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Općina Petrovsko  Skraćeni zapisnik 7. sjednice Općinskog vijeća u 2014.

Skraćeni zapisnik 7. sjednice Općinskog vijeća u 2014.

SKRAĆENI ZAPISNIK

sa 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Petrovsko održane 17. lipnja 2014. godine u prostorijama Općine Petrovsko.
Započeto u 19,05 sati.

PRISUTNI:

Rudolf Semenić, predsjednik Općinskog vijeća
Milan Hršak, potpredsjednik Općinskog vijeća
Željko Presečki, član vijeća
Marijan Škrnjug, član vijeća
Stjepan Herak, član vijeća
Vilim Zajec, član vijeća
Damjan Bajčić, član vijeća
Eduard Presečki, član vijeća
Žarko Fruk, član vijeća
Stjepan Poslončec,član vijeća
Miljenko Golec, član vijeća

Od ostalih sjednici su prisustvovali:

http://www.petrovsko.hr/index.php/naslovnica/sluzbeniakti/185skracenizapisnik7sjedniceopcinskogvijecau2014?tmpl=component&print=1&page=
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Ivan Šanjug, načelnik općine,
Stjepan Krklec, zamjenik načelnika općine.

Sjednici nije prisustvovao: Franjo Šanjug, član vijeća koji je svoj izostanak opravdao i Darko Jagić koji svoj izostanak nije opravdao
Zapisničar: Đurđa Cesarec.
Rudolf Semenićpredsjednik vijeća pozdravio je sve prisutne, zahvalio se na odazivu, te konstatirao da sjednici prisustvuje dovoljan broj vijećnika (od 13 prisutno 11),
da se ista može održati, te se mogu donositi pravovaljane odluke i drugi akti.
Dnevni red za današnju sjednicu primili ste poštom.
Da li ima tko kakvu izmjenu ili dopunu?
Za riječ se javio načelnik Općine gospodin Ivan Šanjug, te predložio dopunu dnevnog reda sa dvije točke, i to: Donošenje Zaključka o razrješenju i imenovanju
mrtvozornika za područje Općine Petrovsko i Donošenje Obračuna Proračuna Općine Petrovsko za razdoblje od 01.01.2013. do 31.12.2013. godine, jer je Ministarstvo financija
dostavilo mailom odgovor na upit Općine, a još očekujemo i poštom dostavu.
Za riječ se javio vijećnik Željko Presečki istaknuvši da je to materija za vijeće, ali je kratki rok pošto je materijal dat pred početak sjednice. Moje je mišljenja da se
Zaključak o imenovanju mrtvozornika uvrsti u dnevni, red a ovo drugo da se počeka obrazloženje Ministarstva.
Za riječ se javio vijećnik Damjan Bajčić istaknuvši da je prije 15 dana upućen dopis prema Ministarstvu financija, a tražili smo prije tri mjeseca.

Zamjenik načelnika – tražili smo prepiske emailova. Prosljeđivalo se u Ministarstvu na tri adrese. Jučer obavljen razgovor sa gospođom
Ivanom Jakir Bajo i ona je poslala to obrazloženje, a treba još doći odgovor u pisanom obliku na naš upit.
Damjan Bajčić Email nije vjerodostojni dokument, znači nadopunjeni dokument treba doći

Predsjednik vijeća dao je prijedlog načelnika na glasanje:
1. Donošenje Obračuna Proračuna Općine Petrovsko za razdoblje od 01.01. 2013. do 31. 12. 2013. godine:
Tko je ZA: 3 vijećnika
PROTIV: 7 (sedam)
http://www.petrovsko.hr/index.php/naslovnica/sluzbeniakti/185skracenizapisnik7sjedniceopcinskogvijecau2014?tmpl=component&print=1&page=
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SUZDRŽAN:1 (jedan).
Predsjednik vijeća konstatirao je da prijedlog nije usvojen.

2. Donošenje Zaključka o razrješenje i imenovanju mrtvozornika za područje Općine Petrovsko:
Tko je ZA: 11 vijećnika
PROTIV: 0 (nitko)
SUZDRŽAN:0 (nitko).
Predsjednik vijeća konstatirao je da je jednoglasno prihvaćena točka Zaključak o razrješenju i imenovanju mrtvozornika za područje Općine Petrovsko.
Nakon prihvaćenja ove točke dnevnog reda, predsjednik vijeća dao je dnevni red na glasanje:
Tko je ZA: 11 vijećnika
PROTIV: 0 (nitko)
SUZDRŽAN:0 (nitko).
Predsjednik vijeća konstatirao je da je jednoglasno prihvaćen dnevni red, kako slijedi:

DNEVNI RED.

1. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Petrovsko
održane 28. ožujka 2014. godine.
2. Donošenje Odluke o prihvaćanju Projekta gradnje zajedničkog reciklažnog dvorišta.
3. Donošenje Zaključka o rješavanju pitanja prostora za smještaj Gradskog društva Crvenog križa Krapina.
4. Donošenje Odluke o pristupanju LAGu „SRCE ZAGORJA“.
5. Donošenje Odluke o dodjeli priznanja Općine Petrovsko u 2014. godini.
6. Dogovor o pripremama za Dan Općine.
7. Informacija o stanju projekata i radova u Općini Petrovsko.
http://www.petrovsko.hr/index.php/naslovnica/sluzbeniakti/185skracenizapisnik7sjedniceopcinskogvijecau2014?tmpl=component&print=1&page=
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8. Donošenje Zaključka o razrješenju i imenovanju mrtvozornika za područje Općine Petrovsko.
9. Pitanja i prijedlozi.

TOČKA 1.

Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Petrovsko
održane 28. ožujka 2014. godine

Predsjednik vijeća otvorio je raspravu po ovoj točci.
Nakon provedene rasprave predsjednik vijeća dao je skraćeni zapisnik na glasanje:
Tko je ZA: 6 vijećnika
PROTIV: 3 (tri)
SUZDRŽAN:2 (dva).

Općinsko vijeće većinom glasova donijelo je slijedeći

ZAKLJUČAK
Usvaja se skraćeni zapisnik sa 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Petrovsko održane 18. ožujka 2014. godine, u tekstu koji se prilaže zapisniku i čini njegov
sastavni dio.

TOČKA 2.
http://www.petrovsko.hr/index.php/naslovnica/sluzbeniakti/185skracenizapisnik7sjedniceopcinskogvijecau2014?tmpl=component&print=1&page=
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Donošenje Odluke o prihvaćanju Projekta gradnje zajedničkog reciklažnog dvorišta

Predsjednik vijeća otvorio je raspravu po ovoj točci.
Nakon provedene rasprave, predsjednik vijeća dao je Odluku na glasanje:

Tko je

ZA: 11 (vijećnika)
PROTIV: 0 (nitko)
SUZDRŽAN: 0 (nitko)

Predsjednik vijeća konstatirao je da je Općinsko vijeće jednoglasno donijelo slijedeću

ODLUKU
o prihvaćanju Projekta gradnje zajedničkog reciklažnog dvorišta

1. Općina Petrovsko prihvaća sudjelovanje u Projektu gradnje zajedničkog reciklažnog dvorišta za potrebe Općine Petrovsko, Grada Krapine, Općine Đurmanec, Općine Jesenje i
Općine Radoboj, u svrhu osiguravanja zajedničkog izvršavanja obveze odvojenog prikupljanja problematičnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila, te krupnog
(glomaznog) komunalnog otpada te zajedničke provedbe mjera gospodarenja otpadom sukladno odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br. 94/13. i
pratećim propisima. Prava i obveze svih dionika koji sudjeluju u Projektu gradnje zajedničkog reciklažnog dvorišta regulirat će se međusobnim sporazumom.
2. Zajedničko reciklažno dvorište iz točke 1. ove Odluke izgradit će se na zemljištu na području Grada Krapine na k.č.br.4795/1 k.o. Krapina Grad u poduzetničkoj zoni Krapina Nova, a
koja je u skladu sa prostornoplanskim dokumentima Grada Krapine, UPUom Krapina Nova Zapad („Službeni glasnik Grda Krapine“ br. 2/05.) i u skladu sa Planom gospodarenja
otpadom Grada Krapine („Službeni glasnik Grada Krapine“ br. 2/08.), te se u tu svrhu pristupa rješavanju imovinskopravnih odnosa.
3. Grad Krapina je nositelj Projekta gradnje zajedničkog reciklažnog dvorišta iz točke 1. ove Odluke i ovlašten za obavljanje svih radnji u svezi realizacije istog i nastupanja prema Fondu
za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
4. Krakom d.o.o. Krapina, Gajeva 20 je investitor izgradnje zajedničkog reciklažnog dvorišta u smislu važećeg Zakona o gradnji, Zakona o prostornom uređenju i pratećih propisa, te će
http://www.petrovsko.hr/index.php/naslovnica/sluzbeniakti/185skracenizapisnik7sjedniceopcinskogvijecau2014?tmpl=component&print=1&page=
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upravljati zajedničkim reciklažnim dvorištem u smislu odredbi važećeg Zakona o održivom gospodarenju otpadom i pratećih propisa, a što će se utvrditi posebnim odlukama
.
5. Ovlašćuje se načelnik za potpis sporazuma.

