ZAPISNIK
Sa 23. sjednice Općinskog vijeća Općine Gornji Mihaljevec održane dana 10. svibnja 2016. godine s početkom u
19,00 sati u Domu kulture u Gornjem Mihaljevcu (Vijećnica).
Sjednica je sazvana pozivom KLASA: 021-05/16-01/2, URBROJ: 2109/21-02-16-1 od 02.05.2016. godine.
Sjednici su bili nazočni vijećnici Općinskog vijeća Gornji Mihaljevec: Josip Petković, Franjo Kovačić, Mirjana
Novak, Marijan Sklepić (stigao u 20,00 sati), Antun Ladić, Robert Kos, Robert Veselko, Siniša Trupković, Boris
Resman.
Ostali prisutni bili su: Goran Lovrec – načelnik, Darko Horvat – zamjenik načelnika, Gordana Lukić (zapisničarka),
Ines Dvanajšćak (stručno osposobljavanje).
Ispričali se: Konrad Brezarić i Mladen Borko.
Zapisnik vodila: Gordana Lukić.
Sjednicu je vodio predsjednik Općinskog vijeća Općine Gornji Mihaljevec, Josip Petković.
Josip Petković: Dame i gospodo, načelniče, donačelniče, djelatnice Jedinstvenog upravnog odjela, sve Vas lijepo
pozdravljam. Molim Gordanu da obavi prozivnik. Nakon prozivnika utvrđeno je da je prisutno osam od jedanaest
vijećnika. Predlažem slijedeći
DNEVNI RED
1. Usvajanje zapisnika sa 22. Sjednice Općinskog vijeća Gornji Mihaljevec
2. Aktualni sat
3. Prijedlog godišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Gornji Mihaljevec u razdoblju od 01.01.
do 31.12.2015. godine
4. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godini na
području Općine Gornji Mihaljevec
5. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za
2015. godinu
6. Prijedlog Izvješća o izvršenju programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Gornji
Mihaljevec za 2015. godinu
7. Prijedlog Izvješća o izvršenju Socijalnog programa Općine Gornji Mihaljevec za 2015. godinu
8. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenom popisu imovine, obveza i potraživanja Općine
Gornji Mihaljevec za 2015. godinu
9. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća općinskog načelnika o izvršenju Plana gospodarenja otpadom
za 2015. godinu
10. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji upravljanja i raspolaganja nekretninama
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Međimurske županije (koji se
odnosi na Općinu Gornji Mihaljevec) od 2012. – 2014. godine
11. Prijedlog Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Gornji Mihaljevec
12. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Dodatka (II.) Sporazuma o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe
Čakovec od 03. listopada 2011.
13. Prijedlog Odluke o izdavanju prethodne suglasnosti na Izvješće o radu i Financijsko izvješće Javne
vatrogasne postrojbe Čakovec za 2015. godinu
14. Prijedlog Izvješća o stanju zaštite od požara u 2015. godini za Općinu Gornji Mihaljevec
15. Prijedlog Odluke o prihvaćanju financijskog izvješća DVD-a Preseka za 2015. godinu
16. Prijedlog Odluke o prihvaćanju financijskog izvješća DVD-a Gornji Mihaljevec za 2015. godinu
17. Prijedlog Odluke o prihvaćanju financijskog izvješća DVD-a Gornja Dubrava za 2015. godinu
18. Prijedlog Odluke o prihvaćanju financijskog izvješća DVD-a Martinuševec za 2015. godinu
19. Prijedlog Odluke o kriterijima za oslobađanje plaćanja javne usluge prikupljanja, odvoza i
zbrinjavanja komunalnog otpada sa područja Općine Gornji Mihaljevec
20. Prijedlog Zaključka o usvajanju polugodišnjeg Izvješća općinskog načelnika za razdoblje od
01.07.2015. do 31.12.2015. godine
21. Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Gornji Mihaljevec (telefonska
centrala)
22. Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Gornji Mihaljevec
23. Informacije i izvješća
- stanje sigurnosti za siječanj i veljaču i ožujak 2016. godine na području Općine
Gornji Mihaljevec
24. Ostala pitanja i prijedlozi

- zamolba za oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa za gospodarsku građevinu
Cvetković Ane iz Dragoslavec Sela 1A
- zamolba za sufinanciranje fasade na vatrogasnom domu DVD
Martinuševec
Josip Petković: Predlažem da se uvrsti još jedna točna dnevnog reda a to je Prijedlog odluke raspisivanja
natječaja za prodaju zemljišta u Poduzetničkoj zoni „Krč“ u Gornjem Mihaljevcu. Dnevni red se pomiče za jednu
točku dalje. Dajem na glasanje prijedlog.
Prijedlog za uvrštenje točke na dnevni red jednoglasno je prihvaćen.
Nakon uvrštenja točke na dnevni red dajem na glasanje slijedeći:
DNEVNI RED
1. Usvajanje zapisnika sa 22. Sjednice Općinskog vijeća Gornji Mihaljevec
2. Aktualni sat
3. Prijedlog godišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Gornji Mihaljevec u razdoblju od 01.01.
do 31.12.2015. godine
4. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godini na
području Općine Gornji Mihaljevec
5. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za
2015. godinu
6. Prijedlog Izvješća o izvršenju programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Gornji
Mihaljevec za 2015. godinu
7. Prijedlog Izvješća o izvršenju Socijalnog programa Općine Gornji Mihaljevec za 2015. godinu
8. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenom popisu imovine, obveza i potraživanja Općine
Gornji Mihaljevec za 2015. godinu
9. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća općinskog načelnika o izvršenju Plana gospodarenja otpadom
za 2015. godinu
10. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji upravljanja i raspolaganja nekretninama
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Međimurske županije (koji se
odnosi na Općinu Gornji Mihaljevec) od 2012. – 2014. godine
11. Prijedlog Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Gornji Mihaljevec
12. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Dodatka (II.) Sporazuma o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe
Čakovec od 03. listopada 2011.
