REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STRAHONINEC
Klasa: 021-01/15-01/01
Urbroj: 2109/23-01-15-3
Strahoninec, 06. listopad 2015. godine

ZAPISNIK
4. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE STRAHONINEC
održane dana 05. listopada 2015. godine u 19:00 sati
Sjednicu je sazvao predsjednik Općinskog vijeća Općine Strahoninec Zdravko Vincetić, Pozivom
Klasa: 021-01/15-01/02, Urbroj: 2109/23-03-15-3 dana 30. rujna. 2015. godine.
Sjednici su prisutni sljedeći vijećnici: Dragutin Posavec, Mario Topolnjak, Zdravko Vincetić,
Vladimir Lepen, Martina Topolnjak, Igor Šteinglin, Štefanija Tkalčec, Dragan Zdolec, Dejan Drabić,
Sanja Krištofić, Hrvoje Šlezak
Sjednici prisustvuju: općinski načelnik Franjo Lehkec i predstavnici sredstava javnog informiranja
Međimurje Lista, Međimurskih novina i Internet portala eMedjimurje.
Opravdano odsutni: Rajko Lukman i Markus Pilić
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Strahoninec Zdravko Vincetić pozdravio je vijećnice i
vijećnike Općinskog vijeća Općine Strahoninec, predstavnike prisutnih medija i službenike Općine
Strahoninec i svima je zaželio uspješan i konstruktivan rad.
Konstatiranjem kvoruma prisutnih vijećnika Općinskog vijeća Općine Strahoninec predsjednik
Općinskog vijeća otvorio je 4. sjednicu Općinskog vijeća Općine Strahoninec.
Predsjednik Općinskog vijeća Zdravko Vincetić otvorio je aktualni sat.
Otvorivši aktualni sat u 19 sati i 05 minuta predsjednik Općinskog vijeća pozvao je vijećnike na
raspravu.
Vijećnička pitanja postavljali su slijedeći vijećnici: Dragan Zdolec , Sanja Krištofić, Hrvoje Šlezak,
Vladimir Lepen
Vijećnik Zdolec postavio je pitanje vezano uz sigurnost prometa u Dravskoj ulici kod kućnog broja
11 i u Čakovečkoj ulici ispred Osnovne škole Strahoninec.
Vijećnica Sanja Krištofić, na temelju kojeg Zakona su distribuirani ugovori udrugama, članci su
jednostrani , koja je svrha ugovora, po Strahonincu se širi histerija.
Vijećnika Hrvoje Šlezak, pitanje vezano uz naplatu komunalne naknadu, koeficijente za naplatu
gospodarskih zgrada i izuzeća od plaćanje ili smanjenja komunalne naknade u novootvorenim ulicama
koje nemaju do kraja izgrađenu infrastrukturu.
Vijećnik Lepen, da li Općina Strahoninec ima određena mjesta za plakatiranje budući da se
približavaju parlamentarni izbori.
Vijećnica Sanja Krištofić, moli da se poziv na sjednicu Općinskog vijeća ne šalje samo
županijskom vijećniku, nego i županijskoj vijećnici.
Na vijećnička pitanja odgovarali su načelnik, predsjednik vijeća i referent za računovodstvo.
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Pošto nema više vijećničkih pitanja, predsjednik Općinskog vijeća Općine Strahoninec zaključuje
aktualni sat u 19 sati i 20 minuta.
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Strahoninec predložio je slijedeći
DNEVNI RED:
1.Odluka o prihvaćanju Obračuna proračuna 01.01.2015. – 30.06.2015.
- Predlagatelj načelnik Općine
2.Zaključak o prihvaćanju Izvještaja Državnog ureda za reviziju
- Predlagatelj načelnik Općine
3.Odluka o zaduživanju
- Predlagatelj načelnik Općine
4.Odluka o sufinanciranju nastavka izgradnje sportske dvorane u Strahonincu
- Predlagatelj načelnik Općine
5.Odluka o nastavljanju ustanove Dječji vrtić „Suncokret“ „u likvidaciji“
na području Općine Strahoninec
- Predlagatelj načelnik Općine
6.Odluka o opozivu likvidatora ustanove Dječji vrtić „Suncokret“ „u likvidaciji“
- Predlagatelj načelnik Općine
7.Odluka o imenovanju privremenog ravnatelja ustanove Dječji vrtić „Suncokret“
