REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KAPTOL
Općinsko vijeće

Z A P I S N I K
SA 11. SJEDNICE
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KAPTOL

KLASA: 022-05/15-02/1
URBROJ: 2177/05-01-15-17
Kaptol, 27. ožujka 2015. godine

ZAPISNIK
s 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Kaptol, održane dana 27. ožujka 2015. godine
s početkom u 18:30 sati u općinskoj vijećnici Općine Kaptol.
NAZOČNI: općinski načelnik Mile Pavičić, zamjenik općinskog načelnika Josip Soudek,
vijećnici: Željko Perić, Mate Jurić (sjednici pristupio u 19:15 u toku 10 točke dnevnog reda),
Ivan Kmetić, Željko Haničar, Ivan Kralik, Zdenko Kanižaj, Ivica Mijoković, Marija Vuković i
Damir Poljanac – predsjednik Općinskog vijeća.
IZOČNI: Slobodan Manović i Dražen Tadijanović

DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.

Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice.
Prijedlog Srednjoročnog plana davanja koncesija.
Prijedlog Plana davanja koncesija za 2015. godinu.
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o uvjetima obavljanja pokretne prodaje na
području Općine Kaptol.
5. Prijedlog Odluke o izradi usklađenja Prostornog plana i uređenja Općine Kaptol sa
Zakonom o prostornom uređenju.
6. Mišljenje na Nacrt konačnog prijedloga Izmjena i dopuna prostornog plana Požeško –
slavonske županije.
7. Prijedlog Odluke o izradi Strategije razvoja Općine Kaptol od 2015. do 2020. godine.
8. Prijedlog Odluke o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kaptol.
9. Prijedlog Odluke o početnom iznosu zakupnine za zakup poslovnog prostora u
vlasništvu Općine Kaptol.
10. Godišnji obračun proračuna Općine Kaptol za 2014. godinu.
11. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
na području Općine Kaptol.
12. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za
2014. godinu na području Općine Kaptol.
13. Izvješće o izvršenju plana gospodarenja otpadom Općine Kaptol za 2014. godinu.
14. Izvješće o radu Općinskog načelnika za period od 01.07.2014. godine do 31.12.2014.
godine.
15. Prijedlog I. Izmjena i dopuna proračuna Općine Kaptol za 2015. godinu.
16. Pitanja i prijedlozi o različitom.
REALIZACIJA DNEVNOG REDA
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Kaptol g. Damir Poljanac (u daljnjem
tekstu predsjednik Vijeća) otvorio je jedanaestu sjednicu Općinskog vijeća Općine Kaptol u
18:30 sati. Pozdravivši sve nazočne te utvrdivši da postoji kvorum pročitao je dnevni red.
Općinski načelnik iznio je prijedlog da se dnevni red dopuni s jednom točkom: Prijedlog
Odluke o pokretanju postupka upisa nekretnina u vlasništvo Općine Kaptol.
Materijal za dopunjenu točku dnevnog reda podijeljen je vijećnicima netom prije sjednice.
Glasovanjem vijećnika dopunjeni dnevni red je JEDNOGLASNO usvojen te ga čine slijedeće
točke slijedeće točke dnevnog reda:

1.
2.
3.
4.

Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice.
Prijedlog Srednjoročnog plana davanja koncesija.
Prijedlog Plana davanja koncesija za 2015. godinu.
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o uvjetima obavljanja pokretne prodaje na
području Općine Kaptol.
5. Prijedlog Odluke o izradi usklađenja Prostornog plana i uređenja Općine Kaptol sa
Zakonom o prostornom uređenju.
6. Mišljenje na Nacrt konačnog prijedloga Izmjena i dopuna prostornog plana Požeško –
slavonske županije.
7. Prijedlog Odluke o izradi Strategije razvoja Općine Kaptol od 2015. do 2020. godine.
8. Prijedlog Odluke o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kaptol.
9. Prijedlog Odluke o početnom iznosu zakupnine za zakup poslovnog prostora u
vlasništvu Općine Kaptol.
10. Godišnji obračun proračuna Općine Kaptol za 2014. godinu.
11. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
na području Općine Kaptol.
12. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za
2014. godinu na području Općine Kaptol.
13. Izvješće o izvršenju plana gospodarenja otpadom Općine Kaptol za 2014. godinu.
14. Izvješće o radu Općinskog načelnika za period od 01.07.2014. godine do 31.12.2014.
godine.
15. Prijedlog I. Izmjena i dopuna proračuna Općine Kaptol za 2015. godinu.
16. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka upisa nekretnina u vlasništvo Općine Kaptol.
17. Pitanja i prijedlozi o različitom.
Kako pitanja u svezi dnevnog reda nije bilo, daje ga na glasovanje. Glasovanjem
vijećnika dnevni red je JEDNOGLASNO usvojen.
Ad 1.)
USVAJANJE ZAPISNIKA S PRETHODNE SJEDNICE
Svi vijećnici dobili su prijepis zapisnika s prošle sjednice, kao i prijedloge odluka koje
se nalaze navedene u dnevnom redu sjednice, tj. u materijalima za sjednicu. Predsjednik
Vijeća daje zapisnik s prošle sjednice na raspravu. Nitko od vijećnika nema zamjerku na
zapisnik niti dopunu ili izmjenu zapisnika te ga predsjednik Vijeća daje na glasovanje.
Zapisnik sa 10. sjednice Općinskog vijeća od 29. prosinca 2014. godine glasovanjem
vijećnika je kao takav JEDNOGLASNO usvojen.

