ZAPISNIK
Sa 24. sjednice Općinskog vijeća Općine Gornji Mihaljevec održane dana 26. srpnja 2016. godine s
početkom u 20,00 sati u Domu kulture u Gornjem Mihaljevcu (Vijećnica).
Sjednica je sazvana pozivom KLASA: 021-05/16-01/3, URBROJ: 2109/21-02-16-1 od 20.07.2016.
godine.
Sjednici su bili nazočni vijećnici Općinskog vijeća Gornji Mihaljevec: Konrad Brezarić, Mirjana Novak,
Franjo Kovačić, Marijan Sklepić, Mladen Borko, Robert Kos, Robert Veselko, Antun Ladić,Josip
Petković, Boris Resman
Ostali prisutni bili su: Darko Horvat – zamjenik načelnika, Dražen Breglec – predstavnik Eufondie
Ispričali se: Siniša Trupković
Zapisnik vodio: Darko Horvat
Sjednicu je vodio predsjednik Općinskog vijeća Općine Gornji Mihaljevec, Josip Petković.
Josip Petković: Dame i gospodo, donačelniče, sve Vas lijepo pozdravljam. Nakon prozivnika utvrđeno
je da je prisutno deset od jedanaest vijećnika. Predlažem slijedeći
DNEVNI RED
1. Usvajanje zapisnika sa 23. Sjednice Općinskog vijeća.
2. Aktualni sat.
3. Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu koncesije za obavljanje komunalne
usluge dimnjačarskih poslova na području Općine Gornji Mihaljevec.
4. Prijedlog Odluke o usvajanju Razvoja strategije Općine Gornji Mihaljevec 2016. – 2020.
5. Informacije i izvješća
- stanje sigurnosti za travanj, svibanj i lipanj 2016. godine na području Općine Gornji
Mihaljevec.
6. Ostala pitanja i prijedlozi.
Dnevni red jednoglasno je usvojen sa 10 glasova ZA.
Ad.1. Usvajanje zapisnika sa 23. sjednice Općinskog vijeća Gornji Mihaljevec
Josip Petković: Zapisnike ste svi primili elektronskim putem. Primjedbi nije bilo. Dajem na glasanje
zapisnik sa 23. Sjednice Općinskog vijeća Općine Gornji Mihaljevec.
Zapisnik sa 23. Sjednice Općinskog vijeća Općine Gornji Mihaljevec jednoglasno je usvojen sa 10
glasova ZA.
Ad.2. Aktualni sat
Josip Petković: Pokrećem pitanje gradnje objekta na „Parku mladosti“ o čemu nemam dovoljno
informacija.
Franjo Kovačić: rasvjeta u Gornjoj Dubravi ne radi već skoro godinu dana južno od Štefove kleti i da li
za dionice D. Selo i Vugrišinec postoji projektna dokumentacija za asfaltiranje i nadzorni organ.
Mirjana Novak: da li ima smisla nastaviti današnju sjednicu pošto nema načelnika?
Josip Petković: predlažem da se svejedno nastavi sa sjednicom.
Mirjana Novak: koje su dužnosti zamjenika načelnika?

Darko Horvat: po Statutu se zna što je posao zamjenika, sve što mu načelnik povjeri, ali načelnik nije
spriječen da bi ovlasti prenosio na zamjenika.
Robert Kos: slažem se da bi načelnik trebao davati više odgovora ali i da bi predsjednik vijeća trebai
raspolagati sa više informacija.
Josip Petković: bio je poslom spriječen i nije prisustvovao na svim događajima.
Konrad Brezarić: načelnik bi morao imati više povjerenja u zamjenika i trebao bi biti veći protok
informacija.
Mladen Borko: sve si moramo reći, bez obzira na to što je g. Breglec danas nazočan. Trebalo je dati
Razvojnu strategiju na uvid i raspravu.
Ad.3. Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu koncesije za obavljanje komunalne
usluge dimnjačarskih poslova na području Općine Gornji Mihaljevec
Franjo Kovačić: Što radi JUO ako je koncesija istekla navodno se nije raspisala nova?
(izmjena prema primjedbi vijećnika)Predlažem da se na neku od idućih sjednica općinskog vijeća na
dnevni red uvrsti točka funkcioniranje Jedinstvenog upravnog odjela općine.
Josip Petković: Dajem na glasanje prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu koncesije za
obavljanje komunalne usluge dimnjačarskih poslova na području Općine Gornji Mihaljevec.
Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu koncesije za obavljanje komunalne usluge
dimnjačarskih poslova na području Općine Gornji Mihaljevec jednoglasno je usvojeni sa 10 glasova ZA.
Ad.4. Prijedlog Odluke o usvajanju Razvoja strategije Općine Gornji Mihaljevec 2016. – 2020.
Sklepić Marijan: da li uopće ići s tom toćkom pošto nema načelnika?
Resman Boris: bio je prisutan na prvoj prezentaciji Razvojne strategije pa predlažem da se ipak odradi
točka pošto bi nas ne donošenje Odluke moglo kočiti kod kandidiranja na natječaje.
Franjo Kovačić: klub vijećnika HDZ-a neće podržati takvu Strategiju razvoja jer ona više izgleda kao
razvojna strategija naselja Gornji Mihaljevec.
Marijan Sklepić: zašto se to radi u 9.,10. mjesecu prije izbora?
Franjo Kovačić: puno toga što je u Strategiji navedeno je već napravljeno.
Boris Resman: predlažem da čujemo uzlaganje gospodina Bregleca.
Mladen Borko: slažem se sa gospodinom Kovačićom, nema izgrađene javne rasvjete osim Gornja
Dubrava, Gornji Mihaljevec i Vugrišinec.
Dražen Breglec: Strategija je strateški dokument a ne proračunski dokument i ako mi se dozvoli
odgovorit ću na sva pitanja na koja budem znao dati odgovor. Nakon izlaganja o vama ovisi da li ćete
glasovati i usvojiti Strategiju. Općina Gornji Mihaljevec je u drugoj skupini po razvijenosti 50% - 75% i to
donosi prednost i tu je financiranje 100% +PDV do iznosa 1.250.000,00 eura.
Josip Petković: zahvaljujem g. Breglecu na opširnom obrazloženju.
Robert Kos: koji su to projekti?
Dražen Breglec: Park mladosti i ceste. Predlaže se izmjena u Strategiji za javnu rasvjetu u svim
naseljima općine te modernizacija cesta u svim naseljima općine.

Josip Petković: Točku dnevnog reda odgodit ćemo do idućeg vijeća koje planiramo za otprilike dva
tjedna a do tada se mjesni odbori moraju angažirati za doradu Strategije.
Ad. 5. Informacije i izvješća
Josip Petković: u prilogu stanje sigurnosti za travanj, svibanj, lipanj 2016. godine na području Općine
Gornji Mihaljevec.
Ad. 6. Ostala pitanja i prijedlozi
Ukoliko nema više pitanja završavam sjednicu u 22.10 sati.
Zapisničar:
__________________
KLASA: 021-05/16-01/3
URBROJ: 2109/21-02-16-3
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