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REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA STUPNIK
OPĆINSKO VIJEĆE                                                                     
	
	                                                  ZAPISNIK													

sa 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Stupnik održane u utorak 14.09.2021. u prostorijama Općine Stupnik, Gornjostupnička 33, Gornji Stupnik i elektronskim putem s početkom u 18:15.

Nazočni: predsjednik Općinskog vijeća Danijel Miholić i članovi Općinskog vijeća: Ivica Piškor, Maja Babić, Miroslav Lončarić, Josip Cvetko, Josip Vađić, Saša Tomečak, Tomislav Vrbanić, Vladimir Crnečki, Ljiljana Žuti, Dubravka Jurković Dokuš i Miroslav Božić.
Nazočni elektonskim putem: Ivan Trgovec.
Ostali nazočni: Općinski načelnik Bruno Perković, komunalni redar Luka Delibos i direktor Stupničkog komunalca d.o.o. Tomislav Požega, mještanin Zvonimir Pavlović.                  
Djelatnici: Valentina Ivanović, Dubravka Compagnoni, Sanina Jambrek, Mirjana Topić  i Janječić Ivana.
                  
Sjednicom je predsjedavao predsjednik Općinskog vijeća Danijel Miholić koji je pozdravio nazočne i utvrdio da sjednici prisustvuje 12 (dvanaest) vijećnika i 1 (jedan) vijećnik elektronskim putem te je time postignut kvorum za valjano održavanje sjednice.

Sa dnevnog reda se povlači točka 10 zbog tehničkih razloga, LAG zahtjeva dopune projektne dokumentacije, a točka 11. postaje točka 1. dnevnog reda.


Predsjednik Općinskog vijeća Danijel Miholić predložio je sljedeći:


DNEVNI RED

1.	Izvješće Stupničkog komunalca d.o.o. za 2020. godinu
2.	Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Stupnik za 2021. godinu
3.	Odluka o isplati bespovratne pomoći za nabavu školskih knjiga i pribora 
4.	Odluka o sufinanciranju produženog boravka za učenike s prebivalištem u Općini 
          Stupnik u Osnovnoj školi Lučko – Područnoj školi Stupnik
5.	Odluka o sufinanciranju produženog boravka za učenike s prebivalištem u Općini 
          Stupnik u Osnovnoj školi Klinča Sela 
6.	Pravilnik o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Stupnik
7.	Odluka o broju i visini stipendija za školsku/akademsku godinu 2021./2022.
8.	Pravilnik o općim uvjetima dodjele subvencija za poticanje razvoja poduzetništva
9.	Odluka o komunalnom redu
10.	Pročišćeni tekst Statuta Općine Stupnik
11.	Izvješće o radu općinskog načelnika za period siječanj – lipanj 2021. godine

Članovi Općinskog vijeća su sa jednoglasno  usvojili predloženi Dnevni red.

Predsjednik Općinskog vijeća Danijel Miholić dao je na usvajanje zapisnik sa  2. sjednice Općinskog vijeća.
Članovi Općinskog vijeća su sa 12 (dvanaest) glasova „za“ (Danijel Miholić, Ivica Piškor, Josip Cvetko, Maja Babić, Miroslav Lončarić, Josip Vađić, Miroslav Božić, Saša Tomečak, Tomislav Vrbanić, Vladimir Crnečki, Dubravka Jurković Dokuš i elektronskim putem Ivan Trgovec) i 
1 (jedan) glas „suzdržan“ Ljiljana Žuti usvojili  usvojili zapisnik sa 2. sjednice Općinskog vijeća.