- Predlagatelj načelnik Općine
8.Odluka o kriterijima za određivanje prioriteta za dodjelu financijskih sredstava programima i
projektima od interesa za Općinu Strahoninec
- Predlagatelj načelnik Općine
9.Odluka o ugostiteljskog djelatnosti na području Općine Strahoninec
- Predlagatelj načelnik Općine
10.Odluka o nazivu ulice na području Općine Strahoninec
- Predlagatelj načelnik Općine
11. Suglasnost za proporcionalno preuzimanje vlasničkih prava Javne vatrogasne postrojbe Čakovec
- Predlagatelj načelnik Općine
12. Suglasnost za provedbu ulaganja u dogradnju dječjeg vrtića u Strahonincu
- Predlagatelj načelnik Općine
13. Suglasnost za provedbu ulaganja u građenje nerazvrstane ceste na području Općine Strahoninec za
cestu k.č. broj 812/4 k.o. Strahoninec –ulica Katarine Zrinski
- Predlagatelj načelnik Općine
14. Ostala pitanja
Vijećnik Mario Topoljnjak predložio je vijeću da se 3. točka Dnevnog reda zamijeni sa 4. točkom.
Predsjednik Općinskog vijeća, daje na glasanje izmijenjeni Dnevni red.
Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je sa 11 glasova ZA prihvaćen izmijenjen Dnevni red.
Prije prelaska na Dnevni red Predsjednik vijeća daje na usvajanje Zapisnik sa 3. sjednice Općinskog
vijeća Općine Strahoninec.
Na zapisnik 3. sjednice Općinskog vijeća ima primjedbe vijećnik Hrvoje Šlezak i vijećnik Dejan
Drabić
Vijećnik Hrvoje Šlezak: molim da se usklade nazivi radnih tijela, da se riječ komisija zamijeni sa
riječju odbor.
Vijećnik Drabić Dejan: koliko je njemu poznato novinar portala e-medjimurje.hr nije bio prisutan
sjednici vijeća, krivo je naveden razlog napuštanja sjednice vijeća SDP-ovih vijećnika.
Predsjednik vijeća je nakon primjedbi vijećnika dao na glasovanje zapisnik sa 3. sjednice Općinskog
vijeća na usvajanje.
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Predsjednik vijeća konstatira da je zapisnik sa izmjenama prihvaćen sa 11 glasova ZA.
Ad 1.
Odluka o prihvaćanju Obračuna proračuna 01.01.2015. – 30.06.2015.
Predsjednik Općinskog vijeća dao je riječ predlagatelju.
Načelnik, Općina Strahoninec je u prvom polugodištu ostvarila ukupne prihode u iznosu
od 1.739.797,82kn i ukupne rashode od 1.212.104.70kn i ostvaren je višak prihoda od 527.693,12kn
ostvareni manjak prihoda iz prošle godine iznosi 190.173,69 pa višak prihoda u prvoj polovici godine
iznos 337.519,43.
Nakon načelnika, referent za računovodstvo iznosi detalje po stavkama u Obračunu proračuna.
Predsjednik vijeća otvara raspravu.
Vijećnik Hrvoje Šlezak: konto 3291 je dosta velik pa molim da se objasni što sadrži.
Referent za računovodstvo, na tom kontu zabilježeni su troškovi naknade za Načelnika i zamjenika,
kao i troškovi za održavanje prijevremenih lokalnih izbora 2015.
Vijećnik Drabić, postoji razlika između općeg i posebnog dijela Obračuna proračuna .
Referent za računovodstvo: to je malo teže jer se programski povezuje opći i posebni dio, znači
stavke koje se nalaze na općem dijelu djelu automatski se prenose na posebni dio.
Vijećnica Krištofić: vidim da se porez na dohodak dobro punio u prvoj polovici godine , da li je i
dalje tako i na što se odnosi kapitalna donacija na cto 3822.
Načelnik, porez na dohodak puni se u skladu sa planiranom stavkom, a cto 3822 odnosi se na
plaćanje za obnovu mrtvačnice.
Vijećnica Krištofić, do kad imamo obvezu po kreditu prema HBOR-PBZ
Referent z računovodstvo: manji anuitet mjesečno cca 2100,00 kn ovisi o tečaju EUR-a
01.04.2016. a veći anuitet mjesečno cca 18.200,00kn ovisi i tečaju EUR-a do 31.03.2018.