13. Prijedlog Odluke o izdavanju prethodne suglasnosti na Izvješće o radu i Financijsko izvješće Javne
vatrogasne postrojbe Čakovec za 2015. godinu
14. Prijedlog Izvješća o stanju zaštite od požara u 2015. godini za Općinu Gornji Mihaljevec
15. Prijedlog Odluke o prihvaćanju financijskog izvješća DVD-a Preseka za 2015. godinu
16. Prijedlog Odluke o prihvaćanju financijskog izvješća DVD-a Gornji Mihaljevec za 2015. godinu
17. Prijedlog Odluke o prihvaćanju financijskog izvješća DVD-a Gornja Dubrava za 2015. godinu
18. Prijedlog Odluke o prihvaćanju financijskog izvješća DVD-a Martinuševec za 2015. godinu
19. Prijedlog Odluke o kriterijima za oslobađanje plaćanja javne usluge prikupljanja, odvoza i
zbrinjavanja komunalnog otpada sa područja Općine Gornji Mihaljevec
20. Prijedlog Zaključka o usvajanju polugodišnjeg Izvješća općinskog načelnika za razdoblje od
01.07.2015. do 31.12.2015. godine
21. Prijedlog Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Gornji Mihaljevec
(telefonska centrala)
22. Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Gornji
Mihaljevec
23. Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju zemljišta u Poduzetničkoj zoni „Krč“ u Gornjem
Mihaljevcu
24. Informacije i izvješća
- stanje sigurnosti za siječanj i veljaču i ožujak 2016. godine na području Općine
Gornji Mihaljevec
25. Ostala pitanja i prijedlozi
- zamolba za oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa za gospodarsku građevinu
Cvetković Ane iz Dragoslavec Sela 1A
- zamolba za sufinanciranje fasade na vatrogasnom domu DVD
Martinuševec
Dnevni red jednoglasno je usvojen sa 8 glasova ZA.

Ad.1. Usvajanje zapisnika sa 22. sjednice Općinskog vijeća Gornji Mihaljevec
Josip Petković: Zapisnike ste primili elektronskim putem. Gđa. Gordana, jesu li bile kakve primjedbe?
Gordana Lukić: Da, bila je jedna izmjena te je ista uvrštena u zapisnik.
Zapisnik sa 22. sjednice Općinskog vijeća Općina Gornji Mihaljevec je jednoglasno usvojeni sa 8 glasova ZA.
Ad.2. Aktualni sat
Josip Petković: Dajem načelniku riječ.
Goran Lovrec: Prvo bih pozdravio sve prisutne. Održale su se godišnje skupštine udruga, klubova i dobrovoljnih
vatrogasnih društava. Obilježeni su važni datumi na području Međimurske županije. Krajem veljače bili su predani
svi izvještaji koje ćete pod kasnijim točkama dnevnog reda usvajati. Da ne nabrajam sve, dotaknuti ću se samo
bitnih događanja. Na objavljeni natječaj Ministarstva regionalnog razvoja prijavili smo tri ceste. Uvjet je bio da
cesta ima svoju česticu. Na natječaj smo kandidirali odvojak u naselju Prhovec, odvojak u Vugrišincu (prema
Kolman Marijanu), Dragoslavec Selo - Križopotje. Na Ministarstvo regionalnoj razvoja kandidirali smo također
projekt zamjene javne rasvjete na području naselja Gornji Mihaljevec i Bogdanovec sa LED rasvjetom. U
novinama mogli ste zaslijediti da smo od Ministarstva kulture dobili pozitivan odgovor za prijavu na natječaj za
adaptaciju Doma kulture u Gornjem Mihaljevcu. Za adaptaciju doma kulture odobreni je iznos od 100.000,00
kuna. Nije nam odobreni iznos koji smo tražili, ali bitno da je pozitivno riješeno. Općini Gornji Mihaljevec
odobreno je još 90.000,00 kuna za postupak izrade Strategije Općine. Na našim internetskim stranicama
objavljeni je poziv za dostavu ideja i planova koji bi se mogli uvrstiti u strategiju. Iz neslužbenih izvora doznajem
da će krajem lipnja biti objavljeni natječaj Ministarstva regionalnog razvoja. Na natječaj ćemo prijaviti cestu u
Tupkovcu (dionica od mosta do „Škorjanca“). U postupku smo pridobivanja suglasnosti i građevinske dozvole za
cestu Tupkovec. Isto tako smo pred dobivanjem građevinske dozvole za Park Mladosti. Između Hrvatskom
Telekoma i Općine Gornji Mihaljevec riješeni je spor te smo prema nagodbi dobili 77.000,00 kuna. Također, u
kasnijim točkama dnevnog reda imate Prijedlog odluke davanja u zakup prostora. Od Međimurje plina dobili smo
dividendu u iznosu od 85.000,00 kuna. Dobavljači se podmiruju redovno. Što se tiče komunalne naknade, postoji
puno dugova koji će ići u zastaru. To ćemo rješavati na nekoj od sljedećih sjednica općinskog vijeća Općine
Gornji Mihaljevec. Na javne radove – pomoć u kući primljena je Darinka Krnjak. Za javne radove podneseni je
zahtjev za četiri osobe, no isti još nije odobreni.
Josip Petković: Što se tiče prihoda od legalizacije zanima me koliki su prihodi općine. Ljudi pričaju o nekim
velikim iznosima pa Vas molim da nas izvijestite ako imate kakve informacije o tome.
Goran Lovrec: U 2015. godini od komunalnog doprinosa Općina Gornji Mihaljevec prikupila je 75.530,00 kuna, a
u 2016. (zaključno sa 30.04.) 67.517,02 kuna. Općina Gornji Mihaljevec od komunalne naknade – pravne osobe
prikupljeno je 18.070,72 a u 2016. godini 2.374,84,
- fizičke osobe prikupljeno je 107.312,00 kuna u 2015., te 13.100,20 kuna u 2016. godini,
- vikendice iznosi za 2015. godinu 9.240,26 kuna te 706,80 za 2016. godinu.
Prihodi od grobne naknade u 2015. godini iznose 68.132,00 kune a u 2016. do 30.04.2016 iznosi 18.363,20
kuna.
Znači da smo od legalizacije prihodovali 75.000,00 kuna a ne neke veće iznose kao što se priča.
