REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA HRAŠĆINA

OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/19-01/05

URBROJ: 2211/03-19-02
Trgovišće, 03. listopad 2019.

SKRAĆENI ZAPISNIKA

sa 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Hrašćina
koja je održana 03. listopada 2019.godine (četvrtak) s početkom
u 19,00 sati u prostorijama vijećnice Općine Hrašćina
NAZOČNI VIJEĆNICI OPĆINSKOG VIJEĆA:
Željko Zozoli, Željko Žunec, Milan.
Kovačićek Zoran Klemen, Ivan Svec, Radovan Kovačićek, Branko Cerinski, Barica Šćurec,
Mladen Caćko
IZOSTALI

VIJEĆNICI: Damir Brlečić i Nikola Salaj - opravdano

OSTALI NAZOČNI: Branko Tukač- načelnik Općine Hrašćina
Ljubica Mikulčić — donačelnica Općine Hrašćina
Ivana Čavec — pročelnica JUO O.Hrašćina
Slađana Krivak — referent u Jedinstv.upr. odjelu — zapisničar
Željko Zozoli predsjednik Općinskog vijeća pozdravio je sve prisutne i otvorio 15.
sjednicu Općinskog vijeća, te konstatirao da je sjednici prisutno devet vijećnika od 11, te da
se mogu donositi pravovaljane odluke i predložilo sljedeći dnevni red.

DNEVNI RED:
Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Općinskog vijeća.
Izvješće načelnika Općine Hrašćina za razdoblje od 01.01.-30.06.2019. godine.
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna sa popratnim planovima i programima.
Rasprava i donošenje Odluke o komunalnom redu.
ba
Rasprava i donošenje Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređenje i
održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom
zemljištu.
6. Rasprava i donošenje Odluke o izradi III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja
Općine Hrašćina.
7. Donošenje
i
učeničkih
studentskih
Zaključka
o
dodjeli
stipendija za
školsku/akademsku godinu 2019/2020.
8. Razno.
onRn=-

Budući da nije bilo primjedbi ni drugih prijedloga predloženi dnevni red JEDNOGLASNO je
usvojen sa devet glasova ZA.

Točka 1.
Predsjednik Općinsko vijeća gosp. Željko Zozoli otvorio je raspravu po zapisniku sa
prethodne sjednice Općinskog vijeća koji je bio dostavljen vijećnicima uz poziv, a budući da
na istog nije bilo primjedbi vijeće je istog JEDNOGLASNO usvojilo.
Točka 2.
Željko Zozoli predsjednik vijeća dao je riječ načelniku B. Tukač koji se osvrnuo na
svoje izvješće koje je bilo dostavljeno vijećnicima uz poziv naglasivši da je omaškom
izostalo rasprava vezana uz spor sa Zofijom Kunović. Predsjednik vijeća otvorio je raspravu
po izvješću, a u isto su se uključili vijećnici gosp. M. Kovačićek sa molbom da se obrazloži
Mjera 7.4.1 kao i gosp. R. Kovačićek postavivši pitanje da li je to izvješće o radu općinskog
načelnika ili Općine na što mu je načelnik odgovorio da je to kakvog je načelnik dužan
dostaviti vijeću.
Nakon rasprave predsjednik vijeća gosp. Željko Zozoli predložio je da se isto usvoji uz
nadopunu sudskog spora, te je vijeće sa sedam glasova ZA i dva PROTIV usvojilo
IZVJEŠĆE NAČELNIKA OPĆINE HRAŠĆINA
ZA RAZDOLJE OD _01.01.- 30.06.2019. GODINE
Izvješće načelnika općine Hrašćina za razdoblje od 01.01.
prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio.
Točka

—

30.06.2019. godine

3.

je

Predsjednik Općinskog vijeća gosp. Željko Zozoli dao
riječ načelniku gosp. Branku
Tukač koji se u kratkim crtama osvrnuo na izvore prihoda kao i na rashodovnu stranu
sufinanciranja dječjeg vrtića kojeg se bilježi znatni rast u odnosu na plan. Željko Zozoli
otvorio je raspravu po polugodišnjem izvještaju sa popratnim planovima i programima
naglasivši da je za isto bilo i dostavljeno obrazloženje uz poziv, a kako nije bilo pitanja
Općinsko vijeće Općine Hrašćina je sa sedam glasova ZA i dva PROTIV usvojilo
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE HRAŠĆINA ZA
2019. GODINU SA POPRATNIM PLANOVIMA I PROGRAMIMA

i

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna općine Hrašćina za 2019. godinu sa
programima prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio.
popratnim planovima
Točka 4.