do

Vijećnica Krištofić, da li se obveza prema Teamu redovito otplaćuje.
Referent za računovodstvo, rate se srazmjerno smanjuju i otplaćuju a bit će otplaćene do kraja
godine kako je i ugovoreno.
Vijećnica Krištofić : molila bih da se Proračun i izvršenja Proračuna dostavljaju vijećnicima na
petoj razini kako bi vijećnici lakše pratili izvršenje.
Predsjednik vijeća: za ubuduće ćemo Proračun dostaviti na petoj razini.
Pošto više nije bilo pitanja predsjednik je završio raspravu i dao na glasovanje Odluku o prihvaćanju
obračuna proračuna 01.01.2015. – 30.06.2015.
Predsjednik vijeća konstatira da je Odluka o prihvaćanju obračuna proračuna 01.01.2015. –
30.06.2015. prihvaćena sa

8 ZA

3 SUZDRŽANA
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Ad. 2
Zaključak o prihvaćanju Izvještaja Državnog ureda za reviziju.
2.Zaključak o prihvaćanju Izvještaja Državnog ureda za reviziju
Vijećnici su u materijalima za sjednicu Vijeća dobili cjelokupni nalaz Revizije.
Načelnik je obrazložio dvanaest preporuka revizije i što je učinjeno do sada.
(potpisani su računi, donijete su Odluke o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti na temelju
ugovora i na temelju koncesije, plan nabave je objavljen).
Nakon izlaganja Načelnika Predsjednik Vijeća je otvorio raspravu.
Vijećnik Mario Topoljnjak, vezano uz točku 3., nisu evidentirane obveze u iznosu od 1,2 milijuna
kuna da li postoji taj dug ili ne.
Načelnik, prema nalazu Revizije dug postoji, sa Međimurskim vodama.
Vijećnik Mario Topoljnjak, zašto dug nije evidentiran u poslovne knjige.
Referent za računovodsvo , zato jer nismo imali ovjerene okončane situacije, i vršili su se pregovori
sa Međimurskim da dug ne postoji.
Načelnik, situacije postoje ali nisu potpisane.
Vijećnik Mario Topoljnjak , za iduće vijeće pripremiti dokumentaciju koju posjedujemo,, vezanu na
Međimurske vode.
Vijećnica Sanja Krištofić, zašto nema prigovora ni za jednu točku nalaza, i zašto se revizija obavila
između dva izborna kruga?
Zašto nisu uvedeni računi na 82.ooo kuna.
Referent za računovodstvo , to nije bilo namjerno slučajno se dogodilo.
Vijećnica Sanja Krištofić, dokumentacija postoji u Općini, bili su drugačiji dogovori prema
promemoriji iz 2007 godine, direktor Međimurskih voda Zorčec Josip, trebao je ishoditi sufinanciranje
kod Hrvatskih voda da Općina ne plaća niti jednu kunu. U međuvremenu je donijeta Odluka o
povjeravanju javnih ovlasti iz oblasti obavljanja komunalnih djelatnosti za opskrbu pitkom vodom i
odvodnju i pročišćavanje otpadnih i oborinskih voda, sporazum nakon toga koji je bio sastavljen
nikada ni bio potpisan. Napominjem dugovanja prema Međimurskih vodama nema. Dokumenti nisu
potpisani zadaća Načelnika je da brani interes općine.
Načelnik, niste došla na sastanak koji sam ugovorio sa predstavnicima Međimurskih voda.
Vijećnica Krištofić da li ste Reviziji dali izvješće da ćete poduzeti daljnjem mjere.
Načelnik, mi smo se prema revizije očitovali.
Vijećnik Topoljnjak , tko je dao odobrenje da nam skidaju sredstva sa prikupljenih naknada i