AKTUALNI SAT

V.Crnečki –postavio je pitanje direktoru Stupničkog komunalca d.o.o. Tomislavu Požegi: „tko daje nalog poduzeću, tko kontrolira rad poduzeća i tko potpisuje račune odnosno situacije“. 
T.Požega – je rekao kako naloge daje Općina, nešto direktno od načelnika nešto od komunalnog redara, a radove kontrolira on i isto tako potpisuje račune.
V.Crnečki – „ Što je od radova bilo naloženo u srpnju, što je izvršeno i koliko je koštalo?“
T.Požega – je odgovorio kako ne zna napamet za srpanj i da se obračuni rade mjesečno i kako je za kolovoz račun iznosio 175.000,00 + PDV.
V.Crnečki – zatražio je pauzu kako bi mu se dostavio račun od 7 mjeseca.
D.Miholić – je rekao kako je suludo sada čekati, da se račun može dostaviti na mail ili  osobno na sljedećoj sjednici.
V.Crnečki – pitao je: “Zašto je 01.09. košena Stupničkoobreška ulica ako je pod upravom ŽUC-a te da li komunalac ima potpisan ugovor sa ŽUC-om i pod kojim uvjetima i zašto to raditi ako drugi radovi zbog toga nisu odrađeni?“
B.Perković – je odgovorio kako su pješačke staze i oborinska odvodnja pod ingerencijom Općine, županijska cesta je samo kolnik, mi smo nadležni za košnju.
V.Crnečki – je pitao da li je izvršena primopredaja parka Sv,Benedikt, kada i koliko je kašnjenje u odnosu na ugovor.
B.Perković – je odgovorio da nije, dogovorene su izmjene u garanciji banke koje su nam poslane, pretpostavlja da će biti kroz nekih par dana, to je stvar građevinske knjige i predaje nakon toga, ovisi što će reći nadzor , vjeruje da će biti naplaćeni penali.
V.Crnečki –„Ako nije bila predaja i ako je to još uvijek gradilište zašto travu kosi komunalac.“
B.Perković – moramo pokositi , ne možemo tako ostaviti, to je redovno održavanje, nije dužan izvođač kositi, eventualno je odgovoran za posušeno nešto od materijala.
Za dio koji kasni izvođaču će biti odbijeno od Ugovora, a posušene sadnice ćemo nakon što se preda gradilište u garanciji naplatiti.
D.Miholić – je rekao kako je i nakon što je izgrađena Karlovačka cesta, preuzimanje  bilo 4,5 ili 6 mjeseci kasnije da li je to trebalo značiti da smo trebali pustiti da trava zaraste sa strane.
M.Lončarić – upozorio je vijećnike da se drže Statuta i Poslovnika.
Rekao je : „Na stranici popravimo.hr ima dosta označenih prigovora, neki su čak datirani iz početka 2020.godine, ako prođete uz te neke parcele vidi se da nije ništa napravljeno, da li je komunalni redar poduzeo nešto po tom pitanju osim prvog upozorenja, ako nije zašto nije jer u našem komunalnom redu imamo daljnje postupke kako to treba teći.“
L.Delibos – je odgovorio: „Ukoliko negdje nije nešto napravljeno da je došlo do nekih problema ili oko dostave pismena, negdje šaljemo po nekoliko puta jedno pismeno, sve dok vlasnik ne zaprimi pismeno mi ne možemo ništa napraviti i da napišem kaznu dokle god ju vlasnik ne zaprimi ne možemo je naplatiti, postoje vlasnici koji nisu u Hrvatskoj ili su u umrli, pa istražujemo i pretražujemo tko su suvlasnici ili nasljednici, ne zna točno o kojoj je stvari riječ.“
M.Lončarić – „Na popravimo.hr ima prijavljenih stvari i vidi se da je zaprimljeno, ali nije izvršeno ništa dalje po tom pitanju.“  Misli da bi komunalni redar trebao nešto više poduzeti, a ne da se vijećnike pita zašto nešto nije odrađeno, a prijavljeno je.
L.Delibos- je pitao vijećnika Lončarića da li zna šta znači pojam zapuštene parcele te da to znači da nitko nije obrađivao parcelu 2 godine.
M.Lončarić – je rekao kako zapuštena parcela znači da poljoprivredno zemljište ne smije prijeći u višegodišnje raslinje.
L.Delibos – je rekao kako na stranici imamo po pet prijava za jednu stvar i pitao je vijećnika Lončarića da li on smatra da bi trebao na svaku odgovarati ili je dovoljno odgovoriti na jednu i da bi time stvar bila riješena.
M.Lončarić – je rekao da nije bitna trava, kada i kako se kosi, ali ako je na parceli drvo ono nije moglo izrasti u godinu dana i kako nije u redu čekati da ljudi prijavljuju, ako imamo zaposlenog komunalnog redara koji treba upozoravati na takve stvari, treba upozoriti ako je nešto preraslo, ako je prilikom oranja navučeno blato na cestu, a da nije počišćeno i sl.
L.Delibos – je rekao da što se tiče traktora i blata na cesti ili pražnjenja septičkih jama na oranice  da intervenirati može samo u slučaju ako zatekne osobu na licu mjesta.






