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Zapisnik sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Belica,
održane 8. prosinca 2018. godine

Sjednica je počela u 17,00 sati. Na sjednici je prisutno 10 od ukupno 13 vijećnika. Nisu nazočni vijećnici: Janja Juras, Valentina Baksa i Zoran Habijan.
Osim vijećnika i općinskog načelnika Taradi Zvonimira, na sjednici su prisutne i zamjenica općinskog načelnika Marija Prekupec, računovodstvena referentica Nevenka Kozjak te viša stručna suradnica Samanta Kocijan. 
Petar Janušić, predsjednik Općinskog vijeća: na sjednici je prisutno 10 od 13 vijećnika. Kvorum imamo. U pozivu na sjednicu uz ostale materijale, dobili ste i Zapisnik sa 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Belica. Imate li kakvih primjedbi na Zapisnik sa 9. sjednice? Ako nitko nema primjedbe, dajem ovakav Zapisnik sa 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Belica na usvajanje.
U trenutku glasovanja na sjednici je nazočno 10 vijećnika od ukupno 13.  Dizanjem ruku 10 vijećnika glasovalo je ZA. Konstatira se da je Zapisnik sa 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Belica jednoglasno usvojen.
Petar Janušić, predsjednik Općinskog vijeća: U pozivu na sjednicu dobili ste prijedlog Dnevnog reda:

1. TOČKA: Rasprava po Proračunu za 2019. godinu – prvo čitanje 
-  predlagatelj je općinski načelnik
- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik,  Zvonimir Taradi

2. TOČKA: Prijedlog Odluke o visini vrijednosti boda komunalne naknade u Općini Belica
    -  predlagatelj je općinski načelnik
    - predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik,  
      Zvonimir Taradi

3. TOČKA: Prijedlog Zaključka o ocjeni usklađenosti Plana zaštite od požara s novonastalim uvjetima požara 
predlagatelj je općinski načelnik
predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski        načelnik, Zvonimir Taradi

4. TOČKA: Prijedlog Odluke o donošenju Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Belica za 2019. godinu  
predlagatelj je općinski načelnik
predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik, Zvonimir Taradi

5. TOČKA: Prijedlog Zaključka o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite u Općini Belica za 2018. godinu 
predlagatelj je općinski načelnik
predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik, Zvonimir Taradi

6. TOČKA: Prijedlog Odluke o donošenju Plana razvoja sustava civilne zaštite Općine Belica za 2019. godinu
predlagatelj je općinski načelnik
predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik, Zvonimir Taradi

7.TOČKA: Prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt
„Izgradnja sportske građevine javne i društvene namjene – prostori za udruge i sportska društva u naselju Belica“
     -  predlagatelj je općinski načelnik
     - predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik,  
       Zvonimir Taradi

8. TOČKA: Prijedlog Odluke o donošenju Plana raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Belica
    -  predlagatelj je općinski načelnik
    - predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik,  
      Zvonimir Taradi

9. TOČKA: Prijedlog Plana davanja koncesija Općine Belica u 2019. godini
    -  predlagatelj je općinski načelnik
    - predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik,  
      Zvonimir Taradi

10.TOČKA: Ostala pitanja i prijedlozi

Petar Janušić, predsjednik Općinskog vijeća: Ima li dopuna Dnevnom redu? Ukoliko nema, dajem ovakav Dnevni red na glasovanje.         
U trenutku glasovanja na sjednici je nazočno 10 vijećnika od ukupno 13.  Dizanjem ruku 10 vijećnika glasovalo je ZA. Konstatira se da je Dnevni red jednoglasno usvojen.
Petar Janušić, predsjednik Općinskog vijeća: nema prijava za Aktualni sat.

