Izvod iz Zapisnika sa 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Belica,
održane 12. lipnja 2018. godine

Sjednica je počela u 19,00 sati.
Na sjednici je prisutno 11 od 13 vijećnika. Nisu nazočni vijećnici: Robert Kovačec i Dragutin Braniša.
Osim vijećnika i općinskog načelnika Taradi Zvonimira, na sjednici su prisutne i zamjenica općinskog načelnika Marija Prekupec te viša referentica Samanta Kocijan. Prisutan je i predstavnik „Lista Međimurje“ Marijan Belčić.
Petar Janušić, predsjednik Općinskog vijeća Općine Belica: na sjednici je prisutno 11 od 13 vijećnika. Kvorum postoji. U pozivu na sjednicu uz ostale materijale, dobili ste i Zapisnik sa 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Belica. Imate li kakvih primjedbi na Zapisnik sa 7. sjednice? Ako nitko nema primjedbe, dajem ovakav Zapisnik sa 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Belica na usvajanje.
U trenutku glasovanja na sjednici je nazočno 11 vijećnika od ukupno 13.  Dizanjem ruku 11 vijećnika glasovalo je ZA. Konstatira se da je Zapisnik sa 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Belica jednoglasno usvojen.
Petar Janušić, predsjednik Općinskog vijeća Općine Belica: U pozivu na sjednicu dobili ste prijedlog Dnevnog reda: 

TOČKA: Prijedlog Odluke o komunalnom redu				  
	predlagatelj je općinski načelnik

predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik, Zvonimir Taradi

TOČKA: Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja u 2018. godini           
	predlagatelj je općinski načelnik
	predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik, Zvonimir Taradi


TOČKA: Prijedlog Odluke o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Belica
- predlagatelj je općinski načelnik
- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik, Zvonimir Taradi

TOČKA: Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Belica
- predlagatelj je općinski načelnik
- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik, Zvonimir Taradi

TOČKA: Ostala pitanja i prijedlozi

Ima li prijedloga za izmjene ili dopune Dnevnog reda? Ukoliko nema dajem ovakav Dnevni red na usvajanje.
U trenutku glasovanja na sjednici je nazočno 11 vijećnika od ukupno 13.  Dizanjem ruku 11 vijećnika glasovalo je ZA. Konstatira se da je Dnevni red jednoglasno usvojen.
Petar Janušić, predsjednik Općinskog vijeća Općine Belica: imamo jednu prijavnicu za Aktualni sat.
Josip Mlinarić: dokle se stiglo s uređenjem BSK-ovih pratećih objekata? I kad će se maknuti suhe čemprese s groblja?
Zvonimir Taradi, općinski načelnik: kroz deset dana ćemo raspisati Natječaj. Jedan projekt; Dom Gardinovec je prošao, no svejedno ćemo raspisati, jer imamo šanse da nam u 2. Krugu prođe... Čemprese na groblju nam više ne prolaze kao crvene, moram skupiti muške...
Josip Mlinarić: javnih radova nema?
Zvonimir Taradi, općinski načelnik: samo žene su na javnim radovima, riješit ćemo... Za Veliku Gospu ih sigurno neće biti...

TOČKA: Prijedlog Odluke o komunalnom redu	
U trenutku glasovanja na sjednici je nazočno 11 vijećnika od ukupno 13.  Dizanjem ruku 11 vijećnika glasovalo je ZA. Konstatira se da je Odluka o komunalnom redu jednoglasno usvojena.

TOČKA: Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja u 2018. godini           

Petar Janušić, predsjednik Općinskog vijeća Općine Belica: Ima li daljnje rasprave? Ukoliko nema dajem Odluku o dodjeli javnih priznanja u 2018. godini na glasovanje.         
U trenutku glasovanja na sjednici je nazočno 11 vijećnika od ukupno 13.  Dizanjem ruku 11 vijećnika glasovalo je ZA. Konstatira se da je Odluka o dodjeli javnih priznanja u 2018. godini jednoglasno usvojena.

TOČKA: Prijedlog Odluke o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Belica

U trenutku glasovanja na sjednici je nazočno 11 vijećnika od ukupno 13.  Dizanjem ruku 11 vijećnika glasovalo je ZA. Konstatira se da je Odluka o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Belica jednoglasno usvojena.

TOČKA: Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Belica

Petar Janušić, predsjednik Općinskog vijeća Općine Belica: Ima li daljnje rasprave? Ukoliko nema dajem Odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Belica na glasovanje.
U trenutku glasovanja na sjednici je nazočno 11 vijećnika od ukupno 13.  Dizanjem ruku 11 vijećnika glasovalo je ZA. Konstatira se da je Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Belica jednoglasno usvojena.

TOČKA: Ostala pitanja i prijedlozi


Sjednica je završila u 19:55 sati.
Zapisnik izradila: Samanta Kocijan, mag.oec.


Klasa: 021-05/18-01/2
Ur.broj: 2109-3-02-18-03
Belica, 12. lipnja 2018. godine


Općinski načelnik:
Zvonimir Taradi

