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IZVOD IZ ZAPISNIKA
sa 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski,
održane 15. veljače 2016. godine u općinskoj vijećnici
u Kloštru Podravskom, Trg Svete Obitelji 2
Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/16-01/01, URBROJ: 2137/16-16-1 od 9.
veljače 2016. godine.
Sjednicu je otvorio predsjednik gosp. Mirko Debeljak u 18:00 sati i pozdravio
prisutne.
Sjednici su bili prisutni:
a) Članovi Općinskog vijeća:
1. Mirko Debeljak
2. Ivan Čupen
3. Marijan Debeljak
4. Bernard Domović
5. Franjo Budrović
6. Đuro Gregurić
7. Antun Juhas
8. Petar Kontrec
9. Josip Nađ
10. Ivan Rođak
11. Branko Špiranec
12. Ivan Tudić
13. Dražen Vučak
Predsjednik konstatira da je sjednici prisutno 13 članova Općinskog vijeća Općine
Kloštar Podravski od ukupno 13 članova Općinskog vijeća, te sukladno tome ono može
donositi pravovaljane odluke.

b)
1.
2.
3.

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

Predsjednik je predložio je sljedeći
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DNEVNI RED
1. Donošenje Odluke o načinu raspolaganja, korištenja i upravljanja nekretninama u vlasništvu Općine Kloštar Podravski.
2. Donošenje Odluke o uvjetima, mjerilima te postupku za davanje u najam stanova u
vlasništvu Općine Kloštar Podravski.
3. Donošenje Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Socijalnog vijeća Općine
Kloštar Podravski.
4. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća općinskog načelnika Općine Kloštar Podravski za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2015. godine.
5. Donošenje Odluke o osnivanju trgovačkog društva za obavljanje komunalnih poslova.
6. Donošenje Odluke o kupnji kombi vozila za potrebe Općine Kloštar Podravski.
7. Donošenje Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode
organizacije civilnog društva.

Dnevni red je usvojen jednoglasno sa 13 glasova „ZA“.
Zapisnik sa 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski usvojen je jednoglasno
sa 13 glasova „ZA“ bez primjedbi.

Točka 1.
Donošenje Odluke o načinu raspolaganja, korištenja i
upravljanja nekretninama u vlasništvu Općine Kloštar Podravski
Mirela Tudić Rengel: Odlukom o načinu raspolaganja, korištenja i upravljanja nekretninama
u vlasništvu Općine Kloštar Podravski uređuje se nadležnost i postupanje tijela Općine Kloštar Podravski u raspolaganju, korištenju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Općine. Odluka se odnosi na prodaju nekretnina u vlasništvu Općine, na uvjete prodaje, provedbu postupka. Odluka se ne odnosi na zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine, sukladno posebnoj
odluci Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski i Zakonu o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora te na prodaju i davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine
sukladno posebnoj odluci Općinskog vijeća. Sukladno primjedbama državnog ureda za reviziju istu bi trebalo donijeti.
Jednoglasno sa 13 glasova „ZA“ donesena je Odluka o načinu raspolaganja,
korištenja i upravljana nekretninama u vlasništvu Općine Kloštar Podravski.
Odluka se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.
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Točka 2.
Donošenje Odluke o uvjetima, mjerilima te postupku za
davanje u najam stanova u vlasništvu Općine Kloštar Podravski
Mirela Tudić Rengel: Odlukom o uvjetima, mjerilima te postupku za davanje u najam stanova
u vlasništvu Općine Kloštar Podravski utvrđuju se uvjeti, mjerila, postupak, tijelo za davanje
u najam stanova koji su vlasništvo Općine Kloštar Podravski te odredbe vezane uz ugovor o
najmu stana, prava i obveze najmodavca i najmoprimca, najamnina i prestanak ugovora o
najmu. S obzirom da Općina Kloštar Podravski u svom vlasništvu ima stanove potrebno je
donijeti odluku ne temelju koje bi se isti mogli dati u najam.

