ZAPISNIK
s 23. sjednice Općinskog vijeća Općine Žakanje
održane dana 13. listopada 2016. godine
u 18 sati u vijećnici Općine Žakanje

NAZOČNI: Vesna Hajsan-Dolinar, Zlatko Bućan, Dragutin Blažina, Antun
Brunski, Danijel Jurkaš, Branko Zvonković, Mario Kohanić,
NENAZOČNI: Zvonko Kožar, (opravdano) Zlatko Jaklević, (opravdano) Mario Podrebarac
(nije opravdano), Stjepan Plesac (nije opravdano)
OSTALI NAZOČNI: Nikola Sopčić, načelnik Općine Žakanje,
Denis Mihelić, zamjenik načelnika,
Ivan Sopčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela
Sjednica je počela u 18:00 sati
Predsjednica Općinskog vijeća, gđa Vesna Hajsan-Dolinar, otvorila je 23. sjednicu, pozdravila
sve nazočne i za istu predložila sljedeći:

DNEVNI RED
-Aktualni sat
1. Usvajanje zapisnika s 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Žakanje
2. Prijedlog III Izmjena i dopuna Proračuna općine Žakanje za 2016. godinu
3. Prijedlog II Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini
4. Prijedlog II Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u
2016. godini
5.Izvješće o radu načelnika za razdoblje od 01.01.-30.06.2016. godine, te Jedinstvenog upravnog
odjela općine Žakanje
6. Suglasnost za provedbu postupka prodaje zemljišta u vlasništvu Općine Žakanje u k.o. Pravutina
7. Suglasnost za provedbu postupka izmiještanja dijela puta u vlasništvu Općine Žakanje u k.o. Jurovo
8. Suglasnost za provedbu postupka izmiještanja dijela puta u vlasništvu Općine Žakanje u k.o. Sračak
9. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području općine Žakanje

Dnevni red jednoglasno je usvojen

AKTUALNI SAT
Vijećnik Danijel Jurkaš postavio je pitanje u vezi s uređenjem/asfaltiranjem nerazvrstanih
cesta na području Općine te se zanima koje bi se dionice trebale urediti u narednom vremenskom
razdoblju.
Načelnik je odgovorio da je natječaj za odabir izvođača radova uređenja cesta okončan i da je
odabran izvođač, ali da se najprije mora izglasati rebalans proračuna Općine, jer je uređenje cesta
popraćeno znatnim novčanim iznosom, a kojeg nema dovoljno na određenoj poziciji u proračunu.

Načelnik je još poimence spomenuo koje su dionice odnosno mjesta prioritetna za uređivanje i
također koje će se dionice popraviti.
Vijećnik Danijel Jurkaš postavio je još jedno pitanje, a u vezi sa sanacijom štete u Sportskoj
dvorani u Žakanju.
Predsjednica, a ujedno i ravnateljica OŠ Žakanje, detaljno je objasnila kako je uopće došlo do
oštećenja dvorane, a to se desilo uslijed velikih kiša u rujnu 2014. godine kada je dvoranu poplavilo
oko 30 kubika vode. Sanacija štete poprilično je skupocjena, no predsjednica je rekla da bi se uz
pomoć općinskih sredstava, sredstava županije i prihoda same Škole krenulo u sanaciju dvorane u
travnju iduće 2017. godine.
Nekoliko vijećnika raspravljalo je o aktualnim temama s popravkom bankina ceste u naselju
Zaluka Lipnička.
Vijećnik Dragutin Blažina postavio je pitanje u vezi sa sadnjom drva „Polonija“. Naime,
mještani Velike Pake nisu zadovoljni što je na jednoj parceli u selu posađeno navedeno drvo i to
granično s kućama odnosno cestom.
Načelnik i pročelnik osvrnuli su se na taj slučaj i spomenuli su da su već ranije imali sličan
presedan u jednom naselju i da je na teren izašla poljoprivredna inspekcija, pa će se i u ovom slučaju
napraviti isto, a to je obavijestiti nadležnu inspekciju da izvrši očevid.
Pitanja po točci Aktualni sat više nije bilo.

