IZVOD IZ ZAPISNIKA
sa 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Hlebine, održane dana 24. veljače 2014. godine u
zgradi Općine Hlebine, Trg Ivana Generalića 1, s početkom u 18.00 sati.
Sjednica je sazvana sazivom Klasa: 021-01/13-01/08, Urbroj: 2137/07-14-1, od 18. veljače
2014. 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.
PRISUTNI:

ODSUTNI:

1. Andjelko Belec
2. Milivoj Belec
3. Saša Cimerman
4. Branka Dorešić
5. Marijan Hontić
6. Darko Kalinić
7. Matija Kolarek
8. Valentin Rumek
9. Zvonko Trtanj
10. Marija Zlatar

1. Kristina Kralj

Predsjednik: Konstatiram da sjednici prisustvuje 10 članova općinskog vijeća.
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 7. 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 7. sjednice prihvaćen jednoglasno sa 10 glasova „za“ (10
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. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine
Hlebine u 2013. godini,
2. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na
području Općine Hlebine u 2013. godini,
3. Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Hlebine,

4. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izmjena i dopuna Procjene ugroženosti, materijalnih i
kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Hlebine i
Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Plana zaštite i spašavanja i Plana Civilne zaštite
Općine Hlebine,
5. Razmatranje prijedloga Sporazuma o suradnji na osnivanju Turističke zajednice područja
„Središnja Podravina“ i Statuta Turističke zajednice područja „Srednja Podravina“,
6. Donošenje Pravilnika o bagatelnoj nabavi robe, radova i/ili usluga,
7. Prijevoz učenika Područne škole Josipa Generalića za Valentovce,
8. Održavanje WEB stanice Općine Hlebine
9. Informacija o provedenom natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na
području Općine Hlebine,
10. Razno
Utvrđujem da je dnevni red prihvaćen jednoglasno sa 10 glasova „za“ (10 nazočnih).
Predlažem da nastavimo s radom prema dnevnom redu. Prelazimo na prvu točku dnevnog reda.
TOČKA 1.
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA
PODRUČJU OPĆINE HLEBINE U 2013. GODINI
Predsjednik: U materijalima za sjednicu primili ste Izvješće o izvršenju Programa održavanja
komunalne infrastrukture na području Općine Hlebine u 2013. godini. Molim gđu Kovaček da
pročita Izvješće.
Đurđica Kovaček: Sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu Općinski načelnik dužan
je do 31. ožujka podnijeti izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za
proteklu godinu. Kao što je vidljivo iz izvješća u 2013. godini za izvršenje ovog programa planirana
su sredstva u iznosu od 265.000,00 kuna, a utrošena u iznosu od 251.907,52 kuna. U 2013. godini
za komunalnu naknadu ukupno je naplaćeno 178.743,18 kuna, komunalnog doprinosa u iznosu od
9.679,86 kuna i naknade za legalizaciju u iznosu od 8.393,24 kune. Sredstva komunalne naknade,
komunalnog doprinosa i legalizacije prikupljanih tijekom 2013. godine u iznosu od 196.816,28
kuna utrošena su u iznosu od 251.907,52 kuna za:
- održavanje javnih površina u iznosu od kuna 26.034,69 kuna,
- održavanje nerazvrstanih cesta (zimska služba) u iznosu od 33.075,00 kuna,
- tekuće održavanje nerazvrstanih cesta u iznosu od 70.972,50 kuna,
- popravak javne rasvjete i potrošnja električne energije u iznosu od 121.825,33 kuna.
Predsjednik: Da li ima pitanja? Obzirom da nema dajem na glasovanje. Tko je za, protiv,
suzdržan?
(nakon glasovanja)
Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine Hlebine jednoglasno sa 10 glasova „za“ donijelo
Zaključak
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području
Općine Hlebine u 2013. godini
(Zaključak se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio)