Ad 2.)
PRIJEDLOG SREDNJOROČNOG PLANA DAVANJA KONCESIJA
Predsjednik Vijeća otvorio je drugu točku dnevnog reda te riječ prepustio općinskom
načelniku. Općinski načelnik se zahvalio na ukazanoj riječi. Pozdravio je sve nazočne te
predložio donošenje ove odluke, a na temelju Zakona o koncesijama. Na području Općine bila
je koncesija za dimnjačarske usluge, ona je istekla, a potrebna je radi javnih ustanova
prvenstveno škole i općine. Koncesija se daje na 5 godina, a donosi se zbog ostvarenja
priključka na plinsku mrežu. Predsjednik Vijeća zahvalio se načelniku te otvorio raspravu,
kako nije bilo pitanja, pristupilo se glasovanju. JEDNOGLASNOM odlukom prihvaćen je
Prijedlog Srednjoročnog plana davanja koncesija.

Ad 3.)
PRIJEDLOG PLANA DAVANJA KONCESIJA ZA 2015. GODINU
Predsjednik Vijeća otvorio je treću točku dnevnog reda te konstatirao kako je prijedlog
ove odluke rađen na temelju prethodne točke dnevnog reda koja je jednoglasno usvojena.
Budući da je načelnik sve objasnio u prethodnoj točci otvori je raspravu po ovom prijedlogu
odluke. Gosp. Z. Kanižaj postavio je pitanje vezano za broj usluga dimnjačarske službe na
području naše Općine. Načelnik je odgovorio kako je taj broj izrazito mali, odnosno nemamo
ga. Dimnjačarske usluge koristila je Općina i škola za čišćenje dimnjaka te ostale osobe u
našima naseljima koje su kod priključka na plinsku mrežu morale ishoditi i potvrdu od
dimnjačara da je dimnjak pregledan, ispravan i čist. Kako više nije bilo pitanja, pristupilo se
glasovanju. JEDNOGLASNOM odlukom prihvaćen je Prijedlog Plana davanja koncesija za
2015. godinu.

Ad 4.)
PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O UVJETIMA OBAVLJANJA
POKRETNE PRODAJE NA PODRUČJU OPĆINE KAPTOL
Predsjednik Vijeća otvorio je četvrtu točku dnevnog reda, te riječ prepustio
općinskom načelniku. Općinski načelnik konstatirao je kako je Općina već ranije donijela
odluku, a sada se s njom mijenja iznos naknade. U prvoj odluci definirano je kako je iznos za
obavljanje pokretne prodaje 5.000,00 kn, na što su se trgovci bunili i predložili da taj bude
500,00 kn po selu u kojem se vrši pokretna prodaja. Na kraju svog izlaganja načelnik je
konstatirao kako je trgovac koji vrši pokretnu prodaju spreman platiti ovu naknadu.
Predsjednik Vijeća zahvalio se načelniku te otvorio raspravu, kako nije bilo pitanja, pristupilo
se glasovanju. JEDNOGLASNOM odlukom prihvaćen je Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke
o uvjetima obavljanja pokretne prodaje na području Općine Kaptol.
Ad 5.)
PRIJEDLOG ODLUKE O IZRADI USKLAĐENJA PROSTORNOG PLANA I
UREĐENJA OPĆINE KAPTOL SA ZAKONOM O PROSTORNOM UREĐENJU
Predsjednik Vijeća otvorio je petu točku dnevnog reda, te riječ prepustio općinskom
načelniku da pobliže obrazloži navedeni prijedlog. Općinski načelnik zahvalio se na ukazanoj
riječi te naglasio kako je ovaj prijedlog odluke sačinio Zavod za prostorno uređenje. Načelnik
je nadalje pojasnio kako ova izmjena ne uvjetuje javnu raspravu, sam proces je krači i znatno
povoljni od donošenja novog plana. Cijena ovog usklađenja je cca 15.000,00 kn. Na kraju
svog izlaganja načelnik je naglasio kako je bitno donijeti ovu odluku radi mještana koji do
zbog eventualnog neusklađenja plana neće moći ishodovati građevinske dozvole na našem
području. Predsjednik Vijeća zahvalio se načelniku te otvorio raspravu, kako nije bilo pitanja,
pristupilo se glasovanju. JEDNOGLASNOM odlukom prihvaćen je Prijedlog Odluke o izradi
usklađenja Prostornog plana i uređenja Općine Kaptol sa Zakonom o prostornom uređenju.