TOČKA 1. Rasprava po Proračunu za 2019. godinu – prvo čitanje
Petar Janušić, predsjednik Općinskog vijeća: dajem riječ općinskom načelniku.
Zvonimir Taradi, općinski načelnik: Prijedlog Proračuna je 15. studenog bio na web stranici. Imamo već neke prijedloge, zato smo stavili na prvo čitanje, da se za sljedeću sjednicu dogovorimo za usvajanje. Prijedlog je dala Udruga građana „Gardruža“ Gardinovec, vezan uz park Gardinovec, sadnju drveća, te da se više izdvoji za preventivu i zdravlje.
U 17:08 sati na Sjednicu dolazi vijećnica Valentina Baksa. Sada je na Sjednici prisutno 11 od 13 vijećnika.
Zvonimir Taradi, općinski načelnik: prijedlog za Tim za zdravlje dao je i doktor Miro Horvat. Radit će se trim staza u Belici. Prijedlog NK „Radničkog“ – asfaltiranje, reflektori, zaštitna mreža. Tegra je u velikoj gužvi, pa je tu problem. Ovo može ići i na natječaj. Dragutin Peklar je dao prijedlog za groblje Belica – za zamjenu betonske ograde na kraju groblja. Petra Strahija dala je prijedlog za zamjenu trošnih igrala u Gardinovcu. To su pismeni prijedlozi. Dajte sad usmene ako postoje. Predložen Proračun je od 16.000.000,00 kn i realan je. Prihodovnoj strani odmah skidamo 3.000.000,00 kn, a isto tako i na troškovnoj. Deponija – sanacija - na Ministarstvu će se vršiti nova mjerenja. 270.000,00 kn su koštala mjerenja. Ne bude trošak, pa niti prihod. Sanacija bi nas grubo koštala 2.000.000,00 kn a ne 4.000.000,00 kn. O altetskoj stazi moraju odlučiti učitelji. To će biti za školu. To je negdje oko 1.800.000,00 kn. Ovo prolazi u mjeri 2.2.1. Ministarstvo regionalnog razvoja – pješačko biciklistička staza Braće Radića + odvodnja – trošak je 2.400.000,00 kn s PDV-om. Raspisana je javna nabava. Savjetovanje je do 14. prosinca 2018. godine. Sredstva daje ŽUC u jednom dijelu a ostatak mi. Za naš dio ćemo još tražiti i ministarstva kroz projekte. Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja – produženje Ulice Ivana Mažuranića – 300.000,00 kn. Hrvatske vode pohvaljujem na suradnji. 									 Marija, za parkove ovdje piše 100.000,00 kn.
Marija Prekupec, zamjenica općinskog načelnika: da, ali je napisano za naselje Belica.
Zvonimir Taradi, općinski načelnik: to će se ispraviti.					   Mislio sam sa 100,00 kn po djetetu povećati subvenciju vrtića. Da roditelji mjesečno po djetetu plaćaju 100,00 kn manje. Za jednu odgajateljicu dobit ćemo sredstva iz EU fondova.
Robert Kovačec, vijećnik: Proračun je definiran već nekih 70%. Obveze su tu uključene, nema previše filozofije. Moramo pratiti EU fondove, vidjeti i rebalansom omogućiti da se to napravi. Infrastrukturno dakle sad imamo; Pješačko biciklističku stazu Braće Radića, Javnu sportsku zgradu. Moj prijedlog je da se kod ulica Josipa Slavenskog – Zagrebačka proba spojiti jedna pješačko biciklistička staza – od šume do Radničke. Tamo je Vlado Kovačec. Općina otkupi dio prostora pa bi tu bili vezani prema Prvomajskoj do škole. Navodno je vlasnik parcele zainteresiran za to.
Zvonimir Taradi, općinski načelnik: napravljen je idejni projekt za to i da se ide do Dodleka.
Robert Kovačec, vijećnik: znači, pješačko biciklistička staza – jer se po Kralja Tomislava po pješačko biciklističkoj stazi rijetko tko vozi biciklom zbog neravnina po istoj. Ovako bismo maknuli djecu sa ceste. Garaža je sljedeće, ima neki poseban sistem?
Josip Mlinarić, vijećnik: visoka je to cijena za garažu…?
Robert Kovačec, vijećnik: to je i skladište neko?
Zvonimir Taradi, općinski načelnik: da i skladište…
Damir Mesarić, vijećnik: poljski putevi – možda je to premalo sredstava, imamo dosta lokalnih puteva, kod Dodleka se klizište stvori… 
Zvonimir Taradi, općinski načelnik: prvo ćemo asfaltirati brijeg.
Damir Mesarić, vijećnik: sporedni putovi su problem. Neki nisu sanirani 20-30 godina. Ovu stavku bi trebalo barem duplo povećati.
Zvonimir Taradi, općinski načelnik: moram majstore za to pitati…
Josip Mlinarić, vijećnik: treba prvo sanirati klizište, da bude kako treba biti… Predložio bih sanaciju starih i trošenih kuća. Imamo ih dosta uz glavnu cestu, da se ne uruše… Treba za to povući sredstva…
Zvonimir Taradi, općinski načelnik: moramo vidjeti to, ne vjerujem da to tako ide. Moramo vidjeti s vlasnicima…
Josip Mlinarić, vijećnik: to je iz mjera predstrožnosti… Trebali bi povećati i za djecu s poteškoćama. Dajemo ostalim sportskima dosta, pa bi trebalo i invalidima povećati…
Zvonimir Taradi, općinski načelnik: mi sufinanciramo prema potrebama, rebalansom to povećamo…
Josip Mlinarić, vijećnik: zašto Gardinovec nema širokopojasni Internet, barem do naselja? Mještani pitaju ako pripadaju Općini Belica i zašto nemaju barem do naselja?
Zvonimir Taradi, općinski načelnik: anketa nije prošla prvi put. Sad je u tijeku druga akcija s anketama… Oni to nisu htjeli potpisati… Marija će to riješiti.
Marija Prekupec, zamjenica općinskog načelnika: Imaju svakakva pitanja na koja ja ne mogu odgovoriti. Ići ćemo od kuće do kuće...
U 17:52 sati vijećnik Josip Mlinarić odlazi sa Sjednice. Sada je na Sjednici prisutno 10 od 13 vijećnika.
Marija Prekupec, zamjenica općinskog načelnika: treba osigurati sredstva za Dom kulture u Gardinovcu – za kuhinju, pozornicu... Na groblju treba sanirati dio koji je problematičan, za park sam spomenula... Dok se iz Gardinovca odvoze stolice, uvijek nam se vrate prljavi i potrgani. Ne dobijemo stolice koje posudimo natrag, nego lošije i starije stolice.
Zvonimir Taradi, općinski načelnik: Marija, nećemo sad o tome. Više nemojte davati stolice školi! Osnovnoj školi se obratite, ne meni!
Robert Kovačec, vijećnik: nije u našem Proračunu, ali... Ona cesta Belica – Sivica i biciklistička staza – bilo bi dobro da se zaokruži dio priče.
Zvonimir Taradi, općinski načelnik: razgovor je vođen s Ljerkom. Spremni smo i mi.
Robert Kovačec, vijećnik: to je tema već 12 godina, drago mi je čuti da i mi možemo sudjelovati.
Petar Janušić, predsjednik Općinskog vijeća Općine Belica: Ima li daljnje rasprave? Ukoliko nema, prelazimo na točku 2.

