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ZAPISNIK
sa 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski,
održane 25. kolovoza 2014. godine u općinskoj vijećnici
u Kloštru Podravskom, Trg Svete Obitelji 2
Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/14-01/10 URBROJ: 2137/16-14-1 od
18. kolovoza 2014. godine.
Sjednicu je otvorio predsjednik gosp. Mirko Debeljak u 19:00 sati i pozdravio
prisutne.
Sjednici su bili prisutni:
a) Članovi Općinskog vijeća:
1. Mirko Debeljak
2. Franjo Budrović
3. Ivan Čupen
4. Marijan Debeljak
5. Bernard Domović
6. Đuro Gregurić
7. Antun Juhas
8. Petar Kontrec
9. Ivan Rođak
10. Ivan Tudić
11. Dražen Vučak
Sjednici nije bio prisutan Josip Nađ – opravdano, Branko Špiranec – opravdano.
Predsjednik konstatira da je sjednici prisutno 11 članova Općinskog vijeća Općine Kloštar
Podravski od ukupno 13 članova, te sukladno tome ono može donositi pravovaljane odluke.
b)
1.
2.
3.

Ostali:
Siniša Pavlović – općinski načelnik,
Antun Karas – zamjenik općinskog načelnika,
Mirela Tudić – zapisničarka.

Zapisnik sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski usvojen je
jednoglasno sa 11 glasova „ZA“ bez primjedaba.
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Predsjednik je predložio sljedeći
DNEVNI RED
1. Donošenje Odluke o pristupanju Općine Kloštar Podravski Turističkoj zajednici općina
Podravske Sesvete, Kloštar Podravski i Kalinovac.
2. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Kloštar
Podravski za razdoblje siječanj - lipanj 2014. godine.
3. Rasprava o donošenju Odluke o otvaranju reciklažnog dvorišta.
4. Rasprava o donošenju Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja i odlaganja
mješovitog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Kloštar Podravski.
5. Razmatranje pristiglih zamolbi.
6. Rasprava o potpori fizičkim osobama vezano za energetsku učinkovitost.
7. Razmatranje Izvješća o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i druge prekršajne
problematike na području Policijske postaje Đurđevac za mjesece travanj, svibanj i lipanj
2014. godine.

Dnevni red je usvojen jednoglasno sa 11 glasova „ZA“.
Točka 1.
Donošenje Odluke o pristupanju Općine Kloštar Podravski Turističkoj zajednici općina
Podravske Sesvete, Kloštar Podravski i Kalinovac
Siniša Pavlović: Odluku moramo uskladiti da bi bile iste od svih Općina, kako bismo
pristupili Turističkoj zajednici, takvu Odluku su donijele druge općine pa sad moramo i mi.
Bez prethodne rasprave sa 11 glasova „ZA“ donesena je Odluka o pristupanju Općine
Klotar Podravski Turističkoj zajednici općina Podravske Sesvete, Kloštar Podravski i
Kalinovac.
Odluka se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Točka 2.
Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Kloštar Podravski
za razdoblje siječanj - lipanj 2014. godine

Siniša Pavlović: Dana 10. siječnja 2014. godine sklopljen je Ugovor o izvođenju radova na
postavljanju instalacija centralnog grijanja u društvenom domu u Budančevici sa Nađ plin –
voda u iznosu 11.106,25 kuna sa PDV-om, nadalje 14. siječnja 2014. godine sklopljen je
Ugovor o nabavci robe za postavljanje instalacija centralnog grijanja sa tvrtkom VGP MONT
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j.d.o.o. iz Koprivnice na iznos 33.544,04 kuna sa PDV-om, također, izvršeni su radovi na
gromobran instalacijama, od strane Komunalije Plin d.o.o. dobiveno je Uvjerenje o
ispravnosti plinske instalacije te su izvršeni svi dodatni radovi kao što su nabava vatrogasnih
aparata, postavljanje trakastih zavjesa, ispitivanje vode kako bi se za igraonicu do 8. rujna
2014. godine od strane Ureda državne uprave dobila dozvola za obavljanje djelatnosti,18.
ožujka 2014. godine od Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i
zaštitu prirode Koprivničko – križevačke županije izdana nam je Lokacijska dozvola za
zahvat u prostoru – parcelaciju građevinskog zemljišta u svrhu formiranja građevne čestice i
rekonstrukciju raskrižja državne ceste D2 i županijskih cesta u Kloštru Podravskom u kružni
tok, dana 24. travnja 2014. godine sklopljen je Ugovor o izradi izmjena i dopuna projektne
dokumentacije za školsko – sportsku dvoranu s vanjskim sportskim igralištima i
parkiralištima za automobile u Kloštru Podravskom sa tvrtkom PETGRAD d.o.o. za građenje,
projektiranje i nadzor na iznos 85.000,00 kuna sa PDV-om, dana 16. svibnja 2014. godine
sklopljen je Ugovor o sufinanciranju radova za projekt uređenje Društvenog doma Kloštar
Podravski između Općine i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije u
iznosu 95.000,00 kuna sa PDV-om. U svibnju 2014. raspisani su natječaji za javne radove,
odabrani su kandidati, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje podnesena je potrebna
dokumentacija (Program društveno korisnih radova “Radom za zajednicu i sebe”, Zahtjev za
sufinanciranje/financiranje zapošljavanja u javnom radu te druga potrebna dokumentacija),
pošto nam nije dostavljeno odobrenje o javnim radovima poslali smo upit HZZ-u u Područni
ured Koprivnica koji nam je odgovorilo da je postupak javnih radova Općine Kloštar
Podravski u rješavanju, te da će nas obavijestiti o daljnjim postupcima nakon dobivanja
suglasnosti od strane Središnjeg ureda Zagreb. 10. lipnja 2014. godine sklopljeno je tridesetak
Ugovora o radu za opće dobro gdje su korisnici mininalne zajamčene naknade obavezni 30
sati mjesečno odraditi rad za opće dobro bez naknade. Općini su odobrena kapitalna sredstva
u iznosu 60.000,00 kuna iz Proračuna Koprivničko-križevačke županije. Na ulazu u zgradu
Općine napravljen je pristup za invalide, radovi su iznosi 2.400,00 kuna. Popravljena je
vatrogasna sirena u iznosu 2.150,00 kuna. Usluge tekućeg investicijskog održavanja na
prometnicama iznosile su 61.034,38 kuna. Usluge tekućeg investicijskog održavanja javnih
površina iznosile su 25.069,12 kuna. Komunalne usluge čišćenja snijega iznosila je 16.200,00
kuna. Na sufinanciranje djece u dječjem vrtiću “Maslačak” iz Đurđevca utrošeno je 22.400,00
kuna. Na pomoć za novorođenčad utrošeno je 2.500,00 kuna, na studente 21.200,00 kuna, a
na pomoć za prijevoz učenika 15.000,00 kuna, na ostale pomoći utrošeno je 35.000,00 kuna,
na trihinoskopski pregled utrošeno je 21.300,00 kuna. Prijevoz autobusom Šubića izosi
8.825,00 kuna. Na spomenik u Ulici Dražena Horvata u Kozarevcu utrošeno je 4.000,00 kuna.
Kredit za prvo i drugo tromjesječje otplaćen u iznosu 68.900,00 kuna glavnica plus kamate. U
razdoblju od siječanj – lipanj 2014. godine u Proračunu Općine Kloštar Podravski izvorni
prihodi iznosili su 1.376.608,60 kuna. Troškovnici i dokumetacija za igranonicu je
napravljena. Za ceste Kozarevac - Dinjevac troškovnik je napravljen, dokumentacija nije.
Budemo s Općinom Pitomača i Županijom radi sufinanciranja. Dobili smo građevinsku
dozvolu za rotor čak i prije nego što smo očekivali.
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Bez prethodne rasprave sa 11 glasova „ZA“ donesen je Zaključak o usvajanju Izvješća
o radu općinskog načelnika Općine Kloštar Podravski za razdoblje siječanj – lipanj 2014.
godine.
Zaključak se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.
OSTALO KAO NEPOTREBNO ISPUŠTENO.
Predviđeni dnevni red za ovu sjednicu je završio, budući da se više nitko ne javlja za
riječ, predsjednik se prisutnima zahvaljuje na odazivu i završava sjednicu u 22:10 sati.

ZAPISNIČARKA:

PREDSJEDNIK:

Mirela Tudić

Mirko Debeljak