Mirjana Novak: Gđi. Darinki Krnjak Općina daje prijedlog osoba kojima bude pomagala ili Centar za socijalnu
skrb?
Goran Lovrec: Za sada je popis korisnika dala Općina i Socijalno vijeće. Ako imate kakve prijedloge slobodno
date. Neki od predloženih ljudi nisu željeli prihvatiti pomoć.
Novak Mirjana: Koliko imamo takvih obitelji?
Goran Lovrec: Trenutno imamo sedam obitelji.
Josip Petković: Moram ukazati na veliki problem radnog vremena pošte. Radno vrijeme je ograničeno pa ljudi koji
rade ne stignu podignuti svoje pošiljke. Jako puno ljudi me zove kako ne stignu podići svoje pošiljke. Trebali bi to
riješiti. Trebali bismo poslati službeni dopis Hrvatskoj pošti da se službeno očituju o tome problemu.

Siniša Trupković: Nedavno smo kupili Poljoprivrednu zadrugu. Postoji li kakav plan korištenja i da li se tko javio?
Goran Lovrec: Naravno da postoji. U razgovorima smo sa DVD-om Gornji Mihaljevec zbog kojega smo ga
prvenstveno i kupili. Trenutno su planovi i dokumentacija za adaptaciju u izradi. Naravno da će se slobodne
prostorije dati na korištenje.
Ad.3. Prijedlog godišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Gornji Mihaljevec u razdoblju od 01.01.
do 31.12.2015. godine
Josip Petković: Materijale ste primili. Odbor za financije i proračun se sastao i prijedlog godišnjeg Izvještaja o
izvršenju Proračuna Općine Gornji Mihaljevec u razdoblju od 01.01. do 31.12.2015. godine se razmotrio. Dajem
na glasanje prijedlog Izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Gornji Mihaljevec u razdoblju od 01.01. do
31.12.2015. godine.
Prijedlog godišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Gornji Mihaljevec u razdoblju od 01.01. do
31.12.2015. godine jednoglasno je usvojen sa 8 glasova ZA.
Ad.4. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godini na
području Općine Gornji Mihaljevec
Josip Petković: Dajem na glasanje prijedlog Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u
2015. godini na području Općine Gornji Mihaljevec
Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godini na području Općine
Gornji Mihaljevec jednoglasno je usvojen sa 8 glasova ZA.
Ad.5. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za
2015. godinu
Josip Petković: Dajem na glasanje prijedlog Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2015. godinu.
Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
jednoglasno je usvojen sa 8 glasova ZA.
Ad.6. Prijedlog Izvješća o izvršenju programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Gornji
Mihaljevec za 2015. godinu
Josip Petković: Dajem na glasanje prijedlog Izvješća o izvršenju programa javnih potreba u društvenim
djelatnostima Općine Gornji Mihaljevec za 2015. godinu.
Prijedlog Izvješća o izvršenju programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Gornji Mihaljevec za
2015. godinu jednoglasno je usvojen sa 8 glasova ZA.
Ad.7. Prijedlog Izvješća o izvršenju Socijalnog programa Općine Gornji Mihaljevec za 2015. godinu
Josip Petković: Dajem na glasanje Prijedlog Izvješća o izvršenju Socijalnog programa Općine Gornji Mihaljevec
za 2015. godinu.
Prijedlog Izvješća o izvršenju Socijalnog programa Općine Gornji Mihaljevec za 2015. godinu jednoglasno je
usvojen sa 8 glasova ZA.
Ad.8. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenom popisu imovine, obveza i potraživanja Općine
Gornji Mihaljevec za 2015. godinu
Franjo Kovačić: S obzirom da na izvodu kojeg smo dobili na Odboru za financije i proračun piše da je stanje sa
31.12.2015. godine 143.000,00 a na Izvješću o inventuri koji ste nam dali piše 411.345,00 kuna. Zanima me koje
stanje je ispravno?
Goran Lovrec: Na izvodima koje ste dobili prikazano je stanje od 9 i 12 mjeseca 2015. godine. Izvode ste dobili
kao dokaz da je Međimurska županija uplatila novce, a ne kao podatak o stanju žiro – računa.

Stanje žiro - računa sa 31.12.2015 je 411.345,27 kuna.
Josip Petković: Da, na sastanku Odbora za financije i proračun malo je bilo nespretno predočeno, dobili smo
zajedno priklamane izvode, ali sad smo razjasnili.
Boris Resman: Pohvalno je da imamo 411.345,00 kuna na računu, no nije pohvalno što imamo velika
potraživanja. Trebali bismo to promijeniti.
Josip Petković: Da li je sve utuženo i da li je sve dospjelo?
Goran Lovrec: Postoji puno stvari koje će ići u zastaru. Veliki dugovi su od Međimurke C i dugovi od najam
bivšeg caffe bara Centar (Branda). Ovih dana poslali smo nove uplatnice i opomene uz njih. Mnogi se sada sa
smiješkom pozivaju na zastaru i trebati ćemo to otpisati. Nije u redu prema nama koji plaćamo sve redovno.
Josip Petković: Smatram da oni koji mogu plaćati, a ne plaćaju samo iz principa da ih treba utužiti. Sve do 2,5
godine što neće ići u zastaru treba utužiti. Dajem na glasanje Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o
izvršenom popisu imovine, obveza i potraživanja Općine Gornji Mihaljevec za 2015. godinu.
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenom popisu imovine, obveza i potraživanja Općine Gornji
Mihaljevec za 2015. godinu jednoglasno je usvojen sa 8 glasova ZA.
Ad.9. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća općinskog načelnika o izvršenju Plana gospodarenja
otpadom za 2015. godinu
Goran Lovrec: Smatram da je izvješće jasno napisano, pa ako ima tko kakva pitanja, slobodno pitajte.
Franjo Kovačić: Možda biste trebali osvježiti točku 3. jer sad imamo koncesiju.
Goran Lovrec: Da, ali izvješće se odnosi na razdoblje do 31.12.2015. godinu, a ugovor sa Eko-florom Plus d.o.o.
je sklopljen u 2016. godini.
Franjo Kovačić: U redu, onda ćete u 2016. godini uvrstiti u izvješće.