TOČKA 2. Odluka o visini vrijednosti boda komunalne naknade u Općini Belica

Petar Janušić, predsjednik Općinskog vijeća Općine Belica: dajem riječ općinskom načelniku.
Zvonimir Taradi, općinski načelnik: bod ostaje isti prema ovom Prijedlogu Odluke. Ovo je usklađenje prema Zakonu.
Petar Janušić, predsjednik Općinskog vijeća Općine Belica: Ima li daljnje rasprave? Ukoliko nema, dajem Odluku o visini vrijednosti boda komunalne naknade u Općini Belica na glasovanje.
         
U trenutku glasovanja na sjednici je nazočno 10 vijećnika od ukupno 13.  Dizanjem ruku 10 vijećnika glasovalo je ZA. Konstatira se da je Odluka o visini vrijednosti boda komunalne naknade u Općini Belica jednoglasno donijeta.

TOČKA 3. Zaključak o ocjeni usklađenosti Plana zaštite od požara s novonastalim uvjetima požara
Petar Janušić, predsjednik Općinskog vijeća Općine Belica: dajem riječ općinskom načelniku.
Zvonimir Taradi, općinski načelnik: ovo svake godine donosimo.
Petar Janušić, predsjednik Općinskog vijeća Općine Belica: Ima li daljnje rasprave? Ukoliko nema, dajem Zaključak o ocjeni usklađenosti Plana zaštite od požara s novonastalim uvjetima požara na glasovanje.         
U trenutku glasovanja na sjednici je nazočno 10 vijećnika od ukupno 13.  Dizanjem ruku 10 vijećnika glasovalo je ZA. Konstatira se da je Zaključak o ocjeni usklađenosti Plana zaštite od požara s novonastalim uvjetima požara jednoglasno donijet.