zatvaraju naše sporno dugovanje.
Vijećnica Krištofić na stranici 17. nalaza piše da nisu prikupljene ponude niti provedeni javni
natječaji za održavanje javnih površina nerazvrstanih i lokalnih cesta te održavanje javne rasvjete.
Načelnik, nisu prikupljene ponude jer nismo imali Odluke o komunalnim djelatnostima, one su
usvojene na prošlom vijeću .
Vijećnica Sanja Krištofić, zašto se nije kontroliralo sve u 2013. godini, a bili su sklopljeni sporni
ugovori?
Ugovor s tvrtkom Team d.d. nije zaduživanje i nije kredit prema Zakonu o proračunu.
Načelnik, Obročna otplata duža od 12 mjeseci prema nalazu Revizije je kredit.
Pošto više nije bilo pitanja Predsjednik je završio raspravu i dao na glasovanje Zaključak o
prihvaćanju Izvještaja Državnog ureda za reviziju.
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Predsjednik vijeća konstatira da je Zaključak o prihvaćanju Izvještaja Državnog ureda za
reviziju, prihvaćen
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Ad.3 Odluka o sufinanciranju nastavka izgradnje sportske dvorane u Strahonincu.
Ad.4 Odluka o zaduživanju.
Predsjednik vijeća dao je riječ načelniku.
Načelnik, općina će sufinancirati nastavak izgradnje dvorane u iznosu od 5,00milijuna kuna.
Sukladno pismu namjere Župana Međimurske županije u omjeru u od 60% otplatu uzetog kredita za
tu namjenu sufinancirat će Županija.
Predsjednik vijeća je otvorio raspravu.
Vijećnik Hrvoje Šlezak, član sam školskog odbora i znam da je izgradnja školske dvorane prijavljena
Ministarstvu obrazovanja i da se nalazi na indikativnoj listi, no dobio sam informaciju da Ministarstvo
više ne sufinancira izgradnju dvorana.
Načelnik, Ministarstva i fondovi EU više neće sufinancirati izgradnju dvorana.
Vijećnik Mario Topoljnjak , provedena ea javna nabava za kredit javila se Erste&steiremarkische
banka uz kamatnu stopu od 3,59% iznos rate je 35.000,00 kn i sve rate su iste, od 35.ooo kn 60% će
plaćati Županija, pa proizlazi da će Općina mjesečno za ratu izdvajati oko 15.000,00kn.
Vijećnica Krištofić Sanja, predlažem da se rasprave vezane za Odluku o sufinanciranje nastavka
izgradnje sportske dvorane i Odluku o zaduživanju objedine a glasuje zasebno.
Prijedlog se prihvaća.
Vijećnica Sanja Krištofić , ovo je ozbiljna situacija svi smo za dvoranu, moramo imati brdo
parametra a ne samo dva papira da bi donijeli Odluku, koji je iznos ukupne izgradnje.
Radi se o zaduženju na 15 godina. Ovo je podcjenjivanje svih nas. Ispred Kluba vijećnika predlažem
da se prijedlog Odluke izbaci sa dnevnog reda.
Predsjednik vijeća, klub vijećnika HRAST-a je Vijeću dostavio amandman za Izmjenu i dopunu
Odluke o zaduživanju. Da se članak 3. promjeni i glasi ; Ovom Odlukom ovlašćuje se načelnik
Općine Strahoninec da poduzme sve pravne radnje vezane za sklapanje Ugovora o kreditiranju nakon
ishođenja suglasnosti za zaduživanje od Ministarstva financija i sklapanje Ugovora s Međimurskom
županijom kojim se Međimurska županija obvezuje redovito otplaćivati 60% svakog mjesečnog
anuiteta predmetnog kredita.