TOČKA 3.

Donošenje Zaključka o rješavanju pitanja prostora za smještaj Gradskog društva Crvenog križa Krapina

Predsjednik vijeća otvorio je raspravu po ovoj točci.
Nakon provedene rasprave, predsjednik vijeća dao je Zaključak na glasanje:

Tko je

ZA: 11 (vijećnika)
PROTIV: 0 (nitko)
SUZDRŽAN: 0 (nitko)

Predsjednik vijeća konstatirao je da je Općinsko vijeće jednoglasno donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK
o rješavanju pitanja prostora za smještaj Gradskog društva Crvenog križa Krapina

1. Prihvaća se prijedlog Gradskog društva Crvenog križa Krapina za rješavanje pitanja poslovnog prostora za smještaj Gradskog društva Crvenog križa Krapina na lokaciji u
Krapini, Ulica Frana Galovića 7d.
http://www.petrovsko.hr/index.php/naslovnica/sluzbeniakti/185skracenizapisnik7sjedniceopcinskogvijecau2014?tmpl=component&print=1&page=
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2. Sredstva za kupnju poslovnog prostora iz točke 1. ovog Zaključka osigurati će Gradsko društvo Crvenog križa Krapina putem bankarskog kredita.

3. Općina Petrovsko sufinancirati će Grdskom društvu Crvenog križa Krapina otplatu glavnice i kamate kredita u visini =149.336,87 kuna troškova kroz narednih 10 godina, o
čemu će Općina Petrovsko i Gradsko društvo Crvenog križa Krapina sklopiti poseban Sporazum.

4. Općina Petrovsko donosi ovaj zaključak uz uvjet da Grad Krapina i Općine Đurmanec, Jesenje i Radoboj prihvate svojim zaključcima način rješavanja pitanja prostora koji je
predložilo Gradsko društvo Crvenog križa Krapina, u tekstu koji čini sastavni dio ovog zaključka.

5. Ovlašćuje se načelnik Općine Petrovsko za realizaciju ovog Zaključka „nakon što Grad Krapina, te Općine Đurmanec, Jesenje i Radoboj donesu svoje akte o prihvaćanju
prijedloga Zaključka o rješavanju pitanja prostora za smještaj Gradskog društva Crvenog križa Krapina“.

TOČKA 4.
Donošenje Odluke o pristupanju LAGu „SRCE ZAGORJA“

Predsjednik vijeća otvorio je raspravu po ovoj točci.
Predsjednik vijeća upoznao je prisutne sa terminologijom naziva ove točke, da bi to bio Zaključak, a ne Odluka. Isto je prihvaćeno.
Nakon provedene rasprave, predsjednik vijeća dao je Zaključak na glasanje:

Tko je

ZA: 11 (vijećnika)
PROTIV: 0 (nitko)
SUZDRŽAN: 0 (nitko)

Predsjednik vijeća konstatirao je da je Općinsko vijeće jednoglasno donijelo slijedeći
http://www.petrovsko.hr/index.php/naslovnica/sluzbeniakti/185skracenizapisnik7sjedniceopcinskogvijecau2014?tmpl=component&print=1&page=
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ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se interes Grada Krapine, te Općina Đurmanec, Jesenje, i Radoboj za pridruživanjem u LAG Srce zagorja u kojem se nalazi Općina Petrovsko.

2. Za detaljnije pojašnjenje i obrazloženje interesa Grada Krapine te Općina Đurmanec, Jesenje, Petrovsko i Radoboj za pridruživanjem u LAG Srce zagorja predlaže se
zajedničko održavanje sastanka sa svim predstavnicima općina i gradova uključenih u LAG Srce zagorja, te zainteresiranih strana za uključenje u LAG.

3. Ovlašćuje se načelnik Općine Petrovsko da poduzima sve potrebne aktivnosti u cilju realizacije ove Odluke, te da o tijeku postupka informira Općinsko vijeće.

TOČKA 5.