TOČKA 4. Odluka o donošenju Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Belica za 2019. godinu  
Petar Janušić, predsjednik Općinskog vijeća Općine Belica: dajem riječ općinskom načelniku.
Zvonimir Taradi, općinski načelnik: imate u Provedbenom planu napisano što treba napraviti.
Petar Janušić, predsjednik Općinskog vijeća Općine Belica: Ima li daljnje rasprave? Ukoliko nema, dajem Odluku o donošenju Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Belica za 2019. godinu  na glasovanje.         
U trenutku glasovanja na sjednici je nazočno 10 vijećnika od ukupno 13.  Dizanjem ruku 10 vijećnika glasovalo je ZA. Konstatira se da je Odluka o donošenju Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Belica za 2019. godinu jednoglasno donijeta.

TOČKA 5. Zaključak o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite u Općini Belica za 2018. godinu
Petar Janušić, predsjednik Općinskog vijeća Općine Belica: dajem riječ općinskom načelniku.
Zvonimir Taradi, općinski načelnik: to je analiza onog što je bilo u 2018. godini.
Petar Janušić, predsjednik Općinskog vijeća Općine Belica: Ima li daljnje rasprave? Ukoliko nema, dajem Zaključak o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite u Općini Belica za 2018. godinu na glasovanje.         
U trenutku glasovanja na sjednici je nazočno 10 vijećnika od ukupno 13.  Dizanjem ruku 10 vijećnika glasovalo je ZA. Konstatira se da je Zaključak o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite u Općini Belica za 2018. godinu jednoglasno donijet. 

TOČKA 6. Odluka o donošenju Plana razvoja sustava civilne zaštite Općine Belica za 2019. godinu
Petar Janušić, predsjednik Općinskog vijeća Općine Belica: dajem riječ općinskom načelniku.
Zvonimir Taradi, općinski načelnik: to su planovi za 2019. godinu. Vatrogasci su imali sastanak, pa daju prijedloge prema ukazanim potrebama.
Petar Janušić, predsjednik Općinskog vijeća Općine Belica: Ima li daljnje rasprave? Ukoliko nema, dajem Odluku o donošenju Plana razvoja sustava civilne zaštite Općine Belica za 2019. godinu na glasovanje.         
U trenutku glasovanja na sjednici je nazočno 10 vijećnika od ukupno 13.  Dizanjem ruku 10 vijećnika glasovalo je ZA. Konstatira se da je Odluka o donošenju Plana razvoja sustava civilne zaštite Općine Belica za 2019. godinu jednoglasno donijeta.

TOČKA 7. Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt
„Izgradnja sportske građevine javne i društvene namjene – prostori za udruge i sportska društva u naselju Belica“

Petar Janušić, predsjednik Općinskog vijeća Općine Belica: dajem riječ općinskom načelniku.
Zvonimir Taradi, općinski načelnik: trebamo donijeti Odluku za kandidaturu na EU projekte, da bi se mogli kandidirati…
Robert Kovačec, vijećnik: prijavili smo to? Ljudi kažu da je to gotovo, da idu radovi sljedeći tjedan...
Zvonimir Taradi, općinski načelnik: nakon prijave projekta mogu početi s radovima…
Petar Janušić, predsjednik Općinskog vijeća Općine Belica: Ima li daljnje rasprave? Ukoliko nema, dajem Odluku o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt
„Izgradnja sportske građevine javne i društvene namjene – prostori za udruge i sportska društva u naselju Belica“ na glasovanje.
      
U trenutku glasovanja na sjednici je nazočno 10 vijećnika od ukupno 13.  Dizanjem ruku 10 vijećnika glasovalo je ZA. Konstatira se da je Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Izgradnja sportske građevine javne i društvene namjene – prostori za udruge i sportska društva u naselju Belica“  jednoglasno donijeta.