Načelnik, djelomično prihvaća amandman tako što nakon riječi Ugovora dodaje riječi ili sporazuma.
Hrast je prihvatio prijedlog načelnika.
Vijećnik Dejan Drabić , u čijem vlasništvu su škola i dvorana, i zašto Županija ne preuzme teret
kredita, i zašto je tako veliki omjer , ovo je nepovoljan način za Općinu Strahoninec.
Ja se bojim za Općinu, predlažem da se dvorana sufinancira iz nekih projekata.
Načelnik iznio sam Vam prijedlog Odluke kao i pismo namjere Župana a, vi ćete Odluku donijeti ili
nećete.
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Vijećnik Mario Topoljnjak, pitanje je da li želimo dvoranu sad ili ćemo opet čekati, pozivam
vijećnike SDP-a da iznesu svoje ideje za izgradnju dvorane, mi ćemo ih vrlo rado prihvatiti.
Vijećnik Dejan Drabić imamo modalitete, da se zaduži vlast, a ne Općina i da se ishode bolji omjeri.
Vijećnik Lepen da li se dvorana radi u k.o. Strahoninec ili Štrigova?
Vijećnik Posavec Dragutin, županiji nije u interesu naša dvorana, rekli ste da imate gotov prijedlog
izgradnje dvorane , iznesite nam ga.
Vijećnica Krištofić Sanja, rasprava ide u krivom smjeru, nemamo parametre, ovo je protuzakonito,
ispast će da ako ne dignemo ruku da smo protiv izgradnje dvorane. Treba ispoštovati cijelu proceduru,
neka se točke maknu s Dnevnog reda, a u međuvremenu neka se nađe novi način financiranja.
Vijećnik Mario Topolnjak, oko ove teme smo puno razgovarali i svi koraci u proceduri su poštivani.
No, u konačnosti još od svega možemo odustati.
Vijećnica Krištofić, svi želite da mi ispadnemo krivi za neizglasavanje i da smo protiv dvorane.
Vijećnik Dejan Drabić , koliko je financijskih sredstava potrebno za završetak dvorane, i da li će se
ovim iznosom izgraditi dvorana do kraja.
Načelnik, nećemo imati pristupnu cestu i uređenje okoliša.
Vijećnik Dejan Drabić , razgovaramo bez valjanih indikatora, potrebno je napraviti analizu svih
troškova.
Vijećnik Mario Topoljnjak, ne možemo znati konačan iznos dvorane bez provođenja javne nabave,
a javna nabava se provodi tek nakon svih ovih koraka.
Dejan Drabić , procjene su moguće i uvijek se mogu napraviti.
Vijećnik Hrvoje Šlezak, slažem se da treba poštivati propisima zadanu normu, što ako nam ovaj
iznos od 5 milijuna neće biti dosta, još ćemo se jednom zadužiti ili će propasti dvorana, neka i Grad
Čakovec sudjeluje u financiranju jer školu polaze i djeca iz gradskog područja.
Načelnik, sa gradom nismo još razgovarali.
Predsjednik vijeća je nakon rasprave dao na glasovanje prijedlog kluba SDP-a da se točka 3. i 4.
maknu s Dnevnog reda.
Prijedlog Kluba vijećnika SDP-a nije prihvaćen.
4 ZA
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Predsjednik Vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o sufinanciranju nastavka izgradnje sportske
dvorane u Strahonincu.
Prijedlog Odluke o sufinanciranju nastavka izgradnje sportske dvorane u Strahonincu.
prihvaćen je.
7ZA
3 PROTIV 1 SUZDRŽANI
Predsjednik vijeća dao je na glasovanje Prijedlog Odluke o zaduživanju
Prijedlog Odluke o zaduživanju prihvaćen.
8 ZA
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Ad.5 Odluka o nastavljanju ustanove Dječji vrtić „Suncokret“ u likvidaciji.