TOČKA 2.
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE HLEBINE U 2013. GODINI
Predsjednik: U materijalima za sjednicu primili ste Izvješće o izvršenju Programa održavanja
komunalne infrastrukture na području Općine Hlebine u 2013. godini. Molim gđu Kovaček da
pročita Izvješće.
Đurđica Kovaček: Sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu Općinski načelnik dužan
je do 31. ožujka podnijeti izvješće o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za proteklu godinu. Kao što je vidljivo iz izvješća u 2013. godini za izvršenje ovog
programa planirana su sredstva u iznosu od 170.000,00 kuna, a ostvareno u iznosu od 160.741,00
kuna i to za:
- modernizaciju cesta u Gabajevoj Gredu u iznosu 158.241,00 kuna,
- nadzor nad izvođenjem radova u iznosu 2.500,00 kuna.
U izvršenju ovog Programa Županija Koprivničko-križevačka sudjelovala je u iznosu od
158.241,00 kuna, a ostatak iz Proračuna Općine Hlebine u iznosu od 2.500,00 kuna.
Predsjednik: Da li ima pitanja? Obzirom da nema dajem na glasovanje. Tko je za, protiv,
suzdržan?
(nakon glasovanja)
Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine Hlebine jednoglasno sa 10 glasova „za“ donijelo
Zaključak
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području Općine Hlebine u 2013. godini
(Zaključak se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio)

TOČKA 3.
ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN PLAĆE SLUŽBENIKA I
NAMJEŠTENIKA U JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU OPĆINE HLEBINE
Predsjednik: Dajem riječ Općinskoj načelnici.
Općinska načelnica: U materijalima za sjednicu primili ste prijedlog Odluke o izmjeni
Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom
odjelu Općine Hlebine. Prijašnjom Odlukom o koeficijentima za radno mjesto referent za
računovodstvo utvrđen je koeficijent u visini 1,45, te predlažem da se umanji na 1,15 tako da bi
neto plaća bez poreznih olakšica i bez godina radnog staža iznosila neto 3.100 kuna.
Predsjednik: Da li ima pitanja. Obzirom da nema dajem na glasovanje. Tko je za, protiv,
suzdržan?
(nakon glasovanja)
Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine Hlebine jednoglasno sa 10 glasova „za“ donijelo

Odluku
o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom
upravnom odjelu Općine Hlebine
(Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio).
TOČKA 4.
DONOŠENJE ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU IZMJENA I DOPUNA PROCJENE UGROŽENOSTI,
MATERIJALNIH I KULTURNIH DOBARA I OKOLIŠA OD KATASTROFA I VELIKIH NESREĆA ZA
PODRUČJE OPĆINE HLEBINE I ODLUKE O DONOŠENJU IZMJENA I DOPUNA PLANA ZAŠTITE I
SPAŠAVANJA I PLANA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE HLEBINE
Predsjednik: Dajem riječ zamjeniku Općinske načelnice gospodinu Hrvoju Gaži, ujedno i
načelnik Stožera zaštite i spašavanja Općine Hlebine.
Hrvoje Gaži: U prošloj godini pokrenut je postupak revizije izrade Procjene ugroženosti
stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća na području
Općine Hlebine. Suglasnost na Izmjene i dopune Procjene dala je Državna Uprava za zaštitu i
spašavanje Područni ured Koprivnica. Na temelju usvojene Procjene potrebno je bilo izraditi
izmjene i dopune u Planu zaštite i spašavanja i Planu civilne zaštite. Uvid u Procjenu i planove bili
ste u mogućnosti izvršiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Hlebine.
Predsjednik: Da li ima pitanja. Obzirom da nema dajem na usvajanje. Tko je za, protiv,
suzdržan?
(nakon glasovanja)
Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine Hlebine jednoglasno sa 10 glasova „za“ donijelo
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izmjena i dopuna Procjene ugroženosti
stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje
Općine Hlebine
i
ODLUKU
o donošenju Plana zaštite i spašavanja i Plana Civilne zaštite Općine Hlebine
(Procjena i Planovi prilažu se zapisniku i čine njegov sastavni dio)
(ostalo kao nepotrebno ispušteno)

Sjednica Općinskog vijeća Općine Hlebine završena u 20.15 sati.

ZAPISNIČAR:
Đurđica Kovaček

PREDSJEDNIK:
Marijan Hontić

