izmjeni odluke o plaći,
6. Prijedlog odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i
mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš,
7. Prijedlog odluke o prihvaćanju Zapisnika o obavljenom proračunskom nadzoru
utvrđivanja zakonitosti izvršavanja proračuna Općine Donji Kraljevec i Primjedbe
Općine na Zapisnik,
8. Ostala pitanja, prijedlozi i informacije.
Predloženi dnevni red je jednoglasno usvojen.

TOČKA 1.
Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja i prijavu projekta
„Sportski trg i prateći sadržaji“ na natječaj Programa ruralnog razvoja RH mjera 7.4.1. na
području Općine Donji Kraljevec
U raspravi su sudjelovali: Miljenko Horvat i Borislav Čevizović.
Predsjednik daje na usvajanje prijedlog odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja i
prijavu projekta „Sportski trg i prateći sadržaji“ na natječaj Programa ruralnog razvoja RH
mjera 7.4.1. na području Općine Donji Kraljevec. „Za“ su glasali svi vijećnici.
TOČKA 2.
Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja i prijavu projekta
"Rekonstrukcija i opremanje DVD-a Palinovec“ na natječaj Programa ruralnog razvoja RH
mjera 7.4.1. u svrhu Centra za obuku mladeži Vatrogasne zajednice Općine Donji KraljevecGoričan
Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo odluku o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja i
prijavu projekta "Rekonstrukcija i opremanje DVD-a Palinovec“ na natječaj Programa
ruralnog razvoja RH mjera 7.4.1. u svrhu Centra za obuku mladeži Vatrogasne zajednice
Općine Donji Kraljevec-Goričan.
TOČKA 3.
Prijedlog statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Donji Kraljevec
Prijedlog statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Donji Kraljevec je
jednoglasno usvojen.
TOČKA 4.
Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Donji
Kraljevec
Nazočni vijećnici jednoglasno su osvojili Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika
Općinskog vijeća Donji Kraljevec.
TOČKA 5.
Prijedlog odluke o izmjeni odluke o plaći
Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo odluku o izmjeni Odluke o plaći načelnika.
TOČKA 6.
Prijedlog odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i
mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš
U raspravi su sudjelovali: Robert Balent i Mladen Taradi.
Predsjednik daje na usvajanje odluku o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja
otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš.“Za“ su glasali svi vijećnici, te
konstatira da je prijedlog jednoglasno usvojen.

TOČKA 7.
Prijedlog odluke o prihvaćanju Zapisnika o obavljenom proračunskom nadzoru
utvrđivanja zakonitosti izvršavanja proračuna Općine Donji Kraljevec i Primjedbe Općine na
Zapisnik
Miljenko Horvat je objasnio da proračunski nadzor ide temeljem prijave.
Nakon konstatacije Mladena Taradija da Općinsko vijeće ne treba prihvaćati Zapisnik, nije se
glasalo o prihvaćanju Zapisnika, već je samo donosi na znanje vijećnicima.
TOČKA 8.
Ostala pitanja, prijedlozi i informacije
Margareta Zadravec je pitala što je s promocijom sportske monografije?
Kako više nije bilo pitanja predsjednik završava sjednicu u 20,54.
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