Ad.6Odluka o opozivu likvidatora ustanove Dječji vrtić „Suncokret“ „u likvidaciji“
Ad.7.Odluka o imenovanju privremenog ravnatelja ustanove Dječji vrtić „Suncokret“
Predsjednik vijeća dao je riječ Načelniku.
Načelnik , potrebna je izgradnja dječjeg vrtića jer sadašnji ne zadovoljava minimalne standarde,
Općina namjerava prijaviti projekt na javni natječaj u sklopu programa EUFARD mjera 7.4.1. budući
su prihvatljivi prijavitelje na spomenuti natječaj jedinice područne i lokalne samouprave koje su
vlasnici dječjih vrtića potrebno je nastaviti ustanovu Dječji vrtić Suncokret , opozvati likvidatora i
postaviti privremenog ravnatelja.
Predsjednik vijeća otvorio je raspravu.
Pošto se točke 5.,6.,i 7. odnose na dječji vrtić „Suncokret“ točke se objedinjuju, a glasovat će se
za svaku pojedinačno.
Vijećnik Toplolnjak Mario, koji je predviđeni iznos investicije?
Načelnik, investicija iznosi 3,5 milijuna kuna.
Vijećnik Hrvoje Šlezak, što se događa ako ne prođemo na natječaju , da li će se vrtić opet staviti u
postupak likvidacije i vratiti privatnoj osobi?
Načelnik, vrtić je potrebno renovirati jer ne zadovoljava standardima, pogotovo kuhinja koja i prema
nalazu sanitarne inspekcije ne zadovoljava standarde, i iz tog razloga je nužno ići u izgradnju i
rekonstrukciju.
Vijećnica Sanja Krištofić, nemamo osnovne podatke o visini investicije, modelima financiranja i o
budućoj kvadraturi, članci na koje se pozivate u Odlukama nisu usuglašeni. Općina će opet preuzeti
djelatnost predškolskog odgoja, a godišnje je ovih godina uprihodovala cca 140.000,00 kn od najma,
gdje je analiza financijske konstrukcije, svi korisnici su zadovoljni i nema ni jedne primjedbe, čemu
vraćati vrtić Općini.
Načelnik, postojeća kvadratura vrtića ne zadovoljava standarde, kao ni kuhinja, ako vrtić nebi
proširivali trebalo bi izaći tridesetero djece, idejni i glavni projekt proširenja vrtića izrađen je na bazi
120- etero djece, ravnateljica ne može sama financirati proširenje vrtića.
Vijećnica Sanja Krištofić, kolika je kvadratura dogradnje, koliko se gubi od najma.
Načelnik, iznos investicije je 3,5 milijuna kuna, kvadratura proširenja je 400m2 i kuhinje 80m2.
Općina može dobiti 90% sredstava, a ako se javi pravna osoba mogućnost financiranje je do 40%.
Vijećnica Sanja Krištofić , di li postoji predfinanciranje ili moramo sami izfinancirati pa nam onda
vraćaju novac?
Načelnik, projekt je napravljen prema Mjerama 7.4 u kojem Općina nije prihvatljiv prijavitelj, ako je
dječji vrtić u najmu.
Vijećnik Mario Topolnjak, koliko sam shvatio mi ovime ne gasimo dječji vrtić „Tikvica“ , od svega
i onako možemo odustati. Moramo se javiti na natječaj ništa ne gubimo.
Vijećnik Drabić Dejan, potrebno je donijeti plan financiranja po fazama, protokol, poštivati procese
napraviti analizu plan te planove a,b,c
Predsjednik vijeća zaključio je raspravu i dao na usvajanje točku 5,6,7 svaku pojedinačno.
Odluka o nastavljanju ustanove Dječji vrtić „Suncokret“ u likvidaciji je prihvaćena.
8 ZA