Boris Resman: Što se tiče vreća za smeće za selektivni otpad oni koji nisu dobili vreće prvi put. Gdje možemo
dobiti vreće za selektivni otpad? U uredu?
Gordana Lukić: Prošli tjedan Eko flor Plus d.o.o. dostavio je vreće za selektivni otpad i za iste se mogu javiti u
uredu općine ili kod komunalnog radnika, g. Novak Dragana.
Boris Resman: Htio bih da me o tome izvjestite kao i o svemu što se tiče smeća.
Josip Petković: Dajem na glasanje Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća općinskog načelnika o izvršenju Plana
gospodarenja otpadom za 2015. godinu.
Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća općinskog načelnika o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2015.
godinu jednoglasno je usvojeni sa 8 glasova ZA.
Ad.10. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji upravljanja i raspolaganja
nekretninama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Međimurske županije
(koji se odnosi na Općinu Gornji Mihaljevec) od 2012. – 2014. godine
Goran Lovrec: Državni ured za reviziju sproveo je kontrolu i ustanovilo se da popis imovine nije kako treba jer
nemamo popisanu svu našu imovinu a imamo upisanu imovinu koja nije u našem vlasništvu. Isto tako nemamo
upisana sva zemljišta, a trebali bi imati. Moramo napraviti Registar imovine te uvesti svu našu imovinu. Mi imamo
podatke ili bar večinu njih koje bi registar trebao sadržavati no oni nisu u obliku kakvom bi DUR htio. Dajem Vam
na uvid jednu ponudu za izradu registra imovine kako bi on zapravo morao izgledati. Cijena Registar imovine
iznosi 20.000,00 kuna + PDV te mjesečno održavanja u razdoblju od 3 godine po 100,00 kuna mjesečno. Izrada
Registra imovine i Strategije općine Gornji Mihaljevec je veoma zahtjevan posao, no Općina Gornji Mihaljevec
nema kadar ljudi koji bi mogao provesti procjenu zemljišta i ostale imovine.

Boris Resman: Državni ured za reviziju obavio je što je morao i slažem se da Registar mora postojati i da se
točno zna koliko što vrijedi i gdje se nalazi. Na taj način bi se mogli riješiti i svih manjih parcela. Također bi općina
sa udrugama mogla sklopiti ugovore o korištenju općinskih prostorija. Podržavam tu ideju da se ustroji Registar
imovine.
Josip Petković: Dakle, Registar imovine je nužno zlo i svi ga moraju imati. Znači preostaje nam prikupiti ponude i
izraditi ga.
Dajem na glasanje prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji upravljanja i raspolaganja
nekretninama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Međimurske županije (koji se
odnosi na Općinu Gornji Mihaljevec) od 2012. – 2014. godine.
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji upravljanja i raspolaganja nekretninama jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Međimurske županije (koji se odnosi na Općinu Gornji
Mihaljevec) od 2012. – 2014. godine jednoglasno je usvojeni sa 8 glasova ZA.
Ad.11. Prijedlog Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Gornji Mihaljevec
(Pridružio se g. Marijan Sklepić u 20.00h)
Josip Petković: Molim načelnika ili g. Resmana za pojašnjenje prijedloga Odluke o nerazvrstanim cestama na
području Općine Gornji Mihaljevec.
Boris Resman: Prijedloge su dali predsjednici mjesnih odbora. Ja karte nemam, karte ima načelnik.
Goran Lovrec: Registar nerazvrstanih cesta na području Općine Gornji Mihaljevec izradila je tvrtka Geo-gauss
d.o.o. Nakon izrađene snimke i prve radne verzije predsjednici MO dobili su karte svojih naselja i svi su dali svoje
prijedloge. Bilo je nekih promjena u kategorizacijama ceste. Ceste su kategorizirane u 1., 2., i 3. kategoriju.
Registar ćemo također objaviti na našim internetskim stranicama nakon što se usvoji. Svim cestama dodijeljeni je
broj i podatak o dužini te katastarskoj čestici. Registar nerazvrstanih cesta temelj je za kandidiranje na natječaj.
Robert Kos: Registar nerazvrstanih cesta je odlično napravljeni. Mi smo imali nekoliko promjena i super je ispalo.
Boris Resman: Problem je što će sad trebati puno novaca za održavanje cesta.
Josip Petković: Dajem na glasanje Prijedlog Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Gornji
Mihaljevec.
Prijedlog Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Gornji Mihaljevec jednoglasno je usvojena sa 9
glasova ZA.
Ad. 12. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Dodatka (II.) Sporazuma o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe
Čakovec od 03. listopada 2011.
Josip Petković: Molim za kratko pojašnjenje od načelnika, donačelnika?
Goran Lovrec: Grad Prelog je istupio. Iz Sporazuma se briše Grad Prelog te udjeli osnivačkih prava raspoređuju
drugačije.
Josip Petković: Dajem na glasanje prijedlog Odluke o prihvaćanju Dodatka (II.) Sporazuma o osnivanju Javne
vatrogasne postrojbe Čakovec od 03. listopada 2011. jednoglasno je usvojeni sa 9 glasova ZA.
Ad.13. Prijedlog Odluke o izdavanju prethodne suglasnosti na Izvješće o radu i Financijsko izvješće
Javne vatrogasne postrojbe Čakovec za 2015. godinu
Josip Petković: Odluku o izdavanju prethodne suglasnosti na Izvješće o radu i Financijsko izvješće Javne
vatrogasne postrojbe Čakovec za 2015. godinu usvajamo svake godine. Ima li tko kakve primjedbe, pitanja?
Dajem na glasanje prijedlog Odluke o izdavanju prethodne suglasnosti na Izvješće o radu i Financijsko izvješće
Javne vatrogasne postrojbe Čakovec za 2015. godinu.
Prijedlog Odluke o izdavanju prethodne suglasnosti na Izvješće o radu i Financijsko izvješće Javne vatrogasne
postrojbe Čakovec za 2015. godinu jednoglasno je usvojeni sa 9 glasova ZA.

Ad. 14. Prijedlog Izvješća o stanju zaštite od požara u 2015. godini za Općinu Gornji Mihaljevec
Boris Resman: Mene smeta ovaj podatak „7 intervencija“. Gdje su ovaj podatak uzeli?
