OPĆINA STRAHONINEC
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE STRAHONINEC
Strahoninec, 17.10.2012.
IZVOD IZ ZAPISNIKA SA 20. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE STRAHONINEC ODRŽANE 17.10.2012. 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 18 sati.
Sjednici su prisustvovali slijedeći vijećnici:
Dejan Drabić, Marko Fodor, Tanja Horvatović , Vladimir Jurčec, Kovač Cvetan , Rajko
Lukman, Jasminka Poljanec , Dario Srnec, Dragan Zdolec.
Na sjednici je bila prisutna županijska vijećnica Darinka Tompoš
Odsutni: Dražen Vidović, Mario Topoljnjak, Patafta Franjo
Ispričao se : Dario Srnec
Sjednici su prisustvovale načelnica Općine i zamjenica, Sanja Krištofić i Svjetlana Zlatarek,
te predstavnici medija - Međimurskih novina
Predsjednik Vijeća konstatira da je sjednici od ukupno 13 nazočno 9 vijećnika, da postoji
kvorum, te da Vijeće može donositi pravovaljane odluke.
U 18,05 sati predsjednik je otvorio aktualni sat.
Vijećnik Jurčec Vladimir obavijestio je predsjednika vijeća i vijećnike da je od danas
nezavisni vijećnik.
Vijećnik Šipek Josip – zanima me što se to gradi pokraj zgrade KUD-a.
- i kad će se postaviti ogledalo –izlaz iz Poljske na Čakovečku.
Načelnica, gradi se streljana i prostorija za vježbanje folklora za KUD, što se tiče ogledala
bit će postavljena kad nabave, naručena su ali dobavljač ima problema sa nabavom.
Pošto nije bilo više pitanja za aktualni sad, predsjednik je zatvorio aktualni sat.
Predsjednik je predložio dopunu Dnevnog reda.
Dopuna je Odluka o izgradnji sportske dvorane u Strahonincu, to bi bila četvrta točka a peta
bi bila Ostala pitanja.
Predsjednik je predložio dopunjen Dnevni red:
1.Donošenje Odluke o izvršenju proračuna za razdoblje od 01.01.2012. do 30.06.2012.

2.Analiza stanja i spašavanja u Općini Strahoninec za 2012.
3.Donošenje Odluke o smjernicama za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja.
4.Odluka o izgradnji sportske dvorane u Strahonincu.
5.Ostala pitanja.

Ad 1)
Predsjednik je dao riječ Načelnici koja je bila uvodničar u prvu točku dnevnog reda.
Načelnica je dala uvodnu riječ po toj točci.
U prvom polugodištu 2012 godine ostvareni su prihodi u iznosu od 2.069.761,82kn preneseni
višak prihoda iz 2011u iznosu od 1.011.942,55 pa ukupni prihodi za 1-6/2012 iznose
3.081.704,37kn,
rashodi su ostvareni u iznosu od 3.155,907,70kn.
Prihodi se ostvaruju u visini planiranih isto kao i rashodi, najveći dio rashoda ostvareni je na
izgradnju Centra.
Centar će biti dovršen do kraja 2012 godine, ugovoreno je do 4/2013. Ministarstvo ispunjava
svoje obveze do 17.10. uplatili su preko 2 miliona kuna. Pošto je preostalih naših 3, miliona
dosta veliki iznos pokušavaju se sredstva namaknuti preko drugih programa. Raspisan je
natječaj za dalju izgradnju kanalizacije oko 8oo.ooo,kn ta sredstva su osigurana, kandidirali
smo puno programa a na slijedećem vijeću ćemo imati više informacija. Što se tiče dvorane
Općina je spremna prihvatiti svojih 1o%, gradit će se pješačka staza.
Predsjednik vijeća otvorio je raspravu.
Vijećnik Šipek Josip, zanima me tko financira zgradu koja se gradi pokraj zgrade gdje je
privremeno smještena Općina.
Načelnica, u izgradnji sudjeluju članovi udruge KUD, Streljačke udruga, HVIDR-a, i svi
ljudi koji žele pomoći članovima udruga. Materijal im nabavlja Općina.
Predsjednik, i ja sam prisutan na svim akcijama koje su počele još od rušenja stare zgrade
Općine, sve je to na dobrovoljnom radu.
Vijećnik Šipek, dobro bi bilo da se zna vrijednost zgrade koja će se izgraditi, kolika je cijena
materija, da se vidi koliko su ljudi uštedjeli svojim dobrovoljnim radom.
Vijećnik Šipek, EIB II se zatvara sa 31.12 da li ćemo naplatiti sve situacije i dali će biti
izdane sve situacije.
Načelnica, svi zahtjevi će biti upućeni prema ministarstvu.
Vijećnik Šipek, da li imamo djecu u Centru za odgoj i obrazovanje i dali ime isplaćujemo
kakvu pomoć.
Načelnica, imamo djecu u Centru svake godine na kraju godine isplaćujemo rezervirana
sredstva na račun Centra.
Pošto se nitko nije javio za riječ Predsjednik je zaključio raspravu.
Odluka o izvršenju Proračuna Općini Strahoninec za razdoblje 01.01.2012. do
30.06.2012 prihvaćena je jednoglasno.
Ad 2 , Ad 3
Predsjednik je dao uvodnu riječ za točku 2,i 3.
Nakon uvodne riječi predsjednik je otvorio raspravu.

Pošto se nitko nije javio za riječ Predsjednik je zaključio raspravu.
Analiza stanja i spašavanja u Općini Strahoninec za 2012. prihvaćena je jednoglasno.
Odluka o smjernicama za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja prihvaćena
je jednoglasno.
Ad 4
Predsjednik, pošto se Načelnica već pod prvom točkom dotakla ove točke, možda da samo
da još dodatno objašnjenje.
Načelnica, donošenjem ove Odluke moramo stvoriti sve preduvjete da u samom startu ne
budemo odbačeni.
Predsjednik, napomenuto je da ćemo za slijedeće vijeće znati nešto više informacija.
Nakon uvodne riječi predsjednik je otvorio raspravu.
Pošto se nitko nije javio za riječ Predsjednik je zaključio raspravu.
Odluka o izgradnji sportske dvorane u Strahonincu prihvaćena je jednoglasno.

Ad 5
Pod ostalim pitanjima vijećnik Drabić iznio je problematiku zagađivanja okoline od strane
ljevaonice Čakovec koja se nalazi na rubnom dijelu naselja Strahoninec, u blizini se nalazi i
vrtić , zanima me da li se nešto može poduzeti po tom pitanju.
Načelnica, Ministarstvo zaštite okoliša je upoznato sa problemom, izvršena su mjerenja,
jedino što mi možemo poduzeti je da mi sami pokrenemo i angažiramo da netko izvrši
mjerenja. Poslat ćemo Ministarstvu upit u kojoj se fazi nalazi ovaj problem .
Predsjednik, u lokalnim novinama čitali smo njihove izjave da se zrak ne zagađuje, da imaju
najmoderniju tehnologiju, a bojim se da bi mogle biti posljedice od njihove aktivnosti.
Pošto više nije bilo pitanja, predsjednik je zaključio sjednicu u 18 sati u 4o minuta.
DOVRŠENO
Zapisničar
Predjednik Općinskog vijeća
Miljenka Zver
Rajko Lukman