Jednoglasno sa 13 glasova „ZA“ donesena je Odluka o uvjetima, mjerilima te
postupku za davanje u najam stanova u vlasništvu Općine Kloštar Podravski.
Odluka se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.
Točka 3.
Donošenje Rješenja o imenovanju predsjednika i članova
Socijalnog vijeća Općine Kloštar Podravski
Siniša Pavlović: Moj prijedlog je da u Socijalno vijeće budu uključeni predsjednici mjesnih
odbora, ti su ljudi koji najbolje poznaju materiju.
Mirko Debeljak: Za predsjednika predlažem Ivana Čupena, također Branka Špiranec
predlažem za člana.
Jednoglasno sa 11 glasova „ZA“ i 2 „SUZDRŽANA“ doneseno je Rješenje o
imenovanju predsjednika i članova Socijalnog vijeća Općine Kloštar Podravski.
Rješenje se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Točka 4.
Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća općinskog načelnika Općine Kloštar
Podravski za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2015. godine
Siniša Pavlović: U razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2015. godine izvršeni su sljedeći
radovi i usluge:
- nakon provedenog postupka javne nabave dana 25. kolovoza 2015. godine sklopljen je s
tvrtkom Rasco d.o.o. iz Kalinovca Ugovor o javnoj nabavi novog malog komunalnog vozila
za prikupljanje i odvoz komunalnog otpada na iznos 880.560,56 kuna. Komunalno vozilo
MUVO sufinancirano je od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost na
temelju odobrenog projekta u 80% iznosu, dok su preostalih 20% platile Koprivničkokriževačka županija i Općina Kloštar Podravski. U studenom 2015. godine održana je
prezentacija MUVA-a za mještanima Općine.
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- također dana 9. listopada 2015. godine sklopljen je s tvrtkom Rasco d.o.o. iz Kalinovca
Ugovor o nabavi priključka za malo komunalno vozilo na iznos 38.302,81 kuna sa PDV-om.
- na temelju odobrenog projekta Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU Općini su
dodijeljena sredstva u iznosu 579.000,00 kuna odnosno 50% ukupne vrijednosti projekta.
Nakon provedene javne nabave s radovima se započelo u studenom 2015. godine, a završetak
radova se očekuje u ožujku 2016. godine. Ugovor o javnoj nabavi sklopljen je s tvrtkom IDMGradnja d.o.o. iz Našica.
- Općini je također odobren projekt o nabavci komunalne opreme odnosno kanti za
sakupljanje otpada. Projekt je sufinanciran od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost i Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja u 100% iznosu. Ugovor o
nabavi komunalne opreme – kanti za sakupljanje otpada na području Općine Kloštar
Podravski je sklopljen dana 22. listopada 2015. godine sa tvrtkom S.T.P. d.o.o. iz Zagreba. Do
sada je isporučeno 500 kanti koje su podijeljene mještanima Općine, ovih dana se očekuje još
preostala isporuka od 500 kanti.
- dana 10. kolovoza 2015. godine sklopljen je s tvrkom SILP d.o.o. iz Kloštra Podravskog
Ugovor o izgradnji parkirališta u naselju Prugovac na iznos 72.983,18 kuna sa PDV-om.
- dana 4. studenoga 2015. godine sa tvrtkom Petgrad d.o.o. iz Koprivnice sklopljen je Ugovor
o izradi projektne dokumentacije za izgradnju dvodijelne dvorane uz Osnovnu školu Kloštar
Podravski na iznos 242.500,00 kuna sa PDV-om.
- izvršeni su radovi betoniranja kod Društvenog doma Prugovac (septička, stražnji prilaz),
bojanje ograde na igralištu sa reklamama, iskop i betoniranje za postavljanje šahte i vode u
praku, mostova i sl., radovi na Lovačkom domu u Prugovcu (strojobravarski i zidarsko
ličilački radovi), ličilački radovi u PŠ Prugovac, rasvjeta na groblju,
- oko kapelice u Budančevici je uređen okoliš, obnovljena je fasada i postavljen i osvijetljen
novi kip Blažene Djevice Marije.
- na raskrižju u Budančevici asfaltiran je parking i dio pješačke staze,
- ulice su redovito čišćene, obrezivana su stabla, a uništeni dijelovi pješačkih staza su
asfaltirani,
- na željezničkoj stanici srušen je devastirani objekt radi sigurnosti prolaznika,
- u naselju Kozarevac kompletno je uređen sanitarni čvor u Društvenom domu Dražen Horvat,
također pomoglo se je i pri obnovi župnog ureda te su napravljeni zidarsko-ličilački radovi na
kapelici
- obavljeni su ličilački radovi na mrtvačnici, PŠ Kozarevac i Sportsko-vatrogasnom domu,
- u suradnji s Koprivničko-križevačkom županijom i Županijskom upravom za ceste
asfaltirano je 3000 m2 županijske ceste od Kloštra Podravskog do Kozarevca,
- u naselju Kloštru Podravskom obavljeni su ličilački radovi na mrtvačnici i spremištu za alate
na mjesnom groblju, u Lovačkom domu “Srndač”, ulazu u Društveni dom Kloštar Podravski
te Osnovnoj školi Kloštar Podravski,
U razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2015. u Proračunu Općine Kloštar Podravski
izvorni prihodi su iznosili 2.367.502,05 kuna.
U razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2015. godini iz Proračuna Općine Kloštar
Podravski dodijeljena su sredstva za redovan rad (dotacije) udrugama, te su izvršeni ostali
izdaci:
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-

-

na naknade građanima i kućanstvima u novcu utrošeno je 85.400,00 kuna od čega na
trihinelu i umjetno osjemenjivanje 8.400,00 kuna, na subvenciju studentima 20.000,00
kuna, na srednjoškolce 15.000,00 kuna, na poklon pakete za starije i nemoćne
20.000,00 kuna, napoklon pakete za Sv. Nikolu 15.000,00 kuna, a na ostale naknade
utrošeno je 7.000,00 kuna.
za religiju, sport, kulturu, vatrogastvo i druge tekuće donacije utrošeno je 291.277,20
kuna.

Jednoglasno sa 13 glasova „ZA“ donesen je Zaključka o usvajanju Izvješća općinskog
načelnika Općine Kloštar Podravski za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2015. godine
Zaključak se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.
OSTALO KAO NEPOTREBNO ISPUŠTENO
ZAPISNIČARKA:

PREDSJEDNIK:

Mirela Tudić Rengel

Mirko Debeljak

