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ZAPISNIK
sa 25. sjednice Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski,
održane 5. rujna 2016. godine u Općinskoj vjećnici
u Kloštru Podravskom, Trg Sv. obitelji 2
Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/16-01/11, URBROJ: 2137/16-16-1 od 1.
rujna 2016. 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. Ivan Čupen
3. Marijan Debeljak
4. Franjo Budrović
5. Đuro Gregurić
6. Antun Juhas
7. Petar Kontrec
8. Ivan Rođak
9. Branko Špiranec
10. Ivan Tudić
11. Dražen Vučak
Na sjednici nisu bili prisutni Bernard Domović – opravdano,– opravdano i Josip Nađ –
opravdano.
Predsjednik konstatira da je sjednici prisutno 11 članova Općinskog vijeća Općine
Kloštar Podravski od ukupno 13 članova Općinskog vijeća, te sukladno tome ono može
donositi pravovaljane odluke.

b)
1.
2.
3.
4.
5.

Ostali:
Siniša Pavlović – općinski načelnik,
Antun Karas – zamjenik općinskog načelnika,
Zlatko Patačko – direktor KOMUNALNO KP d.o.o.
Ivana Grguljaš – referentica za računovodstvene poslove,
Mirela Tudić Rengel – zapisničarka.

Predsjednik je predložio je sljedeći
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DNEVNI RED

1. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Kloštar Podravski za 2016. godinu i projekcije za
2017. i 2018. godinu.
2. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju
pisanog ugovora o povjeravanju komunalnih poslova na području Općine Kloštar Podravski.
3. Donošenje Odluke o povjeravanju obavljanja zimske službe trgovačkom društvu KOMUNALNO KP
d.o.o.
4. Donošenje Odluke o povjeravanju održavanja javne rasvjete trgovačkom društvu KOMUNALNO KP
d.o.o.
5. Donošenje Odluke o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti hvatanja, čuvanja i uklanjanja
pasa, uginulih pasa i drugih životinja, te pasa i mačaka lutalica trgovačkom društvu KOMUNALNO
KP d.o.o.
6. Donošenje Odluke o prijenosu investicije izgradnje ograde na groblju u naselju Kloštar Podravski.
7. Donošenje Odluke o prijenosu investicije izgradnje mosta u naselju Kloštar Podravski, u ulici Ulička.
8. Donošenje Odluke o prijenosu investicije adaptacije Društvenog doma Kozarevac.
9. Donošenje zaključka o prihvaćanju ostavke predsjednika nadzornog odbora KOMUNALNO KP
d.o.o. i donošenje prijedloga o imenovanju novog predsjednika nadzornog odbora KOMUNALNO
KP d.o.o.
10. Donošenje Odluke o potvrđivanju obuhvata zahvata “Priprema projektnog prijedloga investicijskog
ulaganja s ciljem cjelovitog rješavanja vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije
Đurđevac, Novigrad Podravski, Virje i Podravske Sesvete” za područje Općine Kloštar Podravski.
11. Donošenje Izmjena Analiza stanja civilne zaštite na području Općine Klošar Podravski u 2015.
godini.
12. Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Kloštar
Podravski za razdoblje od 2016. do 2019. godine.
13. Donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Kloštar Podravski za 2016.
godinu.
14. Rasprava o rješavanju problematike naplate komunalne naknade.
Dnevni red je usvojen jednoglasno sa 10 glasova „ZA“.
Zapisnici sa 23. i 24. sjednice Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski usvojeni su
jednoglasno sa 11 glasova „ZA“ bez primjedbi.
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Točka 1.
Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Kloštar Podravski za 2016. godinu
i projekcije za 2017. i 2018. godinu
Ivana Grguljaš: Općina Kloštar Podravski osnovala je komunalno poduzeće KOMUNALNO
KP d.o.o. Ova izmjena i dopuna Proračuna odnosi se na sredstva koja će se osigurati za rad
spomenutog komunalnog poduzeća.
Jednoglasno sa 11 glasova „ZA“ donesene su Izmjene i dopune Proračuna Općine
Kloštar Podravski za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu.
Izmjene i dopune Proračune Općine Kloštar Podravski se prilaže ovom zapisniku i čini
njegov sastavni dio.
Točka 2.
Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na
temelju pisanog ugovora o povjeravanju komunalnih poslova na području
Općine Kloštar Podravski
Mirela Tudić Rengel: S obzirom da je osnovano komunalno poduzeće za obavljanje
komunalnih poslova odnosno tvrtka KOMUNALNO KP d.o.o te da će ono obavljati
komunalne djelatnosti zimske službe, javne rasvjete i poslove hvatanja, čuvanja i uklanjanja
pasa, uginulih pasa i drugih životinja, te pasa i mačaka lutalica, valjalo je iste brisati iz
postojeće odluke.
Jednoglasno sa 11 glasova „ZA“ donesena je Odluka o izmjeni Odluke o
komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora o povjeravanju
komunalnih poslova na području Općine Kloštar Podravski.
Odluka se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.
OSTALO KAO NEPOTREBNO ISPUŠTENO
ZAPISNIČARKA:

PREDSJEDNIK:

Mirela Tudić Rengel

Mirko Debeljak