Robert Kos: Pa to se ne odnosi samo na intervencije gašenja požara, već i drvo na cesti itd.
Boris Resman: Bilo bi dobro da tražimo izvješće gdje su sve točno bile te intervencije.
Josip Petković: dajem na glasanje Izvješće o stanju zaštite od požara u 2015. godini za Općinu Gornji Mihaljevec.
Izvješće o stanju zaštite od požara u 2015. godini za Općinu Gornji Mihaljevec jednoglasno je prihvaćeno sa 9
glasova ZA.
Ad. 15. Prijedlog Odluke o prihvaćanju financijskog izvješća DVD-a Preseka za 2015. godinu
Goran Lovrec: Na godišnjim skupštinama dobrovoljnih vatrogasnih društava Preseke, Gornje Dubrave i
Martinuševca uočio sam da cesije nisu predočene Javnoj vatrogasnoj postrojbi te ih nema u izvješću. Moje je
mišljenje da bi na financijskom izvješću to trebalo biti vidljivo. Općina ima evidentirane iznose u rashodima i to
smo platili, a svake godine imamo inspekcijski nadzor koji provodi kontrolu uplaćenih sredstava pa bi nam to
moglo predstavljati probleme. I u svome izviješću iznose od cesije nemaju prikazane još DVD Gornja Dubrava i
Martinuševec. Novci su kroz proračun isplaćeni te je tako to naš rashod, a njihov prihod. Na godišnjim sam
skupštinama spomenuo ovaj problem, no nitko do sada nije dostavio ispravljeni izvještaj.
Josip Petković: U redu, probajte nazvati vatrogasnu zajednicu ako mogu to ispraviti.
Boris Resman: Onda ni mi to ne možemo usvojiti. Možemo usvojiti samo financijsko izvješće od DVD-a Gornji
Mihaljevec.
Josip Petković: Moj je prijedlog da onda usvojimo samo financijsko izvješće DVD-a Gornji Mihaljevec.
Dajem na glasanje prijedlog Odluke o prihvaćanju financijskog izvješća DVD-a Preseka za 2015. godinu.
Prijedlog Odluke o prihvaćanju financijskog izvješća DVD-a Preseka za 2015. Godinu jednoglasno je odbijen sa 9
glasova PROTIV.
Ad. 16. Prijedlog Odluke o prihvaćanju financijskog izvješća DVD-a Gornji Mihaljevec za 2015. godinu
Josip Petković: Dajem na glasanje Prijedlog Odluke o prihvaćanju financijskog izvješća DVD-a Gornji Mihaljevec
za 2015. godinu.
Prijedlog Odluke o prihvaćanju financijskog izvješća DVD-a Gornji Mihaljevec za 2015. Godinu jednoglasno je
prihvaćen sa 9 glasova ZA.
Ad. 17. Prijedlog Odluke o prihvaćanju financijskog izvješća DVD-a Gornja Dubrava za 2015. godinu
Josip Petković: Dajem na glasanje prijedlog Odluke o prihvaćanju financijskog izvješća DVD-a Gornja Dubrava za
2015. godinu.
Prijedlog Odluke o prihvaćanju financijskog izvješća DVD-a Gornja Dubrava za 2015. godinu jednoglasno je
odbijen sa 9 glasova PROTIV.
Ad.18. Prijedlog Odluke o prihvaćanju financijskog izvješća DVD-a Martinuševec za 2015. godinu
Josip Petković: Dajem na glasanje Prijedlog Odluke o prihvaćanju financijskog izvješća DVD-a Martinuševec za
2015. godinu.
Prijedlog Odluke o prihvaćanju financijskog izvješća DVD-a Martinuševec za 2015. godinu jednoglasno je odbijen
sa 9 glasova PROTIV.
Ad.19. Prijedlog Odluke o kriterijima za oslobađanje plaćanja javne usluge prikupljanja, odvoza i
zbrinjavanja komunalnog otpada sa područja Općine Gornji Mihaljevec

Goran Lovrec: Prema koncesijskom ugovoru definirano je tko je oslobođen plaćanja no na području općine Gornji
Mihaljevec postoji dosta mještana koji imaju tako maleni prihod da nisu u mogućnosti podmiriti sve to. Smatram
da bismo im trebali pripomoći. Nekome je možda smiješno tih 45,00 kuna na mjesec, no puta 12 godišnje je to
540,00 kuna. Tvrtka Eko – flor Plus d.o.o. pokreće ovrhu za jednu neplaćenu mjesečnu ratu. Iz tih razloga dobili
ste ovaj prijedlog odluke na razmatranje.
Mirjana Novak: Zanima me tko je odredio tih 7.000,00 kuna ili prema čemu ste se orijentirali?
Goran Lovrec: Neoporezivi dio po čovjeku ove godine iznosi 11.000,00 kuna. Ako podijelimo 7.000,00 kuna sa 12
mjeseci dobiti ćemo mjesečno primanje od 583,00 kune. Ne mora ostati ovaj iznos. Tu smo da se dogovorimo i
promijenimo iznos.
Mirjana Novak: Radničke mirovine su nešto veće od poljoprivrednih. Recimo ako netko ima 700,00 kuna mirovine
dok podmiri svoje mjesečne račune za struju, vodu plin, ne ostane mu ništa.
Franjo Kovačić: Možda bi kao polazište mogli uzeti u obzir zajamčenu minimalnu naknadu od 800,00 kuna.
Robert Kos: Podržavam prijedlog samo me zanima da li bude općina plaćala za te korisnike ili će i koncesionar
dio plaćati?
Goran Lovrec: Po tome prijedlogu općina bi izdvojila sredstva za takve korisnike kroz socijalni program. Za sada
su oslobođeni plaćanja samo korisnici socijalne pomoći.
Robert Kos: Možda bi mogli malo i Eko flor Plus d.o.o. potaknuti da pomognu kod plaćanja.
Boris Resman: Da, ali netko tko nema mirovinu neće ništa plaćati.
Mirjana Novak: Ljudi su cijeli život radili i privređivali kroz život i sad bi se njima moglo pomoći.