Ad 6.)
MIŠLJENJE NA NACRT KONAČNOG PRIJEDLOGA IZMJENA I DOPUNA
PROSTORNOG PLANA POŽEŠKO – SLAVONSKE ŽUPANIJE
Predsjednik Vijeća otvorio je šestu točku dnevnog reda te riječ prepustio općinskom
načelniku da pobliže obrazloži navedeni prijedlog. Općinski načelnik zahvalio se na ukazanoj
riječi te naglasio kako Požeško-slavonska županija radi izmjenu i dopunu prostornog plana, a
Općina Kaptol dužna se je očitovati za promjene koje se događaju na području naše Općine.
Načelnik je u projektorski prikaz prikazao kako se jedina promjena na našem području

predviđena gradnja nove akumulacije (Bistra 2) nekoliko stotina metara sjeverno od
postojeće. Načelnik je konstatirao kako ovo ne znači gradnju nove akumulacije nego samo
definiranje prostora za eventualnu gradnju. Predsjednik Vijeća zahvalio se načelniku te
otvorio je raspravu. Budući da nije bilo pitanja, pristupilo se glasovanju. JEDNOGLASNOM
odlukom prihvaćeno je Mišljenje na Nacrt konačnog prijedloga Izmjena i dopuna prostornog
plana Požeško – slavonske županije.
AD 7.)
PRIJEDLOG ODLUKE O IZRADI STRATEGIJE RAZVOJA OPĆINE KAPTOL OD
2015. DO 2020. GODINE
Predsjednik Vijeća otvorio je sedmu točku dnevnog reda, te riječ prepustio općinskom
načelniku da pobliže obrazloži navedeni prijedlog. Općinski načelnik se zahvalio, te naglasio
donošenje ove odluke temelj za izradu nove Strategije gospodarskog razvoja Općine za
razdoblje 2015.- 2020. Strategija je temeljni dokument za daljnje radnje, razvoj Općine, ali i
za pripremu projekata. Na kraju svog izlaganja načelnik je potvrdio kako se sredstva
dodjeljuju i za izradu nove strategije te nas ona neće ništa koštati. Predsjednik Vijeća se
zahvalio načelniku, a kako nije bilo pitanja, pristupilo se glasovanju. JEDNOGLASNOM
odlukom prihvaćeno je Prijedlog Odluke o izradi Strategije razvoja Općine Kaptol od 2015.
do 2020. godine.
Ad 8.)
PRIJEDLOG ODLUKE O ZAKUPU POSLOVNOG PROSTORA U VLASNIŠTVU
OPĆINE KAPTOL
Predsjednik Vijeća otvorio je osmu točku dnevnog reda, te riječ prepustio općinskom
načelniku da pobliže obrazloži navedeni prijedlog. Općinski načelnik se zahvalio, te naglasio
kako je trenutačno u našem stanu iznad ambulante smješten LAG. LAG plaća samo režijske
troškove, a s njihove strane postoji volja i želja da plaćaju i zakupninu. Budući da Općina do
sada nije imala odluku o davanju poslovnog prostora u zakup, nismo je imali na temelju čega
naplaćivati. Na kraju svog izlaganja načelnik je naglasio kako je ovo temeljna odluka i
propisana procedura davanja prostora u zakup i za druge subjekte koji će možda koristiti
općinske prostore. Predsjednik Vijeća se zahvalio načelniku, a kako nije bilo pitanja,
pristupilo se glasovanju. JEDNOGLASNOM odlukom prihvaćen je Prijedlog Odluke o
zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kaptol.
Ad 9.)
PRIJEDLOG ODLUKE O POČETNOM IZNOSU ZAKUPNINE ZA ZAKUP
POSLOVNOG PROSTORA U VLASNIŠTVU OPĆINE KAPTOL
Predsjednik Vijeća otvorio je devetu točku dnevnog reda, te riječ prepustio
općinskom načelniku da pobliže obrazloži navedeni prijedlog. Općinski načelnik se zahvalio,
te naglasio kako je ovo prijedlog odluke o davanju stana iznad ambulante u zakup. Na temelju
ove odluke raspisat će se natječaj, a početna cijena je definirana ovom odlukom. Predsjednik
Vijeća se zahvalio načelniku, te otvorio raspravu. Gosp. Z. Kanižaj upozorio je načelnika kao
iznos od 800,00 kn/m² zasigurno nije točan. Načelnik je prihvatio ispravak uz obrazloženje
kako je planirana cijena od 800,00 kn mjesečno, te će se ovo ispraviti odnosno preračunati
budući da stan ima 42 m². Budući da više nije bilo drugih pitanja, pristupilo se glasovanju,
JEDNOGLASNOM odlukom prihvaćen je Prijedlog Odluke o početnom iznosu zakupnine za
zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kaptol.

