OPĆINA STRAHONINEC
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE STRAHONINEC
Strahoninec, 20.12.2011.
IZVOD IZ ZAPISNIKA SA 16. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE STRAHONINEC ODRŽANE 20.12.2011. GODINE
Na temelju čl. 32. Statuta općine Strahoninec i čl. 54. Poslovnika o radu Općinskog
vijeća općine Strahoninec, sjednicu Općinskog vijeća općine Strahoninec sazvao je
predsjednik Općinskog vijeća Rajko Lukman.
Sjednica je započela s radom u 19.00 sati.
Sjednici su prisustvovali slijedeći vijećnici:
Fodor Marko, Tanja Juračić, Vladimir Jurčec, Kovač Cvetan, Rajko Lukman, Jasminka
Poljanec, Franjo Patafta , Dario Srnec , Šipek Josip, Topolnjak Mario, Dragan Zdolec.
Na sjednici je bila prisutna saborska zastupnica Nadica Jelaš i županijska vijećnica Darinka
Tompoš
Odsustvo opravdali: Dražen Vidović, Franjo Patafta
Sjednici su prisustvovale načelnica Općine i zamjenica, Sanja Krištofić i Svjetlana Zlatarek,
te predstavnik medija Lista Međimurje
Predsjednik Vijeća konstatira da je sjednici od ukupno 13 nazočno 11 vijećnika, da postoji
kvorum, te da Vijeće može donositi pravovaljane odluke.
U 19.00 sati predsjednik je otvorio aktualni sat.
Kako nije bilo pitanja za aktualni sat predsjednik je zaključio aktualni sat.
Predsjednik je predložio slijedeći Dnevni red:
1.Donošenje Odluke o Izmjenama i dopunama proračuna Općine za 2011. godinu.
2.Donošenje Proračuna Općine Strahoninec za 2012-2014. godinu
3.Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Strahoninec za 2012. godinu.
4.Donošenje
a) Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2012. godinu.
b) Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012.
godinu.
c) Program gradnje komunalnih vodnih građevina za 2012. godinu.
d) Program javnih potreba u sportu Općine Strahoninec za 2012. godinu
e) Program javnih potreba u kulturi Općine Strahoninec za 2012. godinu.
f) Socijalni program Općine Strahoninec za 2012. godinu.
5.Izvješće revizije o obavljenom uvidu u proračun i financijske izvještaje općine
Strahoninec za 2010 godinu.
6.Analiza zaštite i spašavanja u Općini Strahoninec za 2011 godinu.

7.Donošenje Odluke o Smjernicama za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja
na području Općine Strahoninec za 2012 godinu.
8.Donošenje Odluke o prodaji gradilišta putem javnog natječaja.
9.Ostala pitanja.
Kako nije bilo primjedbi na predloženi Dnevni red, Predsjednik ga daje na glasovanje, te je
predloženi Dnevni red prihvaćen jednoglasno.
Prije prelaska na Dnevni red, Predsjednik otvara raspravu o prihvaćanje Zapisnika sa 15.
sjednice Vijeća. Kako nije bilo primjedbi, daje ga na glasovanje, te je Zapisnik sa
15. Sjednice Vijeća prihvaćen jednoglasno.
Ad. 1
Načelnica je dala uvodnu riječ po toj točci.
Najveće smanjenje prihoda odnosi se na kapitalne pomoći iz Državnog proračuna, na ostalim
stavkama nema značajnijeg smanjenja jer su planirane na bazi prošlogodišnjeg izvršenja
Proračuna.
Rashodi su najviše smanjeni na investicijama, realizacija nije mogla biti veća jer su radovi na
izgradnji Centra počeli krajem godine. Povećana je stavka za izgradnju pješačkih i cesta, u
ovoj godini izgrađene su pješačke u ulicama dio u Matije Gupca , dio u ulici Pavleka Miškine,
Poljska ulica i proširena je ulica prema groblju, i pošljunčana je nova ulica spoj Čakovečka i
Poljska.
Predsjednik je nakon izlaganja Načelnice otvorio raspravu.
Predsjednik , stavka u prihodima , zakup poslovnih prostora iznosi 133.000,kn stavka u
rashodima sufinanciranje vrtića iznosi 348.000.kn , uz ista davanja imamo i prihode po
osnovi najma.
Načelnica, za sada čujemo da su roditelji zadovoljni pružanom uslugom u vrtiću.
Vijećnik Šipek Josip , kapitalne donacije vjerskim zajednicama, da li je to za našu crkvu.
Načelnica, to je iznos komunalnog doprinosa, za koji je crkva bila oslobođenja od plaćanja.
Nadica Jelaš, se u svom izlaganju osvrnula na Državni proračun i na preraspodjelu
sredstava u vladi. Što se tiče Proračuna Općine Strahoninec dobro da je Načelnica planirala
konzervativni proračun jer će situacija u slijedećoj godini biti ako ne lošija onda jednako
teška kao i 2011. U 2012 godini će se po prvi put ispunjavati Izjave za fisklanu odgovornost
za 2011 godinu.
Pošto se više nitko nije javio za raspravu, predsjednik je zaključio raspravu i dao na
glasovanje Odluku o Izmjenama i dopunama proračuna Općine za 2011. godinu.
Odluke o Izmjenama i dopunama proračuna Općine za 2011. godinu.
prihvaćena je jednoglasno.
Ad. 2
Predsjednik je predložio da se točka 2,3,4 objedine u izlaganju i raspravi a da se za svaku
posebno glasa.
Predsjednik daje riječ Načelnici koja daje uvodno obrazloženje.
Načelnica je detaljno po stavkama obrazložila vijećnicima stavke koje su planirane za
Proračun za 2012 godinu, kao i projekciju Proračuna za 2013 i 2014 godinu.

