REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KAPTOL
Općinsko vijeće

Z A P I S N I K
SA 9. SJEDNICE
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KAPTOL

KLASA: 022-05/18-02/05
URBROJ: 2177/05-01-18-4
Kaptol, 26. srpnja 2018. godine

ZAPISNIK
sa 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Kaptol, održane dana 26. srpnja 2018. godine s
početkom u 20:00 sati u općinskoj vijećnici Općine Kaptol.
NAZOČNI: općinski načelnik Mile Pavičić, zamjenik općinskog načelnika Josip Soudek,
vijećnici: Dijana Dakić, Zvonko Jurić, Dario Lončarević, Tomislav Petrić, Dražen Čakalić,
Denis Antolović, Zdenko Kanižaj, Marko Marić, Mate Jurić, Ivica Kuburdžić i Damir
Poljanac – predsjednik Općinskog vijeća.
IZOČNI: Željko Haničar, Željko Perić

1.
2.
3.
4.

DNEVNI RED
Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice.
Prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja za projekt „Izgradnja
predškolske ustanove-dječjeg vrtića“.
Prijedlog III. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Kaptol za 2018. godinu.
Pitanja i prijedlozi o različitom.

REALIZACIJA DNEVNOG REDA
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Kaptol g. Damir Poljanac (u daljnjem tekstu
predsjednik Vijeća) otvorio je devetu sjednicu Općinskog vijeća Općine Kaptol u 20:00 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 8.
sjednice Općinskog vijeća od 08. lipnja 2018. godine glasovanjem vijećnika je kao takav
JEDNOGLASNO usvojen.
Ad 2.)
PRIJEDLOG ODLUKE O SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU ULAGANJA ZA
PROJEKT „IZGRADNJA PREDŠKOLSKE USTANOVE-DJEČJEG VRTIĆA“
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 je raspisan natječaj za izgradnju vrtića, ali jedan od
dokumenata koji se mora priložiti prijavi je ovakva Odluka Vijeća. Načelnik je naglasio kako
je ostatak dokumentacije spreman te se izgradnja vrtića sufinancira sa 100% bespovratnih
sredstava. Vijeća zahvalio se načelniku te otvorio raspravu. Gosp. Marko Marić pohvalio je

realizaciju projekta ali i iskazao sumnju treba li Općini Kaptol vrtić budući da je broj djece
svake godine sve manji. Kako više nije bilo pitanja, predsjednik Vijeća pozvao je vijećnike na
glasovanje. JEDNOGLASNOM odlukom svih vijećnika, prihvaćen je Prijedlog Odluke o
suglasnosti za provedbu ulaganja za projekt „Izgradnja predškolske ustanove-dječjeg vrtića“.

Ad 3.)
PRIJEDLOG III. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL
ZA 2018. GODINU
Predsjednik Vijeća otvorio je treču točku dnevnog reda te riječ prepustio općinskom
načelniku da obrazloži prijedlog ove odluke. Općinski načelnik se zahvalio na ukazanoj riječi,
te naglasio kako je došlo do sitnih korekcija u proračunu te ga je potrebno izbalansirati. Glavni
razlozi izmjena su odobrenje dodatnih 500.000,00 kn od MRRFEU koje su uvršteni u proračun
i namijenjeni su za uređenje nerazvrstane ceste Bešinci – N. Bešinci. Dodatno je rebalansu
vidljivo što se i koliko mijenja. Većinom su to sitne promjene kako bi proračun bio što točniji.
Predsjednik Vijeća zahvalio se načelniku te otvorio raspravu. Gosp. Marko Marić postavio je
pitanje načelniku vezano za rebalans, odnosno što se planira raditi na navedenoj nerazvrstanoj
cesti?. Načelnik je odgovorio kako je u planu iskop jaraka, saniranje ceste te dodatno nasipanje.
Gosp. Marić komentirao je kako je takav posao „uzaludan“ jer će voda kao i dosadašnjih mnogo
puta sve uništiti. Budući da više nije bilo pitanja, predsjednik Vijeća daje prijedlog III. Izmjene
i dopune proračuna na glasovanje. JEDNOGLASNOM odlukom svih vijećnika, prihvaćena je
Prijedlog III. izmjena i dopuna Proračuna Općine Kaptol za 2018. godinu.
Ad 4.)
PITANJA I PRIJEDLOZI O RAZLIČITOM
Predsjednik Vijeća otvorio je četvrtu točku dnevnog reda pozvao vijećnike da upute svoja
pitanja općinskom načelniku nevezano za ovaj dnevni red. Prvi se za riječ javio predsjednik
Vijeća te zamolio sve prisutne da se suzdrže od komentara sa Sjednice vijeća izvan vijećnice
jer je vidljivo da pojedinci znaju za odluku već slijedeće jutro. Gospodin Kanižaj također je
napomenuo kako je i on imao negativnih iskustava sa takvim pričama. Nadalje se za riječ javio
načelnik te upoznao vijećnike s radovima. Tvrtka L Projekt d.o.o. izvodit će radove na domu u
Češljakovcima. Tvrtka Promet izvodit će radove na sanaciji dijela ulice Češljakovcima. Tvrtka
Preoflex gradnja izvodi radove na kanalizacijskoj mreži u Alilovcima, a sam uređaj je završen.
Izabran je izvođač radova za izgradnju kanalizacijske mreže u naselju Ramanovci, a tvrtka
Tekija ovih će dana raspisati natječaj za izgradnju dijela kanalizacijske mreže u Kaptolu i to u
Ramanovačkoj i Komarovačkoj. Putem javne nabave kupili smo bager koji je sa svom opremom
košta cca 740.000,00 kn. Sada je u tijeku natječaj za izbor djelatnika. Javile su se tri osobe.
Putem javnih radova očekujemo zapošljavanje 5 osoba koje će raditi na uređenju javnih
površina, a njihova plaća financirana je 100% od strane HZZ-a. Gđa. Dijanu Dakić zanimalo je
kada se može očekivati izgradnja kanalizacijske mreže u Ramanovačkoj ulici. Načelnik je
odgovorio kako cijeli projekt vodi Tekija te to ovisi i o njihovoj dinamici rada, ali je naglasio
kako bi to moglo biti i do kraja ove godine. Gospodin Željko Jurić izrazio je žaljenje jer se dosta
mal broj ljudi odazvao na svečanu sjednicu, a prvenstveno mal broj vijećnika. Gosp. Zdenko
Kanižaj nadalje je naglasio kako se smeće i dalje vozi na „divlja“ odlagališta te odlaže u
obližnje šume, jarke ili gdje tko već stigne. Načelnik je naglasio kako mi komunalnog redara
ali da on nažalost ima pregršt posla u ured i jednostavno nije u mogućnosti vozati se okolo svaki

dan i istraživati tko je bacio smeće. Na kraju izlaganja načelnik je konstatirao kako je
„papirnatog“ posla sve više iako postajemo digitalno društvo. Institucije ne zanima koliko nas
ima, oni traže da se držimo rokova, a mi to s postojećim kadrom jednostavno ne stignemo.
Budući da više nije bilo pitanja, predsjednik Vijeća zahvalio se vijećnicima na odazivu te
zatvorio 9. sjednicu Općinskog vijeća u 21:00 sat.
Zapisničar:

Josip Soudek, spec.oec.
Predsjednik Općinskog vijeća:

Damir Poljanac, dipl. ing

