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REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA STUPNIK
OPĆINSKO VIJEĆE                                                                     
	
	                                    ZAPISNIK													

sa 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Stupnik održane u utorak 30.11.2021. u prostorijama Općine Stupnik, Gornjostupnička 33, Gornji Stupnik i elektronskim putem s početkom u 18:00.

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, Sanina Jambrek, Dubravka Compagnoni, Koraljka Bjedov i Marina Ivić.
                  
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

Odluka o 2. izmjeni i dopuni Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja po godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna za 2020. godinu
Privitak: zaključak načelnika
Prijedlog drugih izmjena, Prve izmjene, Odluka
3.  izmjene Proračuna Općine Stupnik za 2021. godinu i projekcija Proračuna za 2022. i 2023. godinu  
Privitak: zaključak načelnika
Prijedlog trećih izmjena
Odluka o 1. izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Stupnik za 2021. godinu
Privitak: zaključak načelnika
Prijedlog prvih izmjena, Odluka
3. izmjene Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Stupnik za 2021. godinu
Privitak: zaključak načelnika
Prijedlog trećih izmjena, Druge izmjene, Prve izmjene, Program
3. izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Stupnik u 2021. godini
Privitak: zaključak načelnika
Prijedlog trećih izmjena, Druge izmjene, Prve izmjene, Program
2. izmjene Programa korištenja naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021. godinu
Privitak: zaključak načelnika
Prijedlog drugih izmjena, Prve izmjene, Program
Odluka o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade
Privitak: zaključak načelnika
Prijedlog Odluke 




Odluka o dodjeli stipendija Općine Stupnik za učenike i studente za školsku/akademsku godinu 2021./2022.
Privitak: zaključak načelnika
Prijedlog Odluke
Odluka o jednokratnoj novčanoj pomoći umirovljenicima i drugim osobama povodom božićnih blagdana
Privitak: zaključak načelnika
Prijedlog Odluke
Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu
Privitak: zaključak načelnika
Prijedlog zaključka
Prijedlog Plana djelovanja… 
Plan upravljanja imovinom Općine Stupnik za 2022. godinu
Privitak: zaključak načelnika
Prijedlog zaključka
Prijedlog Plana upravljanja… 
	

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 jednoglasno su usvojili predloženi Dnevni red.

Predsjednik Općinskog vijeća Danijel Miholić dao je na usvajanje zapisnik sa  4. sjednice Općinskog vijeća.
Članovi Općinskog vijeća nisu imali primjedbe te su usvojili zapisnik sa 4. sjednice Općinskog vijeća.

AKTUALNI SAT:

V.Crnečki – pozdravio je sve prisutne. Uputio je pitanje načelniku, vezano za sanaciju cesta, zanima ga tko radi sanaciju cesta, po kojem natječaju, koja je cijena te tko nadgleda i potpisuje nadzor i hoće li se trošak refundirati od Vodoopskrbe i odvodnje?
B.Perković – odgovorio je da će poslati pisani odgovor na postavljeno pitanje. Ukratko, ovaj natječaj je iz redovnog i izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta s početka godine, te s obzirom da smo znali za problem naručili smo i nešto više od toga. Za trećinu cesta imamo, a za ostale će se raditi novi natječaj početkom iduće godine. To je u nadležnosti komunalca. 
V.Crnečki – pitao je „to je od prijašnjih sredstava koja su bila predviđena za nerazvrstane csete“?
B.Perković- odgovorio je da se natječaj za održavanje uvijek radi početkom godine. Dodao je kako u četvrtak ima sastanak s novim direktorom Vodoopskrbe i odvodnje pa nije isključeno da će oni ipak odlučiti nastaviti raditi dalje. Ono što je sigurno ulice koje nemaju izvedene priključke (ukupno 54 priključka) njih 5-6 ulica (Vernička, Majdačka, Odvojak Sv.Benedikta)   neće biti sanirane do kraja, biti će biti završene u proljeće. Nije ugodno voziti se po takvim cestama, po makadamu i svi skupa se moramo malo prilagoditi.
V.Crnečki – dodao je kako u biti mi to financiramo, a ne znamo hoćemo li dobiti refundirano?
B.Perković- odgovorio je da će ići na tužbu jer po zakonu o cestama investitor koji krene u investiciju mora vratiti cestu u prvobitno stanje. Po zakonskim okvirima novce nećemo izgubiti. Sad će se platiti, te ukoliko bude potrebno ići će se tužbom. Nada se, da će sve skupa završiti s dogovorom na obostrano zadovoljstvo.
V.Crnečki – dodao je da ima jednu opasku. Budući da je direktor komunalca dao otkaz, a  radove vodi komunalac, ne razumije kako će se radovi izvoditi bez direktora.
B.Perković- odgovorio je da direktor nije komunalac. Direktor je odgovorna osoba. Komunalac funkcionira normalno. U tijeku je natječaj za novog direktora, dobili smo 15 prijava.
V.Crnečki – pitao je hoće li biti bar neki v.d. direktor?
B.Perković – odgovorio ja da će biti ili v.d. ili novi direktor.