Donošenje Odluke o dodjeli priznanja Općine Petrovsko u 2014. godini

Predsjednik vijeća otvorio je raspravu po ovoj točci.
Za riječ se javio vijećnik gospodin Miljenko Golec, te predložio da se gospođi Mariji Bolšec dodjeli Plaketa umjesto Zahvalnice s obzirom da je postigla dobre rezultate na
raznim takmičenjima.
Predsjednik vijeća dao je prijedlog gospodina Golec Miljenka na glasanje

Tko je

ZA: 9 vijećnika
PROTIV:0 (nitko)
SUZDRŽANI: 2 (dva).

Predsjednik vijeća konstatirao je da je prijedlog većinom glasova usvojen, pa je dao Odluku s izmjenom na glasanje:
http://www.petrovsko.hr/index.php/naslovnica/sluzbeniakti/185skracenizapisnik7sjedniceopcinskogvijecau2014?tmpl=component&print=1&page=
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Tko je

ZA:11vijećnika
PROTIV:0 (nitko)
SUZDRŽANI: 0 (nula)

Predsjednik vijeća konstatirao je da je Općinsko vijeće jednoglasno donijelo slijedeću

O D L U K U O DODJELI PRIZNANJA

Članak 1.

Ovom Odlukom dodjeljuju se javna priznanja u vidu Zahvalnica i Plaketa građanima i udrugama, kao znak za izuzetne zasluge i rezultate u napretku Općine Petrovsko.

Članak 2.

Zahvalnice Općine Petrovsko dodjeljuju se:

1. Za fizičke osobe:


VESNA HRŠAK



FRANJO ŽIVIČNJAK

2. Za Udruge:
http://www.petrovsko.hr/index.php/naslovnica/sluzbeniakti/185skracenizapisnik7sjedniceopcinskogvijecau2014?tmpl=component&print=1&page=
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UDRUGA PRESEKA ZAPAD

Plaketa Općine Petrovsko dodjeluju se:



MIMICA BRAČEVIĆ



MARIJA BOLŠEC



KREŠIMIR GOLEC

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom glasniku Krapinskozagorske županije».

TOČKA 6.

Dogovor o pripremama za Dan Općine

Pod ovom točkom dnevnog reda načelnik Općine upoznao je vijećnike sa pripremnim radnjama za Dan Općine, a svaka sugestija dobro dođe i rado će je prihvatiti od strane
vijećnika.

TOČKA 7.
http://www.petrovsko.hr/index.php/naslovnica/sluzbeniakti/185skracenizapisnik7sjedniceopcinskogvijecau2014?tmpl=component&print=1&page=
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Informacija o stanju projekata i radova u Općini Petrovsko

Pod ovom točkom dnevnog reda načelnik Općine upoznao je vijećnike o stanju projekata i radova u Općini Petrovsko.

TOČKA 8.

Donošenje Zaključka o razrješenju i imenovanju mrtvozornika za područje Općine Petrovsko

Predsjednik vijeća otvorio je raspravu po ovoj točci.
Nakon provedene rasprave, predsjednik vijeća dao je Zaključak na glasanje:

Tko je

ZA:11 vijećnika
PROTIV:0 (nitko)
SUZDRŽANI: 0 (nitko)

Predsjednik vijeća konstatirao je da je Općinsko vijeće jednoglasno donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK
o razrješenju i imenovanju mrtvozornika za područje Općine Petrovsko

1. IVANČICA PEČEK,dr. obiteljske medicine, iz Zagreba, Varšavska 2, razrješuje se dužnosti mrtvozornika za područje Općine Petrovsko.
http://www.petrovsko.hr/index.php/naslovnica/sluzbeniakti/185skracenizapisnik7sjedniceopcinskogvijecau2014?tmpl=component&print=1&page=
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2. ŠTEFANIJA KUNŠTEK, dr. obiteljske medicine, iz Petrovskog kbr. 3, potvrđuje se za mrtvozornika za područje Općine Petrovsko.
OIB:87697887335
Telefon:049/348277
Mobitel:091 767 7112.

3. KRISTINA MUŽEK, dr. medicine, iz Štuparja kbr. 95, imenuje se za mrtvozornika za područje Općine Petrovsko.
OIB:60528684726
Telefon:049/348134
Mobitel:098 907 2357.

TOČKA 9.

PITANJA I PRIJEDLOZI:
Pod ovom točkom dnevnog reda bilo je pitanja i prijedloga bez donošenja zaključaka ili odluka.

Dovršeno u 21,51 sata.

ZAPISNIČAR:
Đurđa Cesarec

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Rudolf Semenić
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