REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KAPTOL
Općinsko vijeće

Z A P I S N I K
SA 10. SJEDNICE
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KAPTOL

KLASA: 022-05/18-02/06
URBROJ: 2177/05-01-18-4
Kaptol, 25. rujna 2018. godine

ZAPISNIK
sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Kaptol, održane dana 25. rujna 2018. godine s
početkom u 19:00 sati u općinskoj vijećnici Općine Kaptol.
NAZOČNI: općinski načelnik Mile Pavičić, zamjenik općinskog načelnika Josip Soudek,
vijećnici: Dijana Dakić, Željko Haničar, Željko Perić Zvonko Jurić, , Tomislav Petrić, Zdenko
Kanižaj, , Mate Jurić, Ivica Kuburdžić i Damir Poljanac – predsjednik Općinskog vijeća.
IZOČNI: Dario Lončarević, Dražen Čakalić, Denis Antolović i Marko Marić

1.
2.
3.
4.

DNEVNI RED
Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice.
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kaptol za 2018. godinu.
Izvješće o radu Općinskog načelnika za period od 01.01.2018. g. do 30.06.2018. g.
Pitanja i prijedlozi o različitom.

REALIZACIJA DNEVNOG REDA
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Kaptol g. Damir Poljanac (u daljnjem tekstu
predsjednik Vijeća) otvorio je desetu sjednicu Općinskog vijeća Općine Kaptol u 19:00 sati.
Pozdravivši sve nazočne te utvrdivši da postoji kvorum predložio je dnevni red. 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 9.
sjednice Općinskog vijeća od 26. srpnja 2018. godine glasovanjem vijećnika je kao takav
JEDNOGLASNO usvojen.
Ad 2.)
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
OPĆINE KAPTOL ZA 2018. GODINU
Predsjednik Vijeća otvorio je drugu točku dnevnog reda te riječ prepustio općinskom
načelniku da obrazloži prijedlog ove odluke. Općinski načelnik se zahvalio na ukazanoj riječi,
te vijećnicima na dolasku. Naglasio je kako Općina može biti izuzetno zadovoljna poreznom
reformom. U prvom polugodištu 2018. godine, Općina je prihodovala 3.845.000,00 kn,
odnosno 29% planiranih prihoda, dok su rashodi ostvareni u iznosu od 2.745.000,00 kn. ili 19%.
Uspoređujući prvo polugodište 2017. i 2018. vidljiva je drastična razlika. Ove godine u
navedenom razdoblju Općina je iz državnog proračuna ostvarila 40% više prihoda, odnosno
gotovo 1.000.000,00 kn više nego prethodne godine. Predsjednik Vijeća zahvalio se načelniku
te otvorio raspravu. Budući da nije bilo pitanja, predsjednik Vijeća pozvao je vijećnike na
glasovanje. JEDNOGLASNOM odlukom svih vijećnika, prihvaćen je Polugodišnji izvještaj o
izvršenju Proračuna Općine Kaptol za 2018. godinu.

Ad 3.)
IZVJEŠĆE O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA ZA PERIOD
OD 01.01.2018. G. DO 30.06.2018. G.
Predsjednik Vijeća otvorio je treču točku dnevnog reda te riječ prepustio općinskom
načelniku da obrazloži prijedlog ovog Izvješća. Općinski načelnik se zahvalio na ukazanoj
riječi, te naglasio kako je zakonska obveza načelnika izraditi Izvješće, ali nije definirano što
ono mora sadržavati. Načelnik je ukratko prošao kroz izvješće koje je u cijelosti dostavljeno
vijećnicima zajedno s ostalim materijalima za Sjednicu. Predsjednik Vijeća zahvalio se
načelniku te otvorio raspravu. Budući da nije bilo pitanja, predsjednik Vijeća daje ga na
glasovanje. JEDNOGLASNOM odlukom svih vijećnika, prihvaćeno je Izvješće o radu
Općinskog načelnika za period od 01.01.2018. g. do 30.06.2018. g.

Ad 4.)
PITANJA I PRIJEDLOZI O RAZLIČITOM
Predsjednik Vijeća otvorio je četvrtu točku dnevnog reda te pozvao vijećnike da upute
svoja pitanja općinskom načelniku nevezano za ovaj dnevni red. Prvi se za riječ javio načelnik
te iznio što je odrađeno tokom ljeta, a što se planira raditi u jesen. Završeni su radovi na
modernizaciji Zagradske ulice, završen je nogostup kroz Veličku, odrađeno je 700 m
kanalizacije u Alilovcima, završeno je sanacija ceste u Češljakovcima, u tijeku su radovi na
domu u Češljakovcima. Planirani radovi za jesen su: Sanacija ceste Bešnici – N. Bešinci,
uređenje sanitarnog čvora u zgradi Općine, radovi na uređenju prostora oko doma u Podgorju.
Gosp. Zvonko Jurić postavio je pitanje načelniku vezano za zgradu Češke besede, te ga
upozorio na problem začepljenih oborinskih kanala u Vinogradskoj ulici. Načelnik je odgovorio
kako će L Projekt d.o.o. raditi na sanaciji zgrade te da bi radovi trebali početi 15.10.2018.
godine. Prema ponudi izvođača, trošak sanacije je 440.000,00 kn. Češka beseda od osiguranja
dobit će tek 160.000,00 kn dok će ostatak osigurati Savez čeha u RH, dio Požeško-slavonska
županija, a dio i Općina Kaptol. Gđa. Dijana Dakić postavila je pitanje načelniku vezano za
pomoć srednjoškolcima koji srednju školu pohađaju u Zagrebu. Načelnik je odgovorio kako za
srednjoškolce Općina nema stipendije već im plaća 50% povratne autobusne karte. Budući da
više nije bilo pitanja, načelnik je pozvao vijećnike na „Pudarijadu“, te se ujedno zahvalio svima
na dolasku. Predsjednik Vijeća zahvalio se vijećnicima na odazivu te zatvorio 10. sjednicu
Općinskog vijeća u 20:00 sati.
Zapisničar:

Josip Soudek, spec.oec.
Predsjednik Općinskog vijeća:

Damir Poljanac, dipl. ing