Ad 10.)
GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2014. GODINU
Predsjednik Vijeća otvorio je desetu točku dnevnog reda, te riječ prepustio općinskom
načelniku da pobliže obrazloži navedeni prijedlog. Općinski načelnik se zahvalio, te naglasio
kako je završena još jedna godina. Glavni prihod, porez na dohodak, u odnosu na 2013.
godinu manji je za oko 250.000,00 kn. Načelnik je nadalje naglasio kako je u ovoj točci
proračun ispisan na 5 razini te se sve jasno vidi. Na nekoliko stavki vidi se probijanje
proračuna, ali to je sve u granicama dozvoljenog, budući da nije prekoračena granica grupe.
Važno za napomenuti je da je 2014. godine Općina Kaptol imala manjak prihoda, ali ako se
uzmu u obzir preneseni višak iz 2013. i ova je godina završena pozitivno, odnosno sa
20.000,00 kn viška prihoda. Prihodi Općine u 2014. bili su 4.305.000,00 kn a rashodi
4.455,836,00 kn. Predsjednik Vijeća zahvalio se načelniku te otvorio raspravu, kako nije bilo
pitanja, pristupilo se glasovanju. JEDNOGLASNOM odlukom prihvaćen je Godišnji obračun
proračuna Općine Kaptol za 2014. godinu.

Ad 11.)
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE ZA 2014. GODINU NA PODRUČJU OPĆINE KAPTOL
Predsjednik Vijeća otvorio je jedanaestu točku dnevnog reda, te uz konstataciju da se
sljedeće tri točke odnose na prethodno usvojenu odluku. Nadalje je riječ prepustio općinskom
načelniku da pobliže obrazloži navedeni prijedlog. Općinski načelnik zahvalio se na ukazanoj
riječi te naglasio kako se ova točka veže uz prethodnu, ali obveza je načelnika da sastavi
izvješće. Načelnik je detaljno pojasnio vijećnicima sačinjeno izvješće. Predsjednik Vijeća
zahvalio se načelniku te otvorio raspravu, kako nije bilo pitanja, pristupilo se glasovanju.
JEDNOGLASNOM odlukom prihvaćeno je Izvješće o izvršenju Programa održavanja
komunalne infrastrukture za 2014. godinu na području Općine Kaptol.

Ad 12.)
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2014. GODINU NA PODRUČJU OPĆINE
KAPTOL
Predsjednik Vijeća otvorio je dvanaestu točku dnevnog reda, te je riječ prepustio
općinskom načelniku da pobliže obrazloži navedeni prijedlog. Općinski načelnik zahvalio se
na ukazanoj riječi te naglasio kako je Izvješće sačinjeno temeljem zakonske obveze. Nadalje
je načelnik u svom obrazlaganju navedenog Izvješća detaljno vijećnicima pojasnio navedene
stavke iz tablice. Predsjednik Vijeća zahvalio se načelniku te otvorio raspravu, kako nije bilo
pitanja, pristupilo se glasovanju. JEDNOGLASNOM odlukom prihvaćeno je Izvješće o
izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu na
području Općine Kaptol.
Ad 13.)
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE
KAPTOL ZA 2014. GODINU
Predsjednik Vijeća otvorio je trinaestu točku dnevnog reda, te je riječ prepustio
općinskom načelniku da pobliže obrazloži navedeni prijedlog. Općinski načelnik zahvalio se
na ukazanoj riječi te naglasio kako Općina dužna do 31.03. podnijeti ovo Izvješće. Izvješće je
gotovo svake godine slično, mijenjaju se samo iznosi i količine. Načelnik je nadalje naglasio
kako na našem području smeće zbrinjava tvrtka Komunalac Požega d.o.o., te Unija Nova koja