Boris Resman: Ako uočimo da će biti potrebe za promjenama kriterija možemo na nekom od idućih vijeća donijeti
izmjene i dopune Odluke.
Goran Lovrec: Osvrnuo bih se na članak 3. gdje piše da su osobe koje ispunjavaju odlukom određene uvijete
dužne podnijeti zahtjev za oslobađanje plaćanja javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog
komunalnog otpada dostaviti od 01.03. do 30.04. tekuće godine. S obzirom da je taj rok protekao a svi su
zaprimili uplatnice za 2016. godinu ne znam ako se može sad retroaktivno djelovati.
Mirjana Novak: Obrazac koji se spominje, bio je objavljeni na web stranici općine?
Franjo Kovačić: Odluka još nije usvojena pa tako nije ni mogao biti objavljeni obrazac.
Mirjana Novak: g. Petkoviću, dajte na glasanje tko je za 7.000,00 kuna i tko je za 9.600,00 kuna i riješeno.
Josip Petković: 9.600,00 kuna bi bilo jako veliko opterećenje za proračun?
Goran Lovrec: Ne možemo to na taj način gledati jer ne znamo koliko će se ljudi javiti.
Mirjana Novak: Da, ali po drugoj strani oni koji ne plaćaju ni to nije u redu.
Josip Petković: Dajem na glasanje prijedlog od 7.000,00 kuna da se uvrsti u Odluku. Prijedlog od 7.000,00 kuna
prihvaćeni je sa 4 glasa ZA, 5 glasova PROTIV, 0 SUZDRŽANI.
Dajem na glasanje prijedlog od 9.600,00 kuna da se uvrsti u Odluku. Prijedlog od 9.600,00 kuna prihvaćeni je sa
6 glasova ZA, 3 glasa PROTIV, 0 SUZDRŽANI.
Znači u Odluku uvrštavamo iznos 9.600,00 kuna i mijenjamo čalanak 3. na način da dopišemo nakon
„od 01.03. do 30.04. tekuće godine“ sa iznimkom za 2016. godine do 30.lipnja.
Dajem na glasanje prijedlog Odluke o kriterijima za oslobađanje plaćanja javne usluge prikupljanja, odvoza i
zbrinjavanja komunalnog otpada sa područja Općine Gornji Mihaljevec sa kriterijem iznosa od 9.600,00 kuna.
Prijedlog Odluke o kriterijima za oslobađanje plaćanja javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja
komunalnog otpada sa područja Općine Gornji Mihaljevec usvojena je sa 9 glasova jednoglasno ZA.

Ad. 20. Prijedlog Zaključka o usvajanju polugodišnjeg Izvješća općinskog načelnika za razdoblje od
01.07.2015. do 31.12.2015. godine
Josip Petković: Dajem riječ načelniku.
Goran Lovrec: Dosta je vremena prošlo i šturo je dosta napisano, no smatram da su sve informacije već iznijete.
Sve već bilo rečeno kroz sjednice, ali ako ima tko kakvih nejasnoća da pojasnim, slobodno me pitajte.
Josip Petković: Dajem na glasanje prijedlog Zaključka o usvajanju polugodišnjeg Izvješća općinskog načelnika za
razdoblje od 01.07.2015. do 31.12.2015. godine.
Prijedlog Zaključka o usvajanju polugodišnjeg Izvješća općinskog načelnika za razdoblje od 01.07.2015. do
31.12.2015. godine jednoglasno je usvojeni sa 9 glasova ZA.
Ad. 21. Prijedlog Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Gornji Mihaljevec
(telefonska centrala)
Josip Petković: Uspjeli smo sa Hrvatskim Telekomom postići nagodbu te je potpisani sporazum. Povjerenstvo se
sastalo i bio je sproveden natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora koji je u vlasništvu Općine Gornji
Mihaljevec, odnosno telefonske centrale. Pristigla je samo jedna ponuda u iznosu od 1.000,00 kuna mjesečnog
najma.
Boris Resman: Mene smeta što piše „caffe bar Centar“. To nije ispravno.
Josip Petković: U redu, izbrisati ćemo nazive poslovnica. Dajem na glasanje prijedlog Odluke o davanju u zakup
poslovnog prostora u vlasništvu Općine Gornji Mihaljevec (telefonska centrala).
Prijedlog Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Gornji Mihaljevec (telefonska
centrala) jednoglasno je usvojena sa 9 glasova ZA.
Ad. 22. Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Gornji
Mihaljevec
Goran Lovrec: Nedavno smo imali nadzor zaštite i spašavanja. Inspektorica je naložila da moramo napraviti
izmjene odluke jer novim zakonom ne smiju biti navedeni obrtnici i poljoprivrednici no sada smo posložili odluku
da je u skladu sa zakonom.
Josip Petković: Dajem na glasanje Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne
zaštite Općine Gornji Mihaljevec.
Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Gornji Mihaljevec jednoglasno je
prihvaćena sa 9 glasova ZA.
Ad. 23. Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju zemljišta u Poduzetničkoj zoni „Krč“ u
Gornjem Mihaljevcu
Josip Petković: Poduzetnička zona „Krč“ nam je kao neka kost u grlu i bježimo od toga, ali moramo to riješiti jer
će nas sustići sporazum i morati ćemo platiti sve sami.
Goran Lovrec: Svjesni ste da zemljište stoji te ga moramo samo održavati i samo nam predstavlja trošak. Na
prošloj odluci ponuđene su bile dvije parcele, no sad su tri jer je g. Mauko odustao od kupnje.
U članku 2. nije navedena cijena. Moramo se danas dogovoriti oko cijene. Za sada na prihodovnoj strani nemamo
prihoda od poduzetničke zone. Jedine parcele bile su prodane g. Levačiću, no nakon toga ništa. Trebamo uzeti u
obzir da cijena ne bi trebala biti smetnja da na području poduzetničke zone ne smjesti pravna osoba te zaposli
radnike. Znate da ako tvrtka zaposli jednog NKV radnika u općinski proračun sjesti će 50,00 kuna mjesečno. I još
budemo imali prihoda od poreza na dobit i nekih drugih poreza. Molim Vas da sve to uzmete u obzir kod
formiranja cijene. Da napomenem da smo dobili 105 tisuća kuna za kupnju zemljišta u zoni stoga nismo uložili
baš puno svojih novaca. Kupnja jedna parcele potaknula bude kupnju ostalih parcela.