V.Crnečki – pitao je vezano za novu školu. Zatražio je pisani odgovor i nikad ga nije dobio, zašto?
B.Perković –odgovorio je da odgovor traži na krivoj adresi. Osnivač škole je Zagrebačka 
županija te odgovor mora tražiti od njih.
V.Crnečki – dodao je da načelnik krši Pravilnik jer on kao vijećnik ima pravo ako nije zadovoljan odgovorom tražiti pisani odgovor.
V.Crnečki - inzistira na odgovoru.
B. Perković - odgovorio je da Općina nije osnivač i da mu ne može dati odgovor.
T.Vrbanić – pitao je za zahtjev gospođe Fučkar koji je predan u općinu radi loše financijske situacije, hoće li biti što od toga ili neće? 
S.Jambrek – odgovorila je da imamo nekoliko zahtjeva za odbor. Gospođa je predala zahtjev u trenutku kad se odbor sastao, a sastaje se jedanput mjesečno. U trenutku smo organizacije novog odbora na kojem će zahtjev gospođe Fučkar biti razmotren.
T.Vrbanić – uputio je pitanje gospodinu načelniku kao vijećnik i kao predsjednik Udruge branitelja da „Što ima protiv njega?“. Želi da mu osobno kaže ispred svih i kao drugo planira li  isplatiti određena sredstva Udruzi branitelja jer je predao zahtjev za 4. kvartal kako bi mogli završiti plan i program za ovu godinu. Nadodaje da se događa ista situacija koja se dogodila u  proljeće da je na inicijativu nekih ljudi rečeno  da udruga troši netransparentno novce. Radile su se  neke izmjene proračuna pa je on vratio u općinski proračun određena sredstva jer „kao“ Udruga troši netransparentno novce. Po predaji zahtjeva za 4. kvartal dobio je e-mail od gospođe Valentine da treba predati određene računa na uvid, a sve kako je regulirano ugovorom između Općine Stupnik i Udruge branitelja. Moli odgovor hoće li Udruga dobiti te novce ili ne?
B.Perković – odgovorio je da je bilo puno pitanja, da je sam dao odgovor na svoje pitanje, da je Udruga netransparentno trošila novce i da je morala u općinski proračun vratiti novce. To je bitno. Sama Udruga nije tema općinskog vijeća. Nadodaje da je njemu sve odgovoreno putem e-maila. Ono što je sigurno da je zbog netransparentnog trošenja novca, novac vraćen u općinu i da općina na osnovu toga ima pravo tražiti kontrolu isplaćenoga. Sve što ima je isplaćeno i napravljeno je prema ugovoru. Privatno ne postoji nikakav animozitet.
AKTUALNI SAT JE ZAVRŠEN.


AD.1). Odluka o 2. izmjeni i dopuni Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja po godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna za 2020. godinu

D.Miholić – dao je riječ D.Compagnoni.
D.Compagnoni – pojasnila je Odluku o 2. izmjeni i dopuni Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja po godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna za 2020. godinu.
D.Miholić  – zamolio je M.Babić da iznese stav Odbora za financije i proračun.
M.Babić – rekla je da su članovi Odbora za financije i proračun jednoglasno donijeli Zaključak kojim predlažu Općinskom vijeću da se usvoji Odluka o 2. izmjeni i dopuni Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja po godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna za 2020. godinu.

Predsjednik Općinskog vijeća Danijel Miholić dao je na glasanje Odluku o 2. izmjeni i dopuni Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja po godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna za 2020. godinu.

Članovi Općinskog vijeća su sa 8 (osam) glasova „za“ (Danijel Miholić, Ivica Piškor, Josip Cvetko, Maja Babić, Miroslav Lončarić, Josip Vađić, Miroslav Božić i Dubravka Jurković Dokuš), 3 (tri) glasa „protiv“ (Tomislav Vrbanić, Ivan Trgovec i Ljiljana Žuti) i 2 (dva) glasa „suzdržan“ ( Saša Tomečak i Vladimir Crnečki) donijeli                                                    

                                                           Odluku
o prihvaćanju Odluke o 2. izmjeni i dopuni Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja po godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna za 2020. godinu
Odluka se privija ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.