AD(1.)
Predsjednica daje na usvajanje zapisnik 22. sjednice vijeća od 14. srpnja 2016. godine
Zapisnik je usvojen jednoglasno.

AD(2.-4.)
Predsjednica zbog uske povezanosti točaka 2., 3., i 4. predlaže da se iste u tumačenju
objedine, a da će se o svakoj pojedinačno glasati.
Načelnik se ukratko osvrnuo na izmjene i dopune proračuna te je objasnio da je pozicija za
uređenje nerazvrstanih cesta i pozicija za rad stroja i prijevoz kamena povećana zbog ranije
spomenutih stvari, a smanjena je pozicija rekonstrukcije javne rasvjete.
Pročelnik je ukratko objasnio svaku od stavki koje su promijenjene.
Predsjednica je dala na usvajanje
III. izmjene i dopune proračuna Općine Žakanje za 2016. godinu
Izmjene su jednoglasno usvojene
II. Izmjene i dopune program održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu.
Izmjene su usvojene jednoglasno.
II. Izmjene i dopune programa gradnje i održavanja uređaja komunalne infrastrukture u 2016. godini
Izmjene su usvojene jednoglasno.

AD(5.)
Načelnik je ukratko protumačio izvješće o radu načelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2016.
godine.
Pitanja nije bilo.
Predsjednica je dala na usvajanje Izvješće o radu načelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2016.
godine.
Izvješće je usvojeno jednoglasno.

AD(6.)
Načelnik je ukratko objasnio točku 6 dnevnog reda.
Vijećnik Danijel Jurkaš predložio je da se zaobiđe natječaj za provedbu prodaje, a da stranka
kroz elaborat dobije vlasništvo nad parcelom koju kupuje. Načelnik je rekao da je za Općinu lakše
provesti natječaj za prodaju pa da se stranka javi i otkupi zemljište.
Predsjednica je dala na usvajanje
Suglasnost za provedbu postupka prodaje zemljišta u vlasništvu Općine Žakanje u k.o.
Pravutina
Suglasnost se prihvaća jednoglasno

AD(7.)
Načelnik je ukratko objasnio točku dnevnog reda broj 7.
Pitanja i rasprave nije bilo
Predsjednica je dala na usvajanje
Suglasnost za provedbu postupka izmiještanja dijela puta u vlasništvu Općine Žakanje u k.o.
Jurovo
Suglasnost se prihvaća jednoglasno

AD(8.)
Načelnik je ukratko objasnio točku dnevnog reda broj 8. Stranka je zahtijevala da se između
dvije parcele ukine čestica javnog dobra. Na sastanku mjesnog odbora velikom većinom mještana
predloženo je da se zahtjev odbije.
Stoga načelnik vođen sastankom i svim okolnostima koje je za sobom povukao ovaj slučaj
predlaže da se suglasnost odbije i da se sve ostavi kako je i bilo prije.
Pitanja i rasprave nije bilo
Predsjednica je dala na usvajanje
Suglasnost za provedbu postupka ukidanja dijela javnog dobra – nerazvrstane ceste u
vlasništvu Općine Žakanje, kč.br. 2840 k.o. Sračak
Jednoglasno je donesena Odluka
Ne prihvaća se zahtjev za ukidanje dijela javnog dobra – nerazvrstane ceste u vlasništvu
Općine Žakanje, kč.br. 2840 k.o. Sračak.

AD(9.)
Načelnik je ukratko objasnio točku dnevnog reda broj 9. O ovoj se točki već govorilo na
telefonskoj sjednici vijeća prije nekoliko tjedana.

Predsjednica je dala na usvajanje
Odluku o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području općine Žakanje
Odluka je usvojena jednoglasno.
Točkom 9. iscrpljene su sve zadane točke dnevnog reda 23. sjednice.
Predsjednica je zahvalila vijećnicima na suradnji i zatvorila 23. sjednicu Općinskog vijeća
Općine Žakanje.

Sjednica je završila u 19:00 sati

Cjelokupan audio zapis 23. sjednice sastavni je dio ovog zapisnika te se nalazi u privitku
ZAPISNIČAR

Ivan Sopčić

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA

dr. sc. Vesna Hajsan-Dolinar