0 PROTIV 3 SUZDRŽANA

Odluka o opozivu likvidatora ustanove Dječji vrtić „Suncokret“ „u likvidaciji“ je prihvaćena.
8 ZA

0 PROTIV 3 SUZDRŽANA
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Odluka o imenovanju privremenog ravnatelja ustanove Dječji vrtić „Suncokret“ je prihvaćena.
8 ZA

0 PROTIV 3 SUZDRŽANA

Ad.8 Odluka o kriterijima za određivanje prioriteta za dodjelu financijskih sredstava
programima i projektima od interesa za Općinu Strahoninec
Predsjednik vijeća dao je riječ Načelniku.
Načelnik, ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti koje moraju ispunjavati udruge koje se putem javnog
poziva ili natječaja za financiranje projekata i programa prijavljuju za ostvarivanje prava na potpore i
sredstava osiguranih u Proračunu općine Strahoninec, a na temelju Zakona o udrugama i Uredbe o
kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće
dobro koje provode udruge.
Predsjednik vijeća otvorio je raspravu.
Vijećnik Dejan Drabić, predlažem da se u nazivu Odluke iza riječi projektima doda riječ udruga, te
da u slučaju jednokratne dodijele sredstava iz članka 2. Odluku donosi općinsko vijeće, da se u članku
7. nakon riječi interesa doda i nacionalnom strategijom stvaranja poticajnog okruženja za razvoj
civilnog društva, i traži pojašnjenje članka 4.
Načelnik, svoje prijedloge dostavite u pisanom obliku pa ćemo na idućem vijeću donijeti izmjene i
dopune Odluke.
U raspravi oko financiranja i definiranja materijalnih troškova raspravljali su vijećnici Zdolec ,
Drabić i Posavec. Udruge se moraju okrenuti i drugim izvorima financiranja.
Predsjednik vijeća zaključio je raspravu i dao na usvajanje točku 8.
Odluka o kriterijima za određivanje prioriteta za dodjelu financijskih sredstava programima i
projektima od interesa za Općinu Strahoninec je prihvaćena.
8 ZA

0 PROTIV 3 SUZDRŽANA

Ad. 9 .Odluka o ugostiteljskog djelatnosti na području Općine Strahoninec
Predsjednik vijeća dao je riječ Načelniku.
Načelnik, stupanjem na snagu novog Zakona o ugostiteljskoj
Odluku o ugostiteljskoj djelatnosti sa Zakonom.

djelatnosti potrebno je usuglasiti

Predsjednik vijeća otvorio je raspravu.
Vijećnica Sanja Krištofić što se mijenja u Odluci, i dali se mora Odluka dostaviti turističkoj
zajednici na usklađenje i mišljenje.
Načelnik, promjena se odnosi na radno vrijeme ugostiteljskih objekata.
Predsjednik vijeća zaključio je raspravu i dao na usvajanje točku 9.
Odluka o ugostiteljskog djelatnosti na području Općine Strahoninec prihvaćenja je .
11 ZA
8

