OPĆINA STRAHONINEC
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE STRAHONINEC
Strahoninec, 14.09.2011.
IZVOD IZ ZAPISNIKA SA 14. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE STRAHONINEC ODRŽANE 14.09.2011. 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 sljedeći vijećnici:
Dejan Drabić, Tanja Juračić, Vladimir Jurčec, Rajko Lukman, Franjo Patafta, Jasminka
Poljanec, Dario Srnec, Josip Šipek, Dragan Zdolec.
Na sjednici je bila prisutna županijska vijećnica Darinka Tompoš.
Na sjednici je bila prisutna saborska zastupnica Nadica Jelaš.
Odsustvo opravdali: Cvetan Kovač, Marko Fodor.
Odsutni: Dražen Vidović, Mario Topoljnjak
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 9 vijećnika, da postoji
kvorum, te da Vijeće može donositi pravovaljane odluke.
U 19. sati predsjednik je otvorio aktualni sat.
Vijećnik Josip Šipek je pohvalio montiranje ogledala na kritičnim točkama na području
naselja Strahoninec, i postavlja pitanje da li je moguće postaviti još jedno ogledalo na izlazu
iz Poljske na Čakovečku.
Načelnica je odgovorila da postoje još tri kritične točke, s ovom koju je vijećnik Šipek ukazao
četiri, i da će se problem riješiti u skoro vrijeme.
Saborska zastupnica Nadica Jelaš – prema prijavi mještanke u ulici Žrtava fašizma jedna
obitelj koristi kolnik i pješačku za skladištenje drva i parkiranje kamiona i kombija.
Načelnica je odgovorila da će komunalni redar napraviti uvid u stanje i riješiti problem.
Pošto nije bilo više pitanja za aktualni sat, predsjednik je zatvorio aktualni sat.
Predsjednik je predložio Dnevni red kao u prilogu poziva uz jednu izmjenu: u točki 2. umjesto
odluke donosimo zaključak jer odluku donosi načelnica prema zaključku Vijeća. Također
navodi dvije greške u prijepisu: u točki 5. donosimo Odluku o izmjenama i dopunama
Odluke o imenovanju Stožera ZiS Općine Strahoninec; u točki 7. Odluku o suosnivanju JVP
Čakovec.

Kako nije bilo drugih primjedbi niti dopuna, Predsjednik daje na glasovanje slijedeći
Dnevni red:
1. Donošenje Odluke o izvršenju Proračuna za razdoblje 01.01.2011 do 30.06.2011.
2. Donošenje Zaključka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izgradnju Centra za
kulturne i društvene i javne potrebe.
3. Donošenje Odluke o oslobođenju plaćanja komunalnog doprinosa –Župa Strahoninec.
4. Donošenje Odluke o Smjernicama za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanje
na području Općine Strahoninec za 2011. godinu.
5. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Stožera ZiS Općine
Strahoninec
6. Donošenje Odluke o Planu zaštite i spašavanja Općine Strahoninec.
7. Odluka o suosnivanju JVP Čakovec.
8. Zaključak o imenovanju osobe za utvrđivanje nastupa smrti.
9. Ostala pitanja
Predloženi Dnevni red prihvaćen je jednoglasno.
Prije prelaska na Dnevni red, Predsjednik otvara raspravu o prihvaćanje Zapisnika s 13.
sjednice Vijeća.
Kako nije bilo primjedbi, daje ga na glasovanje, te je Zapisnik s 13. sjednice Vijeća
prihvaćen jednoglasno.

Ad 1
Kao dopunu primljenih materijala za točku 1. tajnica nazočnim vijećnicima dijeli pregled
izvršenja proračuna s kolonom planiranih sredstava za 2011. godinu i indeksom izvršenja u
prvom polugodištu u odnosu na plan.
Predsjednik daje riječ Načelnici koja je dala uvodno obrazloženje o izvršenju Proračuna za
razdoblje 01.01.2011 do 30.06.2011.
Predsjednik je nakon izlaganja Načelnice ostavio malo vremena vijećnicima da prouče
primljeni pregled, te otvorio raspravu.
Vijećnik Josip Šipek, postavio je pitanje koja se vrsta pomoći obiteljima nalazi na kontu
37212.
Načelnica je odgovorila da su na tom kontu razvrstane pomoći: isplata za novorođenu dijetu
sa područja Općine, sufinanciranje specijalističkih pregleda u poliklinici «Medikol», nabava
trakica i lanceta za mjesečno mjerenje šećera i tlaka.
Pošto se više nitko nije javio za raspravu, predsjednik je zaključio raspravu i dao na
glasovanje Odluku o izvršenju Proračuna za razdoblje 01.01.2011 do 30.06.2011.
Odluka o izvršenju Proračuna za razdoblje 01.01.2011 do 30.06.2011. prihvaćena je
jednoglasno.

Ad 2
Predsjednik daje riječ Načelnici koja je dala uvodno obrazloženje za donošenje Zaključka
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izgradnju Centra za kulturne i društvene i javne
potrebe.
Načelnica je u uvodnom obrazloženju napomenula da je vijeće donijelo odluku o
raspisivanju natječaja, i da se tijekom 6. mjeseca raspisao natječaj.
Pristigle su četiri ponude, najniža ponuda je od TEAM Čakovec, iznos ponude je
6.962.388.16 sa PDV-om. Pristigle su još ponude od «Meteor grupe» d.o.o. Varaždin,
«Međimurje graditeljstva» Čakovec i Hidroinga Varaždin. Odluku donosi odgovorna osoba.
Predsjednik vijeća otvorio je raspravu.
Rasprave nije bilo pa je predsjednik Vijeća dao Zaključak o odabiru najpovoljnijeg
ponuditelja za izgradnju Centra za kulturne i društvene i javne potrebe na usvajanje.
Zaključak o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izgradnju Centra za kulturne i
društvene i javne potrebe usvojen je jednoglasno.

Ad 3
Predsjednik daje riječ Načelnici koja je dala uvodno obrazloženje za donošenje Odluke o
oslobođenju plaćanja komunalnog doprinosa Župi Strahoninec.
Za izgradnju Župne crkve JUO izdao je Rješenje za plaćanje komunalnog doprinosa u iznosu
do 81.038,75 kn. Župnik je uputio Zamolbu za oslobođenje plaćanja komunalnog doprinosa.
Predsjednik je otvorio raspravu.
Rasprave nije bilo pa je predsjednik Vijeća dao Odluku o oslobođenju plaćanja komunalnog
doprinosa Župi Strahoninec na usvajanje.
Odluka o oslobođenju plaćanja komunalnog doprinosa Župi Strahoninec usvojena je
jednoglasno.

Ad 4
Pošto su točke 4,5 i 6 povezane predsjednik je predložio da Načelnica sve tri točke obrazloži
objedinjeno, da raspravu po tim točkama također objedinimo, a glasovanje ćemo obaviti
pojedinačno za svaku točku, što su nazočni vijećnici prihvatili.
Načelnica, u Zakonskoj smo obvezi svake godine donijeti smjernice za organizaciju i razvoj
sustava zaštite i spašavanja, analize i plan zaštite i spašavanja. Također zbog promjena nekih
osoba moramo to potvrditi i u našem imenovanju.
Predsjednik je otvorio raspravu.

Rasprave nije bilo pa je predsjednik Vijeća dao na usvajanje Odluku o Smjernicama za
organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanje na području Općine Strahoninec za 2011.
godinu.
Odluka o Smjernicama za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanje na području
Općine Strahoninec za 2011. godinu prihvaćenja je jednoglasno.
Predsjednik Vijeća dao je na usvajanje Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o
imenovanju Stožera ZiS Općine Strahoninec.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Stožera ZiS Općine Strahoninec
prihvaćena je jednoglasno.
Predsjednik Vijeća dao je na usvajanje donošenje Odluke Plan zaštite i spašavanja Općine
Strahoninec.
Odluka o Planu zaštite i spašavanja Općine Strahoninec usvojena je jednoglasno.

Ad 7
Predsjednik daje riječ Načelnici koja je dala uvodno obrazloženje za donošenje Odluke o
suosnivanju JVP Čakovec.
Načelnica, do sada je osnivač JVP bio Grad Čakovec, sad bi u sporazumu sudjelovalo 17
općina i tri grada. Sporazum će se potpisati kada se usaglase sve stavke sporazuma, stoga
predlaže da se krene u suosnivanje JVP.
Predsjednik je otvorio raspravu.
Vijećnik Vladimir Jurčec upozorio je da bi trebalo obratiti pažnju da nitko ne prijeđe u
vlasništvo JVP iznad 50 %.
Načelnica napominje da će se svakako o tome voditi briga.
Pošto se više nitko nije javio za raspravu, predsjednik je zaključio raspravu i dao na
glasovanje Odluku o suosnivanju JVP Čakovec.
Odluka o suosnivanju JVP Čakovec prihvaćena je jednoglasno.

Ad 8
Predsjednik daje riječ Načelnici koja je dala uvodno obrazloženje za donošenje zaključka
o imenovanju osobe za utvrđivanje nastupa smrti
Za područje Općine Strahoninec potreban je jedan mrtvozornik i prijedlog je da se imenuje
dosadašnja osoba koja je obavljale poslove na području Općine, a to je Tomislav Mily iz
Čakovca.

Predsjednik je otvorio raspravu.
Rasprave nije bilo pa predsjednik Vijeća daje na usvajanje donošenje Zaključka
o imenovanju osobe za utvrđivanje nastupa smrti.
Zaključak o imenovanju osobe za utvrđivanje nastupa smrti prihvaćen je jednoglasno.

Ad 9
Vijećnik Dejan Drabić predlaže da se onima koji su za to zainteresirani pozivi i ostali
materijali šalju e–poštom kako bi uštedjeli na papiru i smanjili onečišćenje okoliša.
Pošto se više nitko nije javio za riječ predsjednik je zaključio sjednicu vijeća u 19.50 sati.

Zapisničar
Miljenka Zver
Predsjednik vijeća
Rajko Lukman