Predsjednik vijeća gosp. Željko Zozoli dao je riječ načelniku
koji se ukratko osvrnu na prijedlog odluke kao i članka 25 stavak
prometnih površina uklanja kad napada od 10-15 em. Željko Zozoli
prijedlogu odluke, a u istu se uključio vijećnik gosp. Zoran Klemen

gosp. Branku Tukaču
dva snijeg se s javno
otvorio je raspravu po
naglasivši da se treba

771]

se

brisati u članku 37. stavak tri u raspravu se uključio i viječnik 1. Švec sa pitanjem kada
planira zaposliti komunalni redar, a na što mu je načelnik odgovorio da sve ovisi o
prihodima općine. Budući da više nije bilo pitanja ni primjedbi Općinsko vijeće Općine
Hrašćina JEDNOGLASNO
sa devet glasova ZA donijelo

je

ODLUKU O KOMUNALNOM REDU
Odluka o komunalnom redu prilaže se zapisniku
Točka

5.

i

čini njegov sastavni dio.

|

|

Željko Zozoli predsjednik Općinskog vijeća otvori je raspravu po prijedlogu odluke u
koju su se uključili vijećnik gosp. R. Kovačićek, načelnik Branko Tukač, predsjednik
vijeća Željko Zozoli vezano uz spaljivanje korova i cvrčka koji se nalazi u zapuštenim
vinogradima. Budući da više nije bilo primjedbi Općinsko vijeće Općine Hrašćina nakon
devet glasova ZA donijelo
rasprave je JEDNOGLASNO

sa

ODLUKU
o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina te
mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu

Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih
rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu prilaže se zapisniku i
čini njegov sastavni dio.
Točka 6.
Željko Zozoli predsjednik Općinskog vijeća Općine Hrašćina dao je riječ
načelniku gosp. Branku Tukač koji je informirao vijeće da je dana 23.08.2019. godine
zaprimljeno mišljenje od strane Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu
okoliša KLASA:351-01/19-01/115
URBROJ:2140/01-08/1-19-4 da za HI. Izmjene i
dopune PPUOH
treba provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš, te da su
ekološku
prihvatljive za
mrežu, te je načelnik naglasio da nije zaprimljen niti jedan
dodatni zahtjev za uvrštavanje u III. Izmjenu i dopunu PPUOH. Predsjednik vijeća gosp.
Željko Zozoli otvorio je raspravu po prijedlogu odluke, a budući da nije bilo primjedbi na
istu Općinsko vijeće je JEDNOGLASNO sa devet glasova ZA donijelo

ne

o izradi III.
Odlukao

ODLUKU
izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Hrašćina

izradi III.

izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Hrašćina
prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Točka 7.

Predsjednik Općinskog vijeća gosp. Željko Zozoli otvorio je raspravu po prijedlogu
Zaključka o određivanju stipendija za školsku i akademsku godinu 2019/2020, a kako na
devet glasova ZA donijelo
nije bilo primjedbi Općinsko vijeće je JEDNOGLASNO

sa

isti

ZAKLJUČAK
1. ODREĐUJE

SE se u školskoj i akademskoj
i to:

godini 2019/2020 raspiše
Natječaj za dodjelu stipendija
—
3 stipendije redovnim učenicima srednjih škola u iznosu od 250,00 kuna mjesečno
—
3 stipendije redovnim studentima preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija,
stručnog studija i specijalističkog diplomskog stručnog studija u iznosu od 500,00
kuna mjesečno
2. Natječaj za dodjelu stipendija iz točke 1. Ovog Zaključka raspisati će
Općinski načelnik, objavit će se na Oglasnoj ploči Općine Hrašćina,
putem Radio Zlatara i na web stranicama Općine.
da

a

Zaključak se prilaže zapisniku

i

čini njegov sastavni dio.

