Zapisnik 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	
Petar Janušić, predsjednik Općinskog vijeća Općine Belica: dajem riječ općinskom načelniku.
Zvonimir Taradi, općinski načelnik: Ured državne uprave nam je ukazao na nedostatke i tako je nastala ova nova Odluka.
Josip Mlinarić: što će biti s kućama koje nemaju vlasnika? Članak 10.
Zvonimir Taradi, općinski načelnik: komunalni redar to rješava...
Petar Janušić, predsjednik Općinskog vijeća Općine Belica: Ima li daljnje rasprave? Ukoliko nema dajem Odluku o komunalnom redu 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 komunalnom redu jednoglasno usvojena.

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

Petar Janušić, predsjednik Općinskog vijeća Općine Belica: dajem riječ općinskom načelniku.
Zvonimir Taradi, općinski načelnik: bilo je primjedbi o broju priznanja... 

Ksenija Kramar, predsjednica Povjerenstva za javna priznanja Općine Belica:
Predloženi su dakle: 
SAMOSTAN SESTARA KARMELIČANKI BELICA- PLAKETA OPĆINE BELICA „GRB OPĆINE BELICA“
TOMISLAV BRANIŠA - VODITELJ DVD BELICA – POHVALNICA
	KSENIJA KRAMAR – PREDSJEDNICA KUD-A BELICA - ZAHVALNICA
	VERONA HABIJAN – PREDSJEDNICA UDRUGE UMIROVLJENIKA PODRUŽNICE BELICA – POHVALNICA
UDRUGA ŽENA OPĆINE BELICA – POHVALNICA
SIRANA KRNJAK BELICA – POHVALNICA
STJEPAN ŠKVORC – PLAKETA OPĆINE BELICA „GRB OPĆINE BELICA“
RIBIČKO DRUŠTVO ŠARAN GARDINOVEC - POHVALNICA
	DVD GARDINOVEC – POHVALNICA
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

Petar Janušić, predsjednik Općinskog vijeća Općine Belica: dajem riječ općinskom načelniku.
Zvonimir Taradi, općinski načelnik: Na temelju članka 17. stavka 1. podstavka 4. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne Novine“ broj 82/15), predstavničko tijelo na prijedlog izvršnog tijela jedinica lokalne samouprave donosi odluku o osnivanju postrojbi civilne zaštite opće namjene.
Slijedom navedenog dokumenta i obveza prema Uredbi o sastavu i strukturi postrojbi civilne zaštite („Narodne Novine“ broj 82/15), predlaže se Općinskom vijeću donošenje Odluke o osnivanju Postrojbe civilne zaštite opće namjene za Općinu Belica. Postrojba se osniva za provedbu mjera i aktivnosti iz djelokruga sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama na području osnivanja. 

Petar Janušić, predsjednik Općinskog vijeća Općine Belica: Ima li daljnje rasprave? Ukoliko nema dajem Odluku o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene 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 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: dajem riječ općinskom načelniku.
Zvonimir Taradi, općinski načelnik: u prijedlogu ove Odluke su navedene pravne osobe koje su predložene kao pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite 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 određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Belica jednoglasno usvojena.

TOČKA: Ostala pitanja i prijedlozi

Petar Janušić, predsjednik Općinskog vijeća Općine Belica: dajem riječ općinskom načelniku.
Zvonimir Taradi, općinski načelnik: što se projekata tiče, vezano uz Agenciju za plaćanje u poljoprivredi; tu je 62.500,00 kn. BSK i Društveni dom Gardinovec s parkom; od 150.000,00 kn odobreno je 100.000,00 kn. Dječji vrtić Belica; čekamo otvaranje. Pitao sam, rekli su da će uskoro... Čekamo natječaj za energetsku učinkovitost. Kandidrat ćemo ovaj Društveni dom kao javnu zgradu. Zacjevljenje kanala Bošćak je pri kraju, to je investicija od cca 500.000,00 kn, mi učestvujemo sa cijevima, to je cca 60.000,00 kn. Ostatak plaćaju Hrvatske vode. U tijeku je finalizacija Dječjeg vrtića Belica. 16. lipnja je preseljenje Dječjeg vrtića u školu u dva razreda, da bi se odmah radila i adaptacija postojećeg vrtića... Što se psa tiče, u Gardinovcu je još 11 nečipiranih a u Belici 30. Od 650 psa 41 ih nije čipiran... 29. lipnja bi bio dan Općine Belica.
Ksenija Kramar: imam pitanje vezano uz udruge. Da si napravimo nove poštanske sandučiće, pošto je Općina promijenila sjedište ili da mijenjamo Statute?
Zvonimir Taradi, općinski načelnik: riješit ćemo taj problem...
Damir Mesarić: dobio sam pritužbe od mještana iz ulice Kralja Tomislava na Pribislavski ribnjak zbog glasne glazbe.
Zvonimir Taradi, općinski načelnik: napisat ćemo pritužbu komunalnom redaru Općine Pribislavec.
Sjednica je završila u 19:55 sati.
Zapisnik izradila: Samanta Kocijan, mag.oec.
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