B.Perković – je rekao kako je zajedno sa pročelnicom Ivanović dogovoreno da se pripremi procedura rada za komunalnog redara, da se na svaku prijavu na popravimo.hr da odgovor 
kako bi ljudi znali u kojoj je fazi njihova prijava npr. da ljudi koju prijavljuju blato na cesti znaju da treba slikati vozilo sa vidljivom registarskom tablicom.
T.Vrbanić -  pitao je zašto su stali radovi na kanalizaciji i kada će biti asfaltirane ceste zamolio je za točnu informaciju.
B.Perković – je odgovorio da ne može dati točnu informaciju, upravo je pokrenut pravni postupak protiv Investitora, ukoliko nakon svih rokova ulice ne budu asfaltirane iste će se asfaltirati o trošku Općine i trošak prebaciti Investitoru, na to imamo zakonsko pravo. Pokušali smo ostati sa Investitorom u dobrim odnosima zbog nekih budućih projekata, ali već je previše vremena prošlo od kada se vlast u Zagrebu promijenila, Zagrebački  Holding je taj koji provodi nabavu za VIO, poslali smo upite i dobili općenite odgovore  da će se javiti. 
Rekao je i kako on isto dobiva pozive mještana, našao se u situaciji koja nije lako rješiva, kako je nevjerojatno da je jedan glavni grad ove zemlje ovako neozbiljan da ne provode najjednostavnije nabave koje su pri kraju, mi nismo direktni Investitori, to je investicija koju mi sufinanciramo, nismo mi ti koji imaju potpisan ugovor sa Izvođačem i u tom djelu ne možemo utjecati na njih  da rade, jedino možemo dići tužbu protiv Investitora za štetu i za troškove koje budemo imali u asfaltiranju. Pokušali smo situaciju riješiti na miran način, trebati ćemo još usluga Vodoopskrbe i odvodnje. U najboljoj volji smo htjeli napraviti investiciju koja je veća od bilo kojeg kvarta u Gradu Zagrebu u zadnjih X godina, nažalost zadesila nas je politička promjena. Vjerujem da će do zimske službe u 11 mjesecu sve biti riješeno. 
T.Vrbanić – je pitao koji je razlog zapošljavanja drugog pravnika u Općini, trebaju li dvije pravnice u Općini i bilo bi logično da je pročelnica pravne struke kao što je bila prije i zašto je na web stranici općine Stupnik u Pravilniku o unutarnjem redu sistematizacija jednog radnog mjesta, a u glasniku Zagrebačke županije objavljena  je izmjena Pravilnika o unutarnjem redu i zašto to nije objavljeno na našoj web stranici.
B.Perković – zašto nije objavljeno to ne radim ja, odgovor će dati netko drugi, a što se tiče da bi pročelnica trebala biti pravne struke ne vidi u tome nikakve logike to je bilo pravilo bivšeg načelnika, te da su potrebna  tri, a ne dva pravnika, zbog povećanog obujma posla, nama ne trebaju dva referenta za prostorno uređenje, ali moramo čekati da jedan ode u mirovinu kako bi mogli zaposliti pravnicu, da ne bi ispalo da podižemo troškove. Kad se prva pravnica zapošljavala već tada su nam trebale  dvije i zato kasnimo sa nekim stvarima, jako puno je posla npr. izvlaštenje na Svetom Benediktu ima 400 parcela, sporazum za školu pa poduzetnička zona, ponovljen je cijeli postupak koji je pravnica radila mjesecima  zbog obnove zemljišnih knjiga, zašto nitko nije postavio pitanje zašto su zaposlena dva referenta za prostorno uređenje, a posla imamo za jednog, smatra to suludim.
V.Ivanović – provjeriti će i objaviti Pravilnik o unutarnjem redu na našim stranicama, stvar je tehničke greške.  
T.Vrbanić – uputio je sugestiju načelniku, rekao je kako je nedavno razgovarao sa roditeljima i djelatnicom vrtića i da u vrtiću  ne rade kvalificirani ljudi te kako hrane nema u dovoljnoj količini za svu djecu.
B.Perković – je rekao kako  je za nadzor takvih stvari, ako postoje, nadležno Ministarstvo znanosti i obrazovanja i nadležna inspekcija.
T.Vrbanić – je pitao da li Općina može po tom pitanju išta uraditi pošto Općina sufinancira jednim djelom vrtić.
B.Perković- je rekao da Općina nije nadzor i nije nadležna za takve stvari, roditelj treba prijaviti takav slučaj inspekciji i Ministarstvu, porazgovarati će neformalno sa ravnateljicom vrtića, ali sumnja da će ravnateljica priznati takve stvari. 
D.Miholić – je rekao da s obzirom da se uporno neke stvari ponavljaju da vijećnici moraju shvatiti šta je čija ingerencija, kada se kaže da sufinanciramo vrtić ustvari sufinanciranju se djeca i roditelji u koji god vrtić da idu, a što se tiče kanalizacije zamolio je načelnika da ponovno objasni šta je investitor, šta naručitelj radova i šta je izvođač i da se shvati tko šta može  i šta je čiji posao da se ne bi prenosile krive informacije mještanima Stupnika.
B.Perković – je odgovorio kako vjerojatno postoji loša namjera u prijenosu informacija i da je situacija oko kanalizacije jako teška, da svaki vijećnik ima pravo pitati bez obzira koju namjeru imao jer mnogo je novaca uloženo u projekt, a tko je za što nadležan da znaju već i ptice na grani.  