Robert Kos: Nije toliko bitna početna cijena jer Općinsko vijeće na kraju odlučuje da li će se prodati onome tko se
javio ili ne.
Goran Lovrec: Ova odluka je temelj za raspisivanje natječaja za prodaju zemljišta u poduzetničkoj zoni, a
općinsko vijeće donosi odluku kome bude se prodalo.
Robert Kos: Kako stoje druge općine po tome pitanju?
Goran Lovrec: Općina sveti Juraj na Bregu nema svoje zemljište, a privatna zemljišta se prodaju po cijeni od
10,00 eura. Općina Nedelišće također nema za prodaju zemljišta dok ih Općina Sveti Martin na Muri prodaje po
cijeni od 5,00 eura. Moramo biti svjesni da općina Sveti Martin na Muri ima u svojoj zoni puno toga za ponuditi.
Josip Petković: Načelniče, što Vi predlažete?
Goran Lovrec: Moje je mišljenje da za nešto što smo dobili novce od Ministarstva prodamo kako god. Recimo
braći Cvetković smo prodali zemljište, ali do sada još nisu ništa napravili. U ugovoru stoji ukoliko u određenom
roku ne započnu gradnju, zemljište im možemo oduzeti, ali uz naknadu. Moj prijedlog je taman da zemljište
prodamo po cijeni od 1,00 euro/m2.
Mirjana Novak: Da, samo da privučemo ljude.
Marijan Sklepić: Možemo podijeliti ukupnu kvadraturu sa kamatama koje plaćamo pa da tako formiramo cijenu.
Goran Lovrec: To bi onda bilo 3,00 eura.
Josip Petković: To nam baš ne ide u prilog.
Franjo Kovačić: Možda bi trebali biti malo razumniji što se tiče cijene jer inače nećemo nikad prodati.
Marijan Sklepić: Mi smo bili darežljivi pa smo poljoprivrednu zgradu kupili po cijeni od 300,00 kn/m 2.
Boris Resman: Samo da Vam skrenem pažnju da sam prošli put ja bio jedini za, pa Vas molim da ispravimo to
ovaj put. Onda su bila dva ponuditelja.
Mirjana Novak: Ali onda mi to nismo znali.
Boris Resman: Hajde da ispravimo sad to.
Robert Kos: Slažem se sa g. Resmanom da prilikom donošenja odluke moramo znati tko je ponuditelj.
Marijan Sklepić: Javiti će se netko tko će dati ponudu za 1,00 euro i onda se mi nećemo složiti i nećemo mu
dozvoliti da kupi zemljište.
Josip Petković: Ma što ne bi, budemo mu odobrili.
Franjo Kovačić: Svi uvjeti će biti postavljeni u natječaju.
Goran Lovrec: Općina će prihodovati i od komunalnog doprinosa.
Marijan Sklepić: Ja sam bio u komisiji za vrijeme natječaja kada je bila prihvaćena ponuda od g. Levačića, naime
on je bio najpovoljniji, no još uvijek nije zaposlio nikoga.
Josip Petković: Natječajem će se uvjeti formulirati.
Goran Lovrec: U natječaju ćemo navesti uvjete koje će ponuđač morati zadovoljiti. Možemo ih tražiti i plan.
Josip Petković: Molim Vas, dajte prijedloge za cijenu.
Mirjana Novak: Zamjeniče, recite nešto.
Franjo Kovačić: G. Trupković je već rekao 10,00 kn/m2.

Robert Veselko: Ja sam za 7,00 kn/m2.
Marijan Sklepić: Imam primjedbu na članak u Mihalovčanu. U Mihalovčanu ste naveli da je odluka o kupnji
poljoprivredne zgrade jednoglasno usvojena. Ja sam za usvajanje te odluke bio strogo protiv pa samo da
napomenem da ne bi bilo zabune ovaj put.
Josip Petković: Dajem na glasanje prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju zemljišta u Poduzetničkoj
zoni „Krč“ u Gornjem Mihaljevcu po cijeni od 7,00 kn/m2.
Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju zemljišta u Poduzetničkoj zoni „Krč“ u Gornjem Mihaljevcu
usvojeni je sa 8 glasova ZA, 1 protiv (Marijan Sklepić).

Ad. 24. Informacije i izvješća
- stanje sigurnosti za siječanj, veljaču i ožujak 2016. godine na području Općine Gornji Mihaljevec
Josip Petković: Stanje sigurnosti za mjesec siječanj, veljači i ožujak ocjenjeno je dobrim.
Ad. 25. Ostala pitanja i prijedlozi
- zamolba za oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa za gospodarsku građevinu Cvetković Ane iz
Dragoslavec Sela 1A
Josip Petković: Načelniče, može se što riješiti po ovom pitanju?
Goran Lovrec: U prilogu imate članke po kojima je izdano rješenje o plaćanju komunalnog doprinosa. U članku 3.
Odluke o izmjenama i dopunama odluke o komunalnom doprinosu Općine Gornji Mihaljevec stoji da se
oslobađaju hrvatski branitelji, no u ovom slučaju suprug je bio branitelj, ali je nažalost pokojni. Pa prema tome
odgovor bi bio negativan. Ako uzmemo u obzir da se gđa. Cvetković nalazi u teškoj financijskom možemo gđi.
dodijeliti jednokratnu novčanu pomoć te bi tako mogla podmiriti svoje dugovanje za komunalni doprinos.
Robert Kos: Ako sam dobro shvatio mi bismo joj doznačili jednokratnu novčanu pomoć, a ona bi za te novce
podmirila komunalni doprinos.
Josip Petković: Znači, na zamolbu za oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa moramo odgovoriti negativno
no možemo joj odobriti jednokratnu novčanu pomoć pomoću koje bi mogla podmiriti dugovanje.
Dajem na glasanje zamolbu za oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa za gospodarsku građevinu
Cvetković Ane iz Dragoslavec Sela 1A.