TOČKA 8. Odluka o donošenju Plana raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Belica
Petar Janušić, predsjednik Općinskog vijeća Općine Belica: dajem riječ općinskom načelniku.
Zvonimir Taradi, općinski načelnik: prema novom Zakonu treba imati novi Program. Jedna novina – prije nego je išao program na suglasnost, dobili smo potvrde da nitko ne potražuje svoj dio. Dobili smo kasnije da Rimokatoličkoj crkvi moramo dati povrat, tj. država im sad vraća. Vratit ćemo im deponije.
Robert Kovačec, vijećnik: koja je to površina?
Zvonimir Taradi, općinski načelnik: za njih je 33 h.
Robert Kovačec, vijećnik: da li se cijena ugovorima o zakupu može mijenjati?
Zvonimir Taradi, općinski načelnik: ne.
Robert Kovačec, vijećnik: gledao sam Proračun, planirane prihode. Ali ako ne možemo mijenjati, u redu...
Zvonimir Taradi, općinski načelnik: to je vrlo povoljna cijena. Cilj je bio da se zemljište da u uporabu…
Robert Kovačec, vijećnik: onda treba povećati naplatu, jer ne plaćaju svi. Kolika je površina u najmu?
Zvonimir Taradi, općinski načelnik: u najmu je 181 h.
Petar Janušić, predsjednik Općinskog vijeća Općine Belica: Ima li daljnje rasprave? Ukoliko nema, dajem Odluku o donošenju Plana raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Belica na glasovanje.         
U trenutku glasovanja na sjednici je nazočno 10 vijećnika od ukupno 13.  Dizanjem ruku 10 vijećnika glasovalo je ZA. Konstatira se da je Odluka o donošenju Plana raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Belica jednoglasno donijeta.

TOČKA 9. Prijedlog Plana davanja koncesija Općine Belica u 2019. godini

Petar Janušić, predsjednik Općinskog vijeća Općine Belica: dajem riječ općinskom načelniku.
Zvonimir Taradi, općinski načelnik: još je ovo ostalo bez koncesije. Nešto se oko toga mijenja. Dragan koji nam je dimnjačar odlazi u mirovinu. Drugog nećemo naći. U planu je GKP Pre-kom da s njima idemo u posao…
Petar Janušić, predsjednik Općinskog vijeća Općine Belica: Ima li daljnje rasprave? Ukoliko nema, dajem Plan davanja koncesija Općine Belica u 2019. godini na glasovanje.         
U trenutku glasovanja na sjednici je nazočno 10 vijećnika od ukupno 13.  Dizanjem ruku 10 vijećnika glasovalo je ZA. Konstatira se da je Plan davanja koncesija Općine Belica u 2019. godini jednoglasno donijet.

TOČKA 10. Ostala pitanja i prijedlozi

Petar Janušić, predsjednik Općinskog vijeća Općine Belica: dajem riječ općinskom načelniku.
Zvonimir Taradi, općinski načelnik: malo stoje radovi na Dječjem vrtiću Belica, jer nemaju dovoljno ljudi. U postupku javne nabave za opremanje vrtića posao su dobili; za elektroniku – Bukal a za namještaj i kuhinju – Brid. Hrvatska pošta nam je ponudila suradnju koja će njima priskrbiti više stranaka, ako komunalnu naknadu Općini mještanin plati na Pošti, da ne plati naknadu, tj. proviziju za plaćanje. U tom slučaju Općina bi Pošti platila za mještanina. Rekao sam da ćemo razmisliti. Sljedeću sjednicu Općinskog vijeća predlažem za 19. prosinac 2018. godine s početkom u 19,00 sati.
Robert Kovačec, vijećnik: kada završi nešto, neka komunalni redar skida reklame s panoa. Na taj način će se omogućiti preglednost. Molim znakove za Osnovnu školu Belica, Dvorana... Također – zastave treba komunalni redar pregledati. Ne smiju zastave biti poderane.
Zvonimir Taradi, općinski načelnik: ja sam to riješio.
Robert Kovačec, vijećnik: nije to Vaš posao, nego posao komunalnog redara. Imamo osobu za to.
Zvonimir Taradi, općinski načelnik: ja sam vatrogasce za to angažirao u Gardinovcu.
Robert Kovačec, vijećnik: stvarno je bila jako potrgana zastava.
Petar Janušić, predsjednik Općinskog vijeća Općine Belica: treba vani fiksirati klupice, da ih netko ne odnese.
Robert Kovačec, vijećnik: čipirati ih treba.
Zvonimir Taradi, općinski načelnik: čipirane su.
Sjednica je završila u 18,45 sati.
Zapisnik izradila: Samanta Kocijan, mag.oec.

Predsjednik Općinskog vijeća:
Petar Janušić

Klasa: 021-05/18-01/4										 Ur.broj: 2109-3-02-18-02
Belica, 8. prosinca 2018. godine