Točka 8.
Predsjednik vijeća gosp. Željko Zozoli dao je riječ načelniku gosp. Branku Tukač koji
je vijećnike informirao o trenutnim radovima i aktualnostima na području općine Hrašćina
kako

slijedi:

Raspisani natječaji za nerazvrstanu cestu cestu Žežlji- Drnetići procijenjene vrijednosti )
454.939,40 kuna, te za istu namjenu odobrena sredstva Odlukom MRRRIFEU-a u iznosu od
100.000,00 kuna.
Raspisan natječaj za proširenje Javne rasvjete i izmjenu zastarjelih rasvjetnih tijela na
području cijele Općine procijenjene vrijednosti 446.140,00 kuna dobivena ODLUKA od
Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja od 170.000,00 kn.
Počeli pripremne radnje za Društvene domove ( MO Hrašćina i MO Kraljevec)
Stara škola Hrašćina i kod crkve Sv, Benedikta.
Pripremne radnje oko identifikacije NC Gornjaki 3( Put Huciki)

je

Dobili ODLUKU od LAG-a PRIZAG-a da
Prijavljeni projekt ,REKONSTRUKCIJA I
OBNOVA MRTVAČNICE I CEREMONIJALNOG TRGA NA MJESNOM GROBLJU
HRAŠĆINA prošao kroz Mjeru T.0.2.1.1.
na EU natječaju i na mjesnom groblju“
procijenjena vrijednost 450.000,00 kuna od EU 54.000,00 Eura. Slijedi raspisivanje natječaja.
Čekamo ODLUKU od APPR-a za prijavljeni natječaj šumskog traktorskog puta Maretić,
Vrbovo, Husinec Tip operacije 4.3.3.
2.744.882,38 od čega prihvatljivih troškova
2.666.391,89 kuna
nadzorom,ŽUC-om,
Zajedno sa Županijom
predstavnicima škole ,Zagorskog
,
vodovoda,izvođačem radova na sportskoj dvorani i okolišu ,nogostupu odvodnji, fekalnoj
odvodnji vodovodu
HEP-a, vršimo sve radnje oko dovršetka školske sportske dvorane,
vodovoda,odvodnje izgradnju pločnika i javne rasvjete uz isti i uz već dovedeni kabel do

<
sportske dvorane i škole vršimo podzemno kabliranje centra,okoliša Općinske zgrade i Škole i
sportske dvorane i ako dopuste vremenske prilike da se sav taj posao odradi do kraja
kalendarske godine

.

dalje smo u rješavanju imovinsko pravnih odnosa na području Trgovišća, Jarka Habekovog,
Donjeg i Gornjeg Kraljevca,Domovca (nogostupi, odvodnja i kanalizacija) jedan dio ćemo
moći i morati sami , a veći dio imali izlazak suda na postojeće lokacije te dio riješili, a dio u
postupku, postavili dvije autobusne nadstrešnice uz DC 24 (Gornji Kraljevec)
Nastavak radova na sanaciji nerazvrstanih cesta i putova na područja Općine Hrašćina
Što se tiče Širokopojasnog interneta (od načelnice Grad Zlatara kao nosioca projekta dobili
potvrdu da su Operateri koji se mogu javiti na
će
projekt javili natječaj HAKOMU
kroz nekoliko tjedana znati rezultati. )
Zakonska obaveza nam je izraditi registar imovine i komunalne infrastrukture pa moramo
krenuti u isto (čekamo ponude za isto , a onda za održavanje istih programa)
U razgovoru na dva sastanka sa vlasnikom dijela nekretnina i zemljišta Josipom Marković
Pugar pregovarali i dogovorili da isti potpiše Suglasnost oko izgradnje parkirališta i uređenja
pješačkih površina na k.č. 287/1 KO Hrašćina
Informacije oko mogućeg kupca zemljišta i informacije oko partnerstva u provođenju
Projekta Crvenog križa Krapina.
Predsjednik Općinskog vijeća Željko Zozoli informirao je vijećnike o sastanku koji je
održan u Ministarstvu poljoprivrede vezano uz Odluku o odbijanju na prijavu projekta
Mjera 7.4.1.
I

i da

isti

i

Dovršeno u 20.20 sati.

ZAPISNIČAR:

|

Slađana Krivak

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE HRAŠĆINA
ozoli
Žen

Sola

.