Zamolba je jednoglasno odbijena. Predlaže se načelniku da joj odobri jednokratnu novčanu pomoć te joj na takav
način pomogne u rješavanju duga.
- zamolba za sufinanciranje fasade na vatrogasnom domu DVD Martinuševec (materijali u privitku)
Josip Petković: DVD Martinuševec dostavio je zamolbu za sufinanciranje fasade na vatrogasnom domu u
Martinuševcu. Priložili su ponudu na razmatranje, od Rainer Dejana, za izvođenje radova.
Goran Lovrec: U proračunu je planirano 10.000,00 kuna za njih kao i za DVD Preseku i DVD Gornju Dobravu.
Jedino za DVD Gornji Mihaljevec je 70.000,00 kuna. Ako se sjećate rekli smo da svake godine jednom društvu
damo više. Zamolba je pred vama. Dao sam im privremeni odgovor da je za sad planirano 10.000,00 kuna u
proračunu, a povećanje donacije je na Općinskom vijeću. DVD Martinuševec je lani dobio sredstva za obnovu
krovišta. Financijski stanje općine je bolje i mogli bi taj trošak pokriti do kraja godine no to svejedno ne znači da
im moramo odobriti ukupni traženi iznos. 50.000,00 kuna nije malo. Na vama je odluka. Još su i iz DVD Preseka
danas dostavili zamolbu za sufinanciranje zamjene stolarije na vatrogasnom domu u Preseki. Po takvom bi i iz
DVD-a Gornja Dubrava mogli dostaviti zamolbu jer imaju godišnjicu 09.07.2016.
Josip Petković: Da, DVD-u Martinuševec to treba dosta hitno. Recite svoje mišljenje.

Goran Lovrec: Jedino ako potpišemo nekakav sporazum da u narednim godinama neće ništa više tražiti.
Josip Petković: Znaš da to neće proći.
Marijan Sklepić: 50.000,00 kuna je velika svota. Za te novce bi se mogli javiti na neki natječaj za dobivanje npr.
500.000,00 kuna a uvjet je da je naš udio financiranja 10%. Po tome je 50.000,00 za fasadu puno.
Josip Petković: Za načelnika bi bilo bolje da odbacimo zamolbu ali opet mi najlakše donesemo odluku koliko im
damo a na njemu je dal bude to mogao platiti ili ne.
Mirjana Novak: A šta je sa sufinanciranjem energetskih fondova? Tu se ne mogu prijaviti?
Goran Lovrec: To se za sad ne isplati, puno više je ulaganja nego što mogu dobiti.
Siniša Trupković: Mi jesmo donijeli odluku da svake četri godine dođe isti na red za veći iznos al to ne mora biti
tako.
Marijan Sklepić: Ako im damo 10.000,00 kuna koji su planirani u proračunu i damo im još nekih 10-15% bude im
već nešto pomoglo.
Franjo Kovačić: Moje mišljenje je da je nekih 30% od ukupnog troška dovoljno. Tako i DVD-u Preseka i riješili
smo.
Goran Lovrec: Predlažem da im odobrite 40% toliko bi dobili i od fonda da se kandidiraju. To iznosi cca 14.000,00
kuna.
Marijan Sklepić: Slažem se sa načelnikovim prijedlogom od 40%. Jedino ako se još neko pojavi sa zamolbom
onda možda bolje da damo 30% pa imamo u rezervi još za slučaj ako se neko javi.
Mirjana Novak: Pa nemaju svi ovu godinu 90-u godišnjicu.
Goran Lovrec: DVD Gornji Mihaljevec ima druge godine.
Josip Petković: DVD Gornji Mihaljevec nabavlja vozilo po nerealnoj cijeni i imaju sredstava na računu.
Molim dajte konačni prijedlog za odobreni iznos. 40% od iznosa?
Marijan Sklepić: Obratite pažnju na sve ostale koji bi mogli donjeti zamolbe. Ako ovima odobrimo 40% morati
ćemo i ostalima. Ili bolje da se odredi iznos u kunama koliko im se odobrava.
Josip Petković: Onda 15.000,00 kuna DVD-u Martinuševec i 5.000,00 kuna DVD-Preseka.
Robert Kos: Pod uvjetom da radove svakako izvedu.
Josip Petković: Može općina to riješiti i cesijom da bude za sigurno.
Franjo Kovačić: Pa imaju i redovne prihode od Općine tako da mislim da će svakako izvršiti radove.
Josip Petković: Dajem na glasanje zamolbu DVD-a Martinuševec – odobreni iznos 15.000,00 kuna i DVD-a
Preseka – odobreni iznos 5.000,00 kuna.
Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.
Goran Lovrec: Još bi spomenuo da se sastao Odbor za manifestacije i utvrđeni su datumi održavanja proslave
Dana Lipe 2016. godine. Ove godine održat će se zadnji vikend u šestom mjesecu i prvi u sedmom znaći 24.26.06. i 01.-03.07.2016. Program za sad još nije definiran pa ne bi sad unaprijed ništa iznosio. Program je sličnog
sadržaja kao i ovih godina, od kulturnog do sportskog programa, sve će biti zastupljeno. Jedna od ideja je
biciklijada od cca 27 km i svi mogu sudjelovati. Inicijativa je da se održi humanitarni koncert kroz udrugu Katruža.
Održat će se i seoske igre i turniri. Za sad je plan da seoske igre budu u subotu. U utorak će se održati sastanak
pa ćemo definirati program.
Želim napomenuti da se odvija dosta događaji na koje ste i svi vi pozvani no nažalost vaš odaziv je jako mali.
Npr. 05.05.2016. bilo je predavanje o energetskom certificiranju a nije bilo nikog od vas osim g. Resmana i
g.Kosa.

Josip Petković: Na Tijelovo će se održati proslava pa Vas ovim putem pozivam sve da dođete.
Robert Kos: Sjetio sam se da smo uveli dodjelu diploma značajnim ljudima pa bi možda i župniku mogli dodijeliti
povodom ove proslave.
Josip Petković: Mogli bi ali radije ostavimo to za Dane općine.
Ukoliko nema više pitanja završavam sjednicu u 21.54 sati.
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