zbrinjava staklenu ambalažu. Ekološka renta koju Općina mora plaćati gradu Požegi u 2014.
iznosila je 25.506,00 kn dok je 17.537,00 kn uplaćeno Uniji Nova za zbrinjavanje staklene
ambalaže. Nadalje je u svom obrazlaganju načelnik naglasio kako će se ugovor s tvrtkom
Unija Nova raskinuti, a to će biti kada Komunalac Požega postavi u sva mjesta zelene otoke.
Po nalogu inspektora, Općina je sanirala divlje deponije, a naknadnim uviđajem inspektora,
rezultat je bio zadovoljavajući. Na kraju svog izlaganja načelnik je naglasio kako je Općina
dužna donijeti i Plan gospodarenja otpadom, ali on je preskup te će se s njegovim donošenjem
pričekati. Predsjednik Vijeća zahvalio se načelniku te otvorio raspravu. Gosp. D. Čakalić
upozorio je načelnika da je kontejner za staklo u Češljakovcima već duže vrijeme pun te se
staklo sada odlaže uz kontejner što je opasnost za djecu. Načelnik je odgovorio kako Unija
nova kontejnere prazni po pozivu te će se svakako intervenirati. Budući da više nije bilo
pitanja, pristupilo se glasovanju. JEDNOGLASNOM odlukom prihvaćeno je Izvješće o
izvršenju plana gospodarenja otpadom Općine Kaptol za 2014. godinu.
Ad 14.)
IZVJEŠĆE O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA ZA PERIOD OD
01.07.2014. GODINE DO 31.12.2014. GODINE
Predsjednik Vijeća otvorio je četrnaestu točku dnevnog reda, te je riječ prepustio
općinskom načelniku da pobliže obrazloži navedeni prijedlog. Općinski načelnik zahvalio se
na ukazanoj riječi te uz konstataciju da je cjelovito izvješće uručeno svim vijećnicima netom
prije sjednice, isto je u cijelosti pročitao. Predsjednik Vijeća zahvalio se načelniku te otvorio
raspravu, kako nije bilo pitanja, pristupilo se glasovanju. JEDNOGLASNOM odlukom
prihvaćeno je Izvješće o radu Općinskog načelnika za period od 01.07.2014. godine do
31.12.2014. godine.
Ad 15.)
PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA
2015. GODINU
Predsjednik Vijeća otvorio je petnaestu točku dnevnog reda, te je riječ prepustio
općinskom načelniku da pobliže obrazloži navedeni prijedlog. Općinski načelnik zahvalio se
na ukazanoj riječi, te uz konstataciju kako proračun u svakom trenutku mora biti u ravnoteži,
moramo napraviti i ovaj rebalans. I. rebalans radi se prvenstveno iz razloga jer su prenesena
sredstva iz 2014. godine, jer je IPARD sada u cijelosti prenesen u 2015. god. Nadalje je
načelnik naglasio kako je prijedlog I. rebalansa dostavljen na 5. razini sa kolonama
„povećanje“ ili „smanjenje“ tako da svi u detalje mogu vidjeli što se, gdje i koliko mijenja. Na
kraju svog izlaganja načelnik je naglasio kako su prihodi smanjeni za 1.000.000,00 kn, a iz
razloga jer se za toliko očekuje smanje od prihoda poreza na dohodak. Predsjednik Vijeća
zahvalio se načelniku te otvorio raspravu. Gosp. I. Kralik postavio je pitanje vezano za
prijevoz djece Novi Bešinci - Kaptol jer je to sada ukinuto. Načelnik je odgovorio kako
prijevoz ostaje, ali će ga od ove godine financirati Požeško-slavonska županija. Gosp. Z.
Kanižaj postavio je pitanje zašto su smanjena sredstva za zemljište za gospodarsku zonu Novi
Bešinci? Načelnik je naglasio kako je to smanjeno jer trenutačno nitko od osoba koje imaju
tamo zemljište ne želi prodati. Budući da više nije bilo pitanja, pristupilo se glasovanju.
JEDNOGLASNOM odlukom prihvaćen je Prijedlog I. Izmjena i dopuna proračuna Općine
Kaptol za 2015. godinu.
Ad 16. )
PRIJEDLOG ODLUKE O POKRETANJU POSTUPKA UPISA NEKRETNINA
U VLASNIŠTVO OPĆINE KAPTOL

