IZVOD IZ ZAPISNIKA
sa 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Hlebine, održane dana 23. lipnja 2015. godine u
zgradi Općine Hlebine, Trg Ivana Generalića 1, s početkom u 19.00 sati.
Sjednica je sazvana sazivom Klasa: 021-01/13-01/19, Urbroj: 2137/07-15-1, od 16. lipnja
2015. godine.
Sjednicu Općinskog vijeća Općine Hlebine otvara predsjednik Općinskog vijeća Općine
Hlebine gosp. Marijan Hontić, te pozdravlja općinsku načelnicu, zamjenika općinske načelnice i
prisutne članove Općinskog vijeća Općine Hlebine, te moli tajnicu da izvrši prozivku.
PRISUTNI:

ODSUTNI:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1. Božo Bošnjaković
2. Kristina Kralj
3. Darko Kalinić - ispričan

Andjelko Belec
Milivoj Belec
Saša Cimerman
Branka Dorešić
Marijan Hontić
Matija Kolarek
Zvonko Trtanj
Marija Zlatar

Predsjednik: Temeljem izvršene prozivke konstatiram da današnjoj sjednici prisustvuje 8
članova Općinskog vijeća, te se mogu donositi pravovaljane odluke.
OSTALI PRISUTNI:
1.
2.
3.

Božica Trnski – općinska načelnica,
Hrvoje Gaži - zamjenik općinske načelnice,
Đurđica Kovaček – referent, zapisničar.

Predsjednik: Kao što je i uobičajeno dajem na glasovanje zapisnik sa 18. sjednice. Da li ima
nadopuna? Ako nema molim da podizanjem ruke prihvatimo zapisnik sa prošle sjednice. Tko je za
prihvaćanje zapisnika?
Utvrđujem da je zapisnik sa 18. sjednice prihvaćen jednoglasno sa 8 glasova „za“ (8
nazočnih).
Predsjednik: Prijedlog dnevnog reda dat vam je u materijalima za sjednicu. Da li ima
nadopuna dnevnog reda. Nema. Molim da se o prijedlogu dnevnog reda izjasnite glasovanjem. Tko
je «za», tko je «protiv»?
Dnevni red:
1. Izmjene i dopune Proračuna Općine Hlebine za 2015. godinu i Projekcije za 2016. i
2017. godinu,
2. Donošenje Odluke o prihvaćanju ponude za izvođenje radova na rekonstrukciji
postojećeg objekta i dogradnje dječjeg vrtića u Hlebinama,
3. Donošenje Odluke o prihvaćanju ponude za izradu glavnog projekta rekonstrukcije
Galerije i Društvenog doma u Hlebinama s ishođenjem građevinske dozvole,
4. Donošenje Rješenja o osnivanju i imenovanju Partnerskog vijeća za izradu Programa
ukupnog razvoja Općine Hlebine,

5. Donošenje Odluke o formiranju zajedničkog odjela,
6. Primljena zamolba,
7. Razno.
Utvrđujem da je dnevni red prihvaćen jednoglasno sa 9 glasova „za“ (9 nazočnih).
Predlažem da nastavimo s radom prema dnevnom redu. Prelazimo na prvu točku dnevnog
reda.
TOČKA 1.
IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE HLEBINE ZA 2015. GODINU
I PROJEKCIJE ZA 2016. I 2017. GODINU,
Predsjednik: Dajem riječ općinskoj načelnici.
Općinska načelnica: Drago mi je da ste se odazvali ovim izmjenama i dopunama proračuna
jer se izmjene odnose na povećanje prihoda. U četvrtak nam je odobren treći projekt. Ministarstvo
regionalnog razvoja i fondova EU sufinancira projekt izgradnje dječjeg vrtića sa 298.000 kuna. U
srijedu sam bila u Zagrebu na potpisivanju ugovora. Drugi projekt koji nam je odobren je nabava
komunalne opreme, odnosno kanti za selektirani otpad od strane Fonda za zaštitu okoliša i
energetsku učinkovitost u iznosu od 52.000 kuna, te Ministarstvo graditeljstva za asfaltiranje dijela
ulice Stjepana Radića (odvojak prema Golubu) i Valentovce (od mosta do spoja na novi sloj asfalta)
u iznosu od 90.000 kuna. To je poanta zašto se radi rebalans. Sukladno tome povećala se i
rashodovna strana. Radimo na izradi troškovnika za prekrivanje centrale, dali će to biti dio ili
kompletno vidjet ćemo prema procjeni troškova. Nadalje u pripremi je dokumentacija za izgradnju
parkirališta kod groblja, troškovnici za izradu staza u Gabajevoj Gredi prema kapelici i prema
društvenom domu.
Predsjednik: Da li ima pitanja? Obzirom da ne dajem izmjene i dopune Proračuna Općine
Hlebine na usvajanje. Tko je za, protiv, suzdržan?
(nakon glasovanja)
Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine Hlebine jednoglasno sa 8 glasova „za“ (8
nazočnih) donijelo
Izmjene i dopune Proračuna Općine Hlebine za 2015. godinu
i Projekcije za 2016. i 2017. godinu
(Izmjene i dopune Proračuna Općine Hlebine za 2015. godinu i Projekcije za 2016. i 2017.
godinu prilažu se Zapisniku i čine njegov sastavni dio)
(ostalo kao nepotrebno ispušteno)
Sjednica Općinskog vijeća Općine Hlebine završena u 20.20 sati.

ZAPISNIČAR:
Đurđica Kovaček

PREDSJEDNIK:
Marijan Hontić