18:54- Luka Delibos napušta sjednicu.



AD.1). Izvješće Stupničkog komunalca d.o.o. za 2020. godinu

D.Miholić – dao je riječ T.Požegi.
Direktor Stupničkog komunalca d.o.o. Tomislav Požega je izvijestio vijećnike kako je na prethodnoj sjednici podnio neslužbeno izvješće, a isto je sada službeno i objavljeno je u sudskom registru.
V.Crnečki – je pitao da li se ured Stupničkog komunalca zaista nalazi u Ferotermu i koliki je mjesečni najam prostora.
T.Požega – je odgovorio kako se ured nalazi u prizemlju Feroterma i da je mjesečni najam 3.900,00 kuna.
B.Perković – je rekao kako smo upisom u zemljišne knjige dobili parcelu nasuprot MM-a i kako će se nabaviti kontejner da se mogu preseliti, u prostorijama Općine nije bilo mjesta i trebao im je prostor da mogu raditi, a sada će biti mjesta i u Općini tako da će se sve rješiti.
V.Crnečki – je pitao koje su firme kooperanti.
T.Požega- je odgovorio da je najčešće Daligrad pošto je uvijek radio u Općini i zna svaku cijev i svaku grabu, tako da za sve što ne stignu dečki iz komunalca angažiramo sve u javnoj nabavi, a poduzeće Swietelsky je na natječaju dobilo posao asfaltiranja.
Lj.Žuti – je pitala da zašto je tako mala dobit.
B.Perković – je odgovorio da po Zakonu o komunalnom gospodarstvu cijene moraju biti formirane tako da ne bi bilo dobiti, ista stvar će biti i sa grobljem.

Članovi Općinskog vijeća su primili na znanje Izvješće Stupničkog komunalca d.o.o. za 2020. godinu.
Izvješće se privija ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.
18:58-Tomislav Požega napušta sjednicu.                  

AD.2) Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Stupnik za 2021. godinu

D.Miholić – dao je riječ D.Compagnoni.
D.Compagnoni – je pojasnila Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Stupnik za 2021. godinu.
D.Miholić  – je zamolio M.Babić da iznese stav Odbora za financije i proračun.
M.Babić – je rekla da su članovi Odbora za financije i proračun jednoglasno donijeli Zaključak kojim predlažu Općinskom vijeću da se usvoji Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Stupnik za 2021. godinu.

Predsjednik Općinskog vijeća Danijel Miholić dao je na glasanje  Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Stupnik za 2021. godinu.
	
Članovi Općinskog vijeća su sa 9 (devet) glasova „za“ (Danijel Miholić, Ivica Piškor, Josip Cvetko, Maja Babić, Miroslav Lončarić, Josip Vađić, Miroslav Božić, Ljiljana Žuti i Dubravka Jurković Dokuš), 2 (dva) glasa „suzdržan“ (Tomislav Vrbanić i Saša Tomečak) i 2 (dva) glasa „protiv“ (Vladimir Crnečki i Ivan Trgovec) donijeli

                                                             Odluku
o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Stupnik za 2021. godinu
Odluka se privija ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.


AD.3) Odluka o isplati bespovratne pomoći za nabavu školskih knjiga i pribora

D.Miholić – dao je riječ S.Jambrek.
S.Jambrek – je pojasnila Odluku o isplati bespovratne pomoći za nabavu školskih knjiga i pribora.
D.Miholić – je zamolio M.Babić da iznese stav Odbora društvene djelatnosti i socijalnu skrb.






M.Babić – je rekla da su članovi Odbora za društvene djelatnosti i socijalnu skrb jednoglasno donijeli Zaključak kojim predlažu Općinskom vijeću da se usvoji Odluka o isplati bespovratne pomoći za nabavu školskih knjiga i pribora.

Predsjednik Općinskog vijeća Danijel Miholić dao je na glasanje Odluku o isplati bespovratne pomoći za nabavu školskih knjiga i pribora.
Članovi Općinskog vijeća su jednoglasno donijeli

                                                              Odluku
o prihvaćanju Odluke o isplati bespovratne pomoći za nabavu školskih knjiga i pribora.
Odluka se privija ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

V.Crnečki – je dao sugestiju, rekao kako podržava odluku i čestita na njoj, ali smatra neprikladnim da se načelnik potpisuje imenom i prezimenom na poklone djeci jer to nije njegov osobni poklon nego od poreznih obveznika.
B.Perković –je rekao kako je poruka od načelnika, a poklon je od djece te da je inicijativa za poklon njegova, djeci se prije puno toga nije davalo, a na njegovu inicijativu je čak i dok je bio u Vijeću, na njegovu inicijativu se prvi puta pokrenula stipendija, svojom porukom smatra da će ih pratiti dok je tu, ne smatra to svojom promocijom kao osobe nego funkcije koju obnaša  i prednosti koju s tim djeca imaju  i to je bitno i treba se znati.
D.Miholić -  je rekao kako nije ni kanalizacija njegova pa zašto ga se onda pita za sve, ne može netko biti odgovoran za sve , a ne zaslužan za ništa.
M.Lončarić – je rekao kako je potpisan kao načelnik koji je neposredno izabran na izborima, a ne kao privatna osoba. 


AD.4) Odluka o sufinanciranju produženog boravka za učenike s prebivalištem u  
         Općini Stupnik u Osnovnoj školi Lučko – Područnoj školi Stupnik

D.Miholić – dao je riječ S.Jambrek.
S.Jambrek – je pojasnila Odluku o sufinanciranju produženog boravka za učenike s prebivalištem u  Općini Stupnik u Osnovnoj školi Lučko – Područnoj školi Stupnik.
D.Miholić -  je zamolio M.Babić da iznese stav Odbora za društvene djelatnosti i socijalnu skrb.
M.Babić – je rekla da su članovi Odbora za društvene djelatnosti i socijalnu skrb jednoglasno donijeli Zaključak kojim predlažu Općinskom vijeću da se usvoji Odluka o sufinanciranju produženog boravka za učenike s prebivalištem u Općini Stupnik u Osnovnoj školi Lučko – Područnoj školi Stupnik.
 