AD.2) 3. izmjene Proračuna Općine Stupnik za 2021. godinu i projekcija Proračuna za 2022. i 2023. godinu  

D.Miholić – dao je riječ D.Compagnoni.
D.Compagnoni – pojasnila je 3. izmjene Proračuna Općine Stupnik za 2021. godinu i projekcija Proračuna za 2022. i 2023. godinu. 
D.Miholić  – zamolio je M.Babić da iznese stav Odbora za financije i proračun.
M.Babić – rekla je da su članovi Odbora za financije i proračun jednoglasno donijeli Zaključak kojim predlažu Općinskom vijeću da se usvoje 3. izmjene Proračuna Općine Stupnik za 2021. godinu i projekcija Proračuna za 2022. i 2023. godinu.

V.Crnečki – dodaje da bi se osvrnuo na plan razvojnih programa. U izmjeni proračuna Općine Stupnik za 2021., 2022. i 2023. godinu od 23.06. za izgradnju sportskog igrališta Tratina bilo je predviđeno 1.830.000,00 kuna što se financira iz Eu fondova, komunalnog i šumskog doprinosa. U izmjeni od 26.11, ukupno je 961.000,00 kuna. Pitanje je koliko ukupno Općina Stupnik plaća?
D.Compagnoni – odgovorila je da je namjera bila prijaviti se direktno na Eu fond i zato smo ga nazvali sportskim igralištem jer su oni sportska igrališta financirali. Zaključak je bio da to neće proći. Pružila nam se prilika da preko Lag Save povučemo neka sredstva. Nismo išli na cijeli projekt nego u fazama. Pokušavamo kroz godinu proći na nekim natječajima.
V.Crnečki – pitao je kako može postati tako značajna razlika za duplo?
B.Perković – pojasnio je da na prvom natječaju nismo mogli proći zbog niske razine bodovnog praga kojeg bi dobili za takav projekt te s obzirom na visoki stupanj razvijenosti nećemo imati šanse dobiti to. Lag Sava daje fiksnu cifru od 30.000,00 eura bez obzira koliki projekt se prijavi i to za sve jedinice lokalne samouprave.
V.Crnečki – pitao je vezano za idejni projekt za dječji vrtić, jesu li u ovom trenutku sredstava  samo predviđena ili već sad znamo tko bi radio taj idejni projekt?
B. Perković – odgovorio je da će ići nabava. Izvođač se ne zna, planiramo napraviti samo idejni projekt jer je on izvediv do kraja godine. Plan je realizirati ga na dijelu gdje će biti i škola u Stupničkom Obrežu. Biti će moguće prijaviti se na natječaj i financirati se 100% kao i  kompletna dokumentacija koja bi se financirala 100%.
M.Lončarić – replika. Dodaje da sve prelazi u rasprave. Prema Poslovniku to tako ne ide.
D.Miholić – dodaje, završili smo.

Predsjednik Općinskog vijeća Danijel Miholić dao je na glasanje 3. izmjene Proračuna Općine Stupnik za 2021. godinu i projekcija Proračuna za 2022. i 2023. godinu.

Članovi Općinskog vijeća su sa 8 (osam) glasova „za“ (Danijel Miholić, Ivica Piškor, Josip Cvetko, Maja Babić, Miroslav Lončarić, Josip Vađić, Miroslav Božić i Dubravka Jurković Dokuš), 3 (tri) glasa „protiv“ (Tomislav Vrbanić, Ivan Trgovec i Vladimir Crnečki) i 2 (dva) glasa „suzdržan“ ( Saša Tomečak i Ljiljana Žuti) donijeli                                                    

                                                             Odluku
o prihvaćanju 3. izmjena Proračuna Općine Stupnik za 2021. godinu i projekcija Proračuna za 2022. i 2023. godinu  
Odluka se privija ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.


AD.3) Odluka o 1. izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Stupnik za 2021.godinu

D.Miholić – dao riječ D.Compagnoni.
D.Compagnoni – pojasnila je Odluku o 1. izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Stupnik za 2021.godinu.
D.Miholić  – zamolio je M.Babić da iznese stav Odbora za financije i proračun.
M.Babić – rekla je da su članovi Odbora za financije i proračun jednoglasno donijeli Zaključak kojim predlažu Općinskom vijeću da se usvoji Odluka o 1. izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Stupnik za 2021.godinu.





Predsjednik Općinskog vijeća Danijel Miholić dao je na glasanje Odluku o 1. izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Stupnik za 2021.godinu.

Članovi Općinskog vijeća su sa 8 (osam) glasova „za“ (Danijel Miholić, Ivica Piškor, Josip Cvetko, Maja Babić, Miroslav Lončarić, Josip Vađić, Miroslav Božić i Dubravka Jurković Dokuš), 4 (četiri) glasa „protiv“ (Tomislav Vrbanić, Ivan Trgovec, Vladimir Crnečki i Saša Tomečak) i 1 (jedan) glas „suzdržan“ (Ljiljana Žuti) donijeli  

                                                              Odluku
o prihvaćanju Odluke o 1. izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Stupnik za 2021.godinu
Odluka se privija ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.