Visina Proračuna za 2012 godinu iznos 11.265.745,00 kn. Najznačajnije stavke su prihodi iz
EIB II i EIB III .
Odlukom o izvršenju Proračuna definirane su moje ovlasti i obveze, manje više je sve kao i
prošle godine. U programima su razvrstane stavke iz Proračuna po pojedinim aktivnostima.
Predsjednik je nakon izlaganja Načelnice otvorio raspravu.
Vijećnik Šipek, postavio je pitanje zašto se ide u prodaju plinske mreže.
Načelnica je odgovorila da je prodaja udjela stavljena radi programa koji imamo za
izgradnju, moramo imati vlastita sredstva da možemo konkurirat projektima.
Vjećnik Jurčec Vladimir, Mursko Središće inzistira na prodaji.
Predsjednik je zaključio raspravu i predložio usvajanje Proračuna Općine
Strahoninec za 2012. godinu i projekciju Proračuna za razdoblje 2013. – 2014. godinu
Proračun Općine Strahoninec za 2012 godinu prihvaćen je jednoglasno.
Projekcija Proračuna za razdoblje 2013. – 2014. godinu prihvaćena je jednoglasno.
Ad. 3
Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Strahoninec za 2012. godinu prihvaćena je
jednoglasno.
Ad. 4 od a do f
Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2012. godinu.
Jednoglasno prihvaćeno.
Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012.
Jednoglasno prihvaćeno.
Donošenje Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2012. godinu.
Jednoglasno prihvaćeno.
Donošenja Programa javnih potreba u sportu Općine Strahoninec za 2012. godinu
Jednoglasno prihvaćeno.
Donošenje Programa javnih potreba u kulturi Općine Strahoninec za 2012. godinu.
Jednoglasno prihvaćeno.
Donošenje Socijalnog programa Općine Strahoninec za 2012. godinu.
Jednoglasno prihvaćeno.
Ad 5
Predsjednik daje riječ Načelnici koja daje uvodno obrazloženje.
Uz poziv primili ste cjelokupni izvještaj Ureda državne revizije. U izvještaju se nalaze podaci
koji su izčitani iz naših izvještaja.
Predsjednik je nakon izlaganja Načelnice otvorio raspravu.

Kako nije bilo rasprave, Predsjednik daje Izvještaj na glasovanje.
Izvješće revizije o obavljenom uvidu u proračun i financijske izvještaje općine
Strahoninec za 2010 godinu prihvaćeno je jednoglasno.

Ad 6 Ad 7
Predsjednik daje riječ Načelnici koja daje uvodno obrazloženje.
Načelnica, pošto su točka 6 i 7 Analiza i Smjernice povezane obrazložit ću ih zajedno.
Svake godine potrebno je uskladiti podatke u analizi i smjernicama. Novost u analizi je da je
Općina Strahoninec, odlukom Vijeća Općine postala suosnivač JVP Čakovec. Općina je
oformila jedinicu Civilne zaštite od 24 člana sa svojim zapovjednikom.
Predsjednik je nakon izlaganja Načelnice otvorio raspravu.
Kako nije bilo rasprave, Predsjednik daje Analizu zaštite i spašavanja u Općini Strahoninec za
2011 godinu na glasovanje.
Analiza zaštite i spašavanja u Općini Strahoninec za 2011 godinu prihvaćenja je
jednoglasno.
Predsjednik daje Odluku o Smjernicama za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja
na području Općine Strahoninec za 2012 godinu na glasovanje.
Odluka o Smjernicama za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na
području Općine Strahoninec za 2012 godinu prihvaćena je jednoglasno.
Ad 8
Predsjednik daje riječ Načelnici koja daje uvodno obrazloženje.
Već godinu dana se ne može provesti darovni ugovor po kojem Općina Strahoninec daruje
Župi Strahoninec, zemljište za izgradnju crkve, trebalo bi provesti javni natječaj.
Vijećnik Jurčec Vladimir predlaže da se 20% koji je dozvoljen bez javnog natječaja daruje a
da se za razliku raspiše javni natječaj.
Županijska vijećnica Darinka Tompoš predlaže razgovor sa predsjednicom suda
Vijećnik Mario Topoljnjak predlaže da se raspiše javni natječaj, proda crkvi i da se onda ta
sredstva doniraju, crkvi.
Načelnica je predložila da će još pregledati sve mogućnosti i onda vijećnike pozvati telefon
da ih informira o mogućnostima provođenja sa ili bez javnog natječaja.
Predsjednik vijeća i Načelnica su se zahvalili vijećnicima na radu tijekom 2011 godine.
Nakon vijeća Predsjednik je pozvao vijećnike na druženje povodom predstojećih blagdana.
DOVRŠENO
Zapisničar
Miljenka Zver
Predsjednik vijeća
Rajko Lukman v.r.