Predsjednik Općinskog vijeća Danijel Miholić dao je na glasanje Odluku o sufinanciranju produženog boravka za učenike s prebivalištem u Općini Stupnik u Osnovnoj školi Lučko – Područnoj školi Stupnik.

Članovi Općinskog vijeća su jednoglasno donijeli

                                                            Odluku
o prihvaćanju Odluke o sufinanciranju produženog boravka za učenike s prebivalištem u Općini   Stupnik u Osnovnoj školi Lučko – Područnoj školi Stupnik
Odluka se privija ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.










AD.5) 	Odluka o sufinanciranju produženog boravka za učenike s prebivalištem u   
           Općini Stupnik u Osnovnoj školi Klinča Sela

D.Miholić – dao je riječ S.Jambrek.
S.Jambrek – je pojasnila Odluku o sufinanciranju produženog boravka za učenike s prebivalištem u  Općini Stupnik u Osnovnoj školi Klinča Sela.
D.Miholić -  je zamolio M.Babić da iznese stav Odbora društvene djelatnosti i socijalnu skrb.

M.Babić – je rekla da su članovi Odbora za društvene djelatnosti i socijalnu skrb jednoglasno donijeli Zaključak kojim predlažu Općinskom vijeću da se usvoji Odluka o sufinanciranju produženog boravka za učenike s prebivalištem u Općini Stupnik u Osnovnoj školi Klinča Sela.

Predsjednik Općinskog vijeća Danijel Miholić dao je na glasanje Odluku o sufinanciranju produženog boravka za učenike s prebivalištem u Općini Stupnik u Osnovnoj školi Klinča Sela. 

Članovi Općinskog vijeća su jednoglasno donijeli

                                                            Odluku
o prihvaćanju Odluke o sufinanciranju produženog boravka za učenike s prebivalištem u Općini  Stupnik u Osnovnoj školi Klinča Sela.
Odluka se privija ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

AD.6) Pravilnik o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Stupnik

D.Miholić – dao je riječ S.Jambrek.
S.Jambrek – je pojasnila Pravilnik o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Stupnik.
D.Miholić  – je zamolio M.Babić da iznese stav Odbora društvene djelatnosti i socijalnu skrb.
M.Babić – je rekla da su članovi Odbora za društvene djelatnosti i socijalnu skrb jednoglasno donijeli Zaključak kojim predlažu Općinskom vijeću da se usvoji Pravilnik o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Stupnik.

Predsjednik Općinskog vijeća Danijel Miholić dao je na glasanje Pravilnik o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Stupnik.
Članovi Općinskog vijeća su jednoglasno donijeli

                                                            Odluku
o prihvaćanju Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Stupnik 
Odluka se privija ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.


AD.7) Odluka o broju i visini stipendija za školsku/akademsku godinu 2021./2022.

D.Miholić – dao je riječ S.Jambrek.
S.Jambrek – je pojasnila Odluku o broju i visini stipendija za školsku/akademsku godinu 2021./2022.
D.Miholić  – je zamolio M.Babić da iznese stav Odbora društvene djelatnosti i socijalnu skrb.
M.Babić – je rekla da su članovi Odbora za društvene djelatnosti i socijalnu skrb jednoglasno donijeli Zaključak kojim predlažu Općinskom vijeću da se usvoji Odluka o broju i visini stipendija za školsku/akademsku godinu 2021./2022.






Predsjednik Općinskog vijeća Danijel Miholić  dao je na glasanje Odluku o broju i visini stipendija za školsku/akademsku godinu 2021./2022.
Članovi Općinskog vijeća su jednoglasno donijeli

                                                          Odluku
o prihvaćanju Odluke o broju i visini stipendija za školsku/akademsku godinu 2021./2022.
Odluka se privija ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.


AD.8) Pravilnik o općim uvjetima dodjele subvencija za poticanje razvoja  
           poduzetništva

D.Miholić – dao je riječ S.Jambrek.
S.Jambrek – je pojasnila Pravilnik o općim uvjetima dodjele subvencija za poticanje razvoja  
poduzetništva i dodala kako je prijedlog odbora da se za korisnike sredstava doda i pojam OPG za svoje ulaganje u ruralnom turizmu.
B.Perković – je rekao kako podržava prijedlog  i da se nada da će netko razviti ovakvu vrstu turizma u Stupniku.
D.Miholić -  je zamolio I.Piškora da iznese stav Odbora za gospodarski razvoj.
I.Piškor  - je rekao da su članovi Odbora za gospodarski razvoj jednoglasno donijeli Zaključak kojim predlažu Općinskom vijeću da se usvoji Pravilnik o općim uvjetima dodjele subvencija za poticanje razvoja poduzetništva.
Lj.Žuti -   je pitala da tko najčešće čini povjerenstvo.
D.Compagnoni – je odgovorila da se u povjerenstvo najčešće biraju vijećnici. 

Predsjednik Općinskog vijeća Danijel Miholić  dao je na glasanje Pravilnik o općim uvjetima dodjele subvencija za poticanje razvoja poduzetništva.
Članovi Općinskog vijeća su jednoglasno donijeli

                                                          Odluku
o prihvaćanju Pravilnika o općim uvjetima dodjele subvencija za poticanje razvoja  
poduzetništva
Odluka se privija ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.



AD.9) Odluka o komunalnom redu

D.Miholić - dao je riječ M.Topić.
M.Topić -  je pojasnila Odluku o komunalnom redu.
D.Miholić - – je zamolio I.Piškora da iznese stav Odbora za komunalne djelatnosti.
I. Piškor – je rekao da su članovi Odbora za komunalne djelatnosti jednoglasno donijeli Zaključak kojim predlažu Općinskom vijeću da se usvoji Odluka o komunalnom redu.
M.Lončarić – je rekao da će se dodati u čl. 7 dio o novčanoj kazni.
M.Topić – je pojasnila da će u čl.7 dodati odredba o novčanoj kazni ako se  postupi protivno članku 44.
B.Perković – je rekao kako ima primjedbu da visinu živice koja bi trebala biti do 80 cm, smatra to neprovedivim i rigoroznim i daje prijedlog da to bude visina od 1.80 m te prihvaća prijedlog novčane kazne.








Predsjednik Općinskog vijeća Danijel Miholić  dao je na glasanje Odluku o komunalnom redu.
Članovi Općinskog vijeća su sa 12 (dvanaest) glasova „za“ (Danijel Miholić, Ivica Piškor, Josip Cvetko, Maja Babić, Miroslav Lončarić, Josip Vađić, Miroslav Božić, Saša Tomečak, Tomislav Vrbanić, Vladimir Crnečki, Ljiljana Žuti i Dubravka Jurković Dokuš   i 
1 glasom „ protiv“ (Ivan Trgovec elektronskim putem) donijeli

                                                          Odluku
                            o prihvaćanju Odluke o komunalnom redu
Odluka se privija ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.


AD.10) Pročišćeni tekst Statuta Općine Stupnik

D.Miholić - dao je riječ M.Topić.
M.Topić -  je pojasnila Pročišćeni tekst Statuta Općine Stupnik.
D.Miholić - – je zamolio M.Lončarića da iznese stav Odbora za statut, poslovnik i propise.
M.Lončarić - je rekao da su članovi Odbora za statut, poslovnik i propise jednoglasno  prihvatili  Pročišćeni tekst Statuta Općine Stupnik.
Članovi Općinskog vijeća su primili na znanje Pročišćeni tekst Statuta Općine Stupnik.
Tekst se privija ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

AD.11) Izvješće o radu općinskog načelnika za period siječanj – lipanj 2021. godine
Članovi Općinskog vijeća su primili na znanje Izvješće o radu općinskog načelnika za period siječanj – lipanj 2021. godine.
Izvješće se privija ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.


Sjednica je završila s radom u 19:43 sati.


KLASA: 021-01/21-01/7
URBROJ: 238/28-01-21-2



   Po tonskom i elektronskom zapisu zapisnik sastavila:
	
 Ivana Janječić


OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK:


      Danijel Miholić