AD.4)  3. izmjene Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Stupnik za 2021. godinu

D.Miholić – dao je riječ K.Bjedov.
K.Bjedov – pojasnila je 3. izmjene Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Stupnik za 2021. godinu.
D.Miholić  – zamolio je I.Piškora da iznese stav Odbora za komunalne djelatnosti.
I.Piškor – rekao je  da su članovi Odbora za komunalne djelatnosti jednoglasno donijeli Zaključak kojim predlažu Općinskom vijeću da se usvoji 3. izmjene Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Stupnik za 2021. godinu.

Predsjednik Općinskog vijeća Danijel Miholić dao je na glasanje 3. izmjene Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Stupnik za 2021. godinu

Članovi Općinskog vijeća su sa 8 (osam) glasova „za“ (Danijel Miholić, Ivica Piškor, Josip Cvetko, Maja Babić, Miroslav Lončarić, Josip Vađić, Miroslav Božić i Dubravka Jurković Dokuš), 4 (četiri) glasa „protiv“ (Tomislav Vrbanić, Ljiljana Žuti, Vladimir Crnečki i Saša Tomečak) i 1 (jedan) glas „suzdržan“ (Ivan Trgovec) donijeli    
                                                
                                                              Odluku
o prihvaćanju 3. izmjena Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Stupnik za 2021. godinu
Odluka se privija ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.


AD.5) 3. izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Stupnik u 2021. godini

D.Miholić – dao je riječ K.Bjedov.
K.Bjedov – pojasnila je 3. izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Stupnik u 2021.
D.Miholić  – zamolio je I.Piškora da iznese stav Odbora za komunalne djelatnosti.
I.Piškor – rekao je  da su članovi Odbora za komunalne djelatnosti jednoglasno donijeli Zaključak kojim predlažu Općinskom vijeću da se usvoji 3. izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Stupnik u 2021. godini.
 
Predsjednik Općinskog vijeća Danijel Miholić dao je na glasanje 3. izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Stupnik u 2021. godini.





Članovi Općinskog vijeća su sa 9 (devet) glasova „za“ (Danijel Miholić, Ivica Piškor, Josip Cvetko, Maja Babić, Miroslav Lončarić, Josip Vađić, Miroslav Božić, Dubravka Jurković Dokuš i
Ljiljana Žuti), 3 (tri) glasa „protiv“ (Tomislav Vrbanić, Vladimir Crnečki i Saša Tomečak) i 1 (jedan) glas „suzdržan“ (Ivan Trgovec) donijeli                                                    

                                                              Odluku
o prihvaćanju 3. izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Stupnik u 2021. godini
Odluka se privija ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.


AD.6) 2. izmjene Programa korištenja naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021. godinu

D.Miholić - dao je riječ D.Compagnoni.
D.Compagnoni – pojasnila je 2. izmjene Programa korištenja naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021. godinu.
D.Miholić  – zamolio je M.Babić da iznese stav Odbora za financije i proračun.
M.Babić – rekla je da su članovi Odbora za financije i proračun jednoglasno donijeli Zaključak kojim predlažu Općinskom vijeću da se usvoje 2. izmjene Programa korištenja naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021. godinu.

V.Crnečki – pitao je na što se odnosi izrada UPU centra Općine Stupnik?
K.Bjedov – pojasnila je da se to odnosi na urbanistički plan uređenja centra Općine Stupnik koji je izrađen početkom ove godine, odnosi se na širi dio centra. 

Predsjednik Općinskog vijeća Danijel Miholić dao je na glasanje 2. izmjene Programa korištenja naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru 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, Dubravka Jurković Dokuš i Ljiljana Žuti), 1 (jedan) glasa „protiv“ (Ivan Trgovec) i 3 (tri ) glasa „suzdržan“ (Tomislav Vrbanić, Saša Tomečak i Vladimir Crnečki) donijeli                                                    

                                                              Odluku
o prihvaćanju 2. izmjena Programa korištenja naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021. godinu
Odluka se privija ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.


AD.7) 	Odluka o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade

D.Miholić – dao je riječ M.Topić.
M.Topić – pojasnila je Odluku o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade.
D.Miholić  – zamolio je I.Piškora da iznese stav Odbora za komunalne djelatnosti.
I.Piškor – rekao je  da su članovi Odbora za komunalne djelatnosti jednoglasno donijeli Zaključak kojim predlažu Općinskom vijeću da se usvoji Odluka o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade.

V.Crnečki – pitao je znamo li kolika će biti razlika u povećanju?
M.Topić – odgovorila je da treba napraviti izračun