Predsjednik Vijeća otvorio je šesnaestu točku dnevnog reda, te je riječ prepustio
općinskom načelniku da pobliže obrazloži navedeni prijedlog. Općinski načelnik zahvalio se
na ukazanoj riječi te naglasio kako je materijal za ovu točku uručen vijećnicima netom prije
sjednice. Razloga je to što je iz Gruntovnice došao dopis da se sačini prijedlog odluke, a što
se do sada nikada nije tražilo. Stoga je sada potrebno donijeti ovaj prijedlog odluke kako bi
načelnik na temelju toga sačinio prijedlog za upis vlasništva. Predsjednik Vijeća zahvalio se
načelniku te otvorio raspravu, kako nije bilo pitanja, pristupilo se glasovanju.
JEDNOGLASNOM odlukom prihvaćen je Prijedlog Odluke o pokretanju postupka upisa
nekretnina u vlasništvo Općine Kaptol.

Ad 17.)
PITANJA I PRIJEDLOZI O RAZLIČITOM
Predsjednik Vijeća otvorio je sedamnaestu točku dnevnog reda te pozvao vijećnike da
upute svoja pitanja općinskom načelniku nevezano za ovaj dnevni red. Prvi se za riječ javio
općinski načelnik te naveo slijedeće: Sustav odvodnje Češljakovci - Golo Brdo se radi po
planu, do sada je izgrađeno cca 4200m kanalizacijske mreže. Na tom projektu javljaju se i
neki problem jer je od izrade dokumentacije prošlo dosta vremena, te će se predložiti Agenciji
za plaćanje da se uređaj izvede nešto drugačije nego je planirano. Gosp. Dražen Čakalić iznio
je načelniku problem sa nogometnim igralištem. Napomenu je kako se na glavnom terenu
održavaju treninzi i utakmice svih kategorija, trenira se samo na sjevernom dijelu budući da
južni dio nema rasvjetu. Na kraju je naglasio kako je mnogo općinskog novca uloženo u to te
da će ako se ovako nastavi igralište brzo propasti. Načelnik je odgovorio kako je postoji još
jedan kandelaber za postavljanje rasvjete za cijelo igralište, a što će se omogućiti kada se
odvoji, postavi novo brojilo na igralištu. Gosp. Ivica Mijoković upozorio je načelnika da je
zemlja od čišćenja kanala u Podgorju bačena na privatne parcele te da do sada još nije
uklonjena. Isto tako, gosp. I. Mijoković predložio je da se grejderom skinu bentovi na
poljskim putovima. Načelnik je odgovorio kako je ŽUC već obaviješten vezano za zemlju na
parcelama, te da će se to odraditi do kraja. Vezano za ravnanje putova, načelnik je rekao kako
je uređenje nerazvrstanih cesta u tijeku te da će u dogovoru s komunalnim redarom to
pokušati odraditi. Gosp. I. Kralik zamolio je načelnika da se sanira put ispod pilane Bor.
Izvezena piljevina već se nalazi na parceli puta, te je potrebno sanirati put i to poravnati.
Načelnik je odgovorio kako će uputiti komunalnog redara da pregleda područje te po potrebi
sanira. Gosp. I. Kralik zamolio je načelnika da se ako postoji višak zemlje iz Češljakovaca i
Golog Brda doveze i rasplanira u Podgorju, budući da još nije u potpunosti sanirana uvala
gdje se ilegalno odlagalo smeće. Na kaju načelnik je naglasio kako Hrvatske vode u prošlog
godini nisu ništa učinile po pitanju uređenja voda na našem području, a još je veća zabrinutost
za ovu godinu, budući da još nije izabran izvođač radova. Budući da više nije bilo pitanja,
predsjednik Vijeća zahvalio se načelniku, zamjeniku načelnika te svim vijećnicima na
odazivu i zatvorio 11. sjednicu Općinskog vijeća u 20:40 sati.
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