Ad.10 Odluka o nazivu ulice na području Općine Strahoninec
Predsjednik vijeća dao je riječ Načelniku.
Radi se o ulici koja se nastavlja na ulicu Ivana Hižmana, budući da imamo interesente za gradnju u
tom dijelu, Odbor za komunalnu djelatnosti prostorno uređenje i zaštitu okoliša na svom sastanku
utvrdio je prijedlog naziva ulice, dajem riječ Predsjedniku odbora da iznese izvještaj sa sastanka.
Predsjednik Hrvoje Šlezak, Odbor se sastao i nakon rasprave usuglasio da prijedlog za naziv ulice
bude Topolje, budući da je to najadekvatniji naziv jer je prostor na koje se sad nalazi ulica bio
prekriven šumom topole.
Odluka o nazivu ulice na području Općine Strahoninec prihvaćena je
11 ZA.
Ad. 11 Suglasnost za proporcionalno preuzimanje vlasničkih prava JVP a Čakovec
Predsjednik vijeća dao je riječ Načelniku.
Grad Prelog donio je Odluku o istupanju iz Sporazuma o osnivanju JVPa Čakovec. Osnivačka prava
grada Preloga iznose 8,98 %. Na jedinicama lokalne samouprave je da iskažu interes o
proporcionalnom preuzimanju osnivačkih prava grada Preloga kako bi se mogao izraditi dodatak
sporazumu o osnivanju JVP a Čakovec. Točan postotak osnivačkog prava koji će nam pripasti znati
ćemo nakon što će JVP raspolagati s brojem općina i gradova koji će preuzeti osnivačka prava.
Predsjednik vijeća otvorio je raspravu.
Vijećnik Topolnjak Koliko plaćamo sad, a koliko ćemo plaćati nakon preuzimanja prava?
Načelnik, sad je 4.100,00, a kasnije će biti 5.000,00 kn.
Vijećnica Krištofić, Mi nemamo izbora i ne možemo istupiti iz JVP a. Sve krajnje općine će istupiti, a
mi ćemo na kraju izdvajati 200.000,00 kn. Predlažem da inicirate sastanak s predsjednikom JVP a.
Načelnik, postoji varijanta da izađemo iz JVP-a i plaćamo 15,00kn po stanovniku plus svaku
intervenciju posebno.
Predsjednik vijeća zaključio je raspravu i dao na usvajanje točku 11.
Suglasnost za proporcionalno preuzimanje vlasničkih prava JVP a Čakovec prihvaćena je .
11ZA
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Ad.12 Suglasnost za provedbu ulaganja u dogradnju dječjeg vrtića u Strahonincu
Predsjednik vijeća dao je riječ Načelniku.
Suglasnost je potrebna za prijavu na natječaj o čemu smo ranije raspravljali.
Vijećnik Hrvoje Šlezak je podnio amandman da se iza članka 1. doda članak 2. koji glasi
Općina Strahoninec iz općinskog Proračuna financirat će izgradnju dječjeg vrtića Suncokret s
maksimalno 20% vlastitih sredstava od ukupne vrijednosti investicije.
Načelnik, djelomično prihvaća amandman ovisno o visini postotka dobivenih sredstava jer ne bi bilo
dobro da se ograničavamo sa postocima.
Vijećnica Sanja Krištofić, Klub vijećnika SDP-a
potrebnih za glasovanje.

će biti suzdržan zbog nedostatka parametra

Predsjednik vijeća završio je raspravu i dao točku 12 na glasovanje.
Suglasnost za provedbu ulaganja u dogradnju dječjeg vrtića u Strahonincu je prihvaćena.
8 ZA

3 SUZDRŽANA

Ad.13. Suglasnost za provedbu ulaganja u građenje nerazvrstane ceste na području Općine
Strahoninec za cestu k.č. broj 812/4 k.o. Strahoninec –ulica Katarine Zrinski
Predsjednik vijeća dao je riječ Načelniku.
Načelnik, Suglasnost se odnosi na radove asfaltiranja i dovršetka kompletne infrastrukture jer nam je
namjera javiti se na natječaj.
Vijećnica Sanja Krištofić , opet nema defeniranih elemenata u Odluci da li se ova suglasnost odnosi
na asfaltiranje ili kanalizaciju, ovo je bjanko Odluka koju možete koristiti u bilo kojem obliku, na što
se odnosi provedba.
Načelnik, provedba obuhvaća oborinsku odvodnju i asfaltiranje ulice.
Predsjednik vijeća završio je raspravu i dao Odluku na glasovanje,
Suglasnost za provedbu ulaganja u građenje nerazvrstane ceste na području Općine
Strahoninec za cestu k.č. broj 812/4 k.o. Strahoninec –ulica Katarine Zrinski prihvaćena je.
8 ZA

3 SUZDRŽANA

Dovršeno u 23:19.
Zapisničari, Miljenka Zver
Silvija Žižek
Predsjednik Općinskog vijeća
Zdravko Vincetić
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