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REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA STUPNIK
OPĆINSKO VIJEĆE                                                                     
	
	                                             ZAPISNIK													

sa 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Stupnik održane u utorak 26.10.2021. u prostorijama Općine Stupnik, Gornjostupnička 33, Gornji Stupnik i elektronskim putem s početkom u 18:02.

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, Dubravka Jurković Dokuš.
Nazočni elektronskim putem: Ivan Trgovec, Ljiljana Žuti i Miroslav Božić.

Ostali nazočni: Općinski načelnik Bruno Perković.                   
Djelatnici: Valentina Ivanović, Mirjana Topić, komunalni redar Luka Delibos i Ivana Janječić.
                  
Sjednicom je predsjedavao predsjednik Općinskog vijeća Danijel Miholić koji je pozdravio nazočne i utvrdio da sjednici prisustvuje 13 (trinaest) vijećnika (10 vijećnika osobno i 3 vijećnika elektronskim putem) te je time postignut kvorum za valjano održavanje sjednice.


Predsjednik Općinskog vijeća Danijel Miholić predložio je sljedeći:


DNEVNI RED

1.	Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Stupnik
2.	Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja za Projekt izgradnja i opremanje dječjeg          
          igrališta u Donjostupničkoj ulici u Stupniku
3.	Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini oznake 
           kč.br. 9654/2 k.o. Stupnik
4.	Izvješće o provedbi Plana upravljanja imovinom Općine Stupnik za 2020.godinu.



Predsjednik Općinskog vijeća Danijel Miholić  otvorio je raspravu po predloženom dnevnom redu. Članovi Općinskog vijeća nisu imali primjedbe na predloženi dnevni red.
Članovi Općinskog vijeća su jednoglasno usvojili predloženi Dnevni red.


Predsjednik Općinskog vijeća Danijel Miholić dao je na usvajanje zapisnik sa  3. sjednice Općinskog vijeća.
Članovi Općinskog vijeća jednoglasno su usvojili zapisnik sa 3. sjednice Općinskog vijeća.


AKTUALNI SAT

V.Crnečki – pozdravio je nazočne i rekao kako ima pitanje na direktora Stupničkog komunalca i da je mailom zatražio da bude prisutan na sjednici, a s obzirom da nije prisutan uputio je pitanje načelniku.









B.Perković – je odgovorio kako direktor Stupničkog komunalca nije dužan dolaziti na sjednice, osim kada se izlaže financijski izvještaj i da se sva pitanja vezana za komunalac upućuju Jedinstvenom upravnom odjelu.
V.Crnečki – pitao je načelnika da li je direktor Stupničkog komunalca Požega Tomislav dao ili dobio otkaz.
B.Perković – je odgovorio kako je radni odnos prekinut sporazumnim raskidom.
V.Crnečki- je pitao da li komunalni redar kontrolira dnevno što je izvedeno i da li može garantirati da je izvršeno sve što je fakturirano i kako je tražio račune za 07, 08 i 09 mjesec i pregledom dnevnika rada smatra da je sve „copy -paste“, gotovo isti opis za svaki dan, ista temperatura 13°C, svi djelatnici na broju što znači da nitko nije bio na godišnjem odmoru i posebno je izdvojio stavku kako je Općina platila komunalcu iznos od 51.863,00 kune za košnju trave na parceli koja je u vlasništvu Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama i traži objašnjenje zašto je to platila Općina, a ne Agencija.
B.Perković – je rekao kako je posao sigurno odrađen i da dnevnik rada pokazuje ono što je napravljeno i ako vijećnik smatra da se Općini obračunavalo nešto više nego što piše to uopće nema smisla i kako svi dobivaju financijski izvještaj iz kojeg se vidi na što su novci potrošeni i ne vidi koji bi bio motiv toga  jer bi time Općina imala veće troškove.
V.Crnečki – je rekao kako je i to bit cijele priče. 
B.Perković – je rekao kako u komunalcu nema dobiti niti se išta može dijeliti, svi novci su utrošeni transparentno i po zakonu, troškovi koje ima komunalac su isti kakve je imao vlastiti pogon, plaće su iste kao i prije petnaest godina, tako je preuzeto po Kolektivnom ugovoru i da  s obzirom na veću količinu posla sada nego prije te plaće su ispod prosjeka u okruženju Zagreba i Zagrebačke županije, te je istaknuo da vidi komentare koji se okolo vrte i da je pripremio tablicu troškova koje će prezentirati na nekoj od slijedećih sjednica vijeća.
Vezano za košnju trave na parceli koja je u vlasništvu Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) objasnio je kako je APN na osnovu neispunjenog cilja izgradnje POS-ovih stanova dao zahtjev Ministarstvu državne imovine da se zemljište vrati u vlasništvo Republike Hrvatske i da na osnovu toga više nisu dužni kositi i da je Općina dužna održavati sve poljoprivredne površine u vlasništvu RH. 
V.Crnečki – je rekao kako je zadovoljan sa odgovorom osim sa prvim dijelom, smatra da je teško retroaktivno dokazivati šta je kada učinjeno.
B.Perković – je rekao kako se može pojačati nadzor nad košnjom, napravljene se i neke promjene unutar nadzora zajedno sa komunalnim redarom koji je nadležan za kontrolu redovnog održavanja komunalca.
L.Delibos- je pitao da li bi on trebao svaki dan raditi kontrolu šta je pokošeno.
B.Perković – je odgovorio da neka traži tjedno izvješće od komunalca i napravi kontrolu.
T. Vrbanić – je pitao da li postoje sredstva koja bi se isplatila kao pomoć oboljeloj osobi.
B.Perković – je odgovorio da treba podnijeti zahtjev za jednokratnu pomoć i da o tome odlučuje Odbor za društvene djelatnosti i socijalnu skrb.
S.Tomečak – je rekao kako je dobio upit od mještana iz odvojka ulice Sveti Benedikt vezano za priključke kanalizacije i da ih još nisu dobili i da li je to planirano.
B.Perković – je rekao da je u petak ponovno bio u Vodoopskrbi i odvodnji na njihov poziv  i da  je Holding odobrio potpis Aneksa te kako su sa 15.10. istekli zahtjevi za produljenje i da je zbog toga morala biti izmijenjena cjelokupna dokumentacija te kako su na izgrađenim objektima 54 neizvršena priključka plus asfaltiranje, trebat će vremena da se cjelokupna mehanizacija vrati na gradilište tako da ne može sa sigurnošću reći kada će ponovno započeti radovi, ali je sigurno da će uskoro krenuti. 
Istaknuo je kako su iz Vodoopskrbe i odvodnje, koja je i nositelj radova, pokazali volju i želju za završetak radova i da ima Općina mogućnost sama završiti postupak, ali i da to uključuje sudski proces i tužbu i da bi radije da se takav dugotrajni scenarij izbjegne i da smo poslali Opomenu, ali odgovor još nismo dobili.  
   

18:31- Luka Delibos napušta sjednicu.









AD.1). Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Stupnik

D.Miholić – dao je riječ V.Ivanović.
V.Ivanović – je pojasnila Procjenu rizika od velikih nesreća za Općinu Stupnik.
D.Miholić – se nadovezao i rekao kako je došlo do promjene Zakona u civilnoj zaštiti te da je na 300 stanovnika potreban 1 povjerenik i 1 zamjenik i da su potrebne dodatne 24 osobe koje su svi dobrovoljci.
Predsjednik Općinskog vijeća Danijel Miholić dao je na glasanje Procjenu rizika od velikih nesreća za Općinu Stupnik.

Članovi Općinskog vijeća su sa 12 (dvanaest) glasova „za“ (Danijel Miholić, Ivica Piškor, Josip Cvetko, Maja Babić, Miroslav Lončarić, Josip Vađić, Miroslav Božić, Vladimir Crnečki, Ivan Trgovec, Dubravka Jurković Dokuš, Tomislav Vrbanić i Saša Tomečak), i 1 glas „suzdržan“ (Ljiljana Žuti) donijeli                                                     

                                                           Odluku
o prihvaćanju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Stupnik
Odluka se privija ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.



AD.2) Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja za Projekt izgradnja i opremanje       
          dječjeg igrališta u Donjostupničkoj ulici u Stupniku

D.Miholić – dao je riječ V.Ivanović.
V.Ivanović – je pojasnila Odluku o suglasnosti za provedbu ulaganja za Projekt izgradnja i opremanje  dječjeg igrališta u Donjostupničkoj ulici u Stupniku. 
Rekla je kako do 01.12. treba izraditi prijavu za natječaj i da je najviši iznos koji se može dobiti 30.000,00 €.
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 Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja za Projekt izgradnja i opremanje  dječjeg igrališta u Donjostupničkoj ulici u Stupniku.

V.Crnečki – je upitao da li se radi o igralištu Tratina.
D.Miholić – je potvrdno odgovorio.
V.Crnečki – je rekao : „Daleko veći iznos  je predviđen za izgradnju parka, rečeno je da je maximalno kolko ćemo dobiti subvencionirano od njih  30.000,00 € ako sam dobro shvatio, a ukupno je 1.600.000 sa PDV-om“ i kako je mislio da će biti obratno, da će velika većina biti sufinancirana od strane LAG-a.
B.Perković – je odgovorio kako je ovo natječaj od LAG-a i dobit ćemo duplo više nego što bi trebali, a da kroz mjeru 7.4.1. nemamo gotovo nikakve šanse zbog stupnja razvijenosti i da je novom odlukom iznos cca 1.600.000,00 sa PDV-om, a ne 1.800.000,00 kao u staroj odluci.
V.Crnečki –je rekao kako je u projektu  navedeno koju su još prihvatljivi projekti i s obzirom na značajan broj  dječjih parkova, s čim se i načelno slaže da se uređuje, ali i da se ne slaže sa prioritetima i zar nije nešto drugo prioritet.
B.Perković – je pitao vijećnika da na što točno misli.
V.Crnečki – je odgovorio : npr. društveni dom“.
B.Perković – je upitao da šta da radi s njim.
V.Crnečki – „ Pa evo tu preko je učionica tu djeca imaju školu“.
B. Perković – je rekao kako je ovo društveni dom, a da je učionica tu jer se išlo ususret školi i učenicima zbog koronavirusa i da to nije u  biti učionica i da se neće uređivati kako takva.


Predsjednik Općinskog vijeća Danijel Miholić dao je na glasanje  Odluku o suglasnosti za provedbu ulaganja za Projekt izgradnja i opremanje dječjeg  igrališta u Donjostupničkoj ulici u Stupniku.	




Članovi Općinskog vijeća su sa 12 (dvanaest) glasova „za“ (Danijel Miholić, Ivica Piškor, Josip Cvetko, Maja Babić, Miroslav Lončarić, Josip Vađić, Miroslav Božić, Liljana Žuti, Ivan Trgovec, Dubravka Jurković Dokuš, Tomislav Vrbanić i Saša Tomečak), i 1 glas „suzdržan“ (Vladimir Crnečki) donijeli                                                     

                                                             Odluku
o prihvaćanju Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja za Projekt izgradnja i opremanje  dječjeg igrališta u Donjostupničkoj ulici u Stupniku
Odluka se privija ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.


AD.3) Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini oznake 
           kč.br. 9654/2 k.o. Stupnik

D.Miholić - dao je riječ M.Topić.
M.Topić -  je pojasnila Odluku o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini oznake kč.br. 9654/2 k.o. Stupnik.
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 ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini oznake kč.br. 9654/2 k.o. Stupnik.
Predsjednik Općinskog vijeća Danijel Miholić dao je na glasanje Odluku o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini oznake kč.br. 9654/2 k.o. Stupnik.

Članovi Općinskog vijeća su sa 12 (dvanaest) glasova „za“ (Danijel Miholić, Ivica Piškor, Josip Cvetko, Maja Babić, Miroslav Lončarić, Josip Vađić, Vladimir Crnečki, Liljana Žuti, Ivan Trgovec, Dubravka Jurković Dokuš, Tomislav Vrbanić i Saša Tomečak), i 1 glas „suzdržan“ (Miroslav Božić) donijeli                                                     

                                                              Odluku
o prihvaćanju Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini oznake  kč.br. 9654/2 k.o. Stupnik
Odluka se privija ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.


AD.4) Izvješće o provedbi Plana upravljanja imovinom Općine Stupnik za 
          2020.godinu

Članovi Općinskog vijeća su primili na znanje Izvješće o provedbi Plana upravljanja imovinom Općine Stupnik za 2020.godinu.

Sjednica je završila s radom u 18:58 sati.


KLASA: 021-01/21-01/8
URBROJ: 238/28-01-21-2



   Po tonskom i elektronskom zapisu zapisnik sastavila:
	
 Ivana Janječić


OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK:


      Danijel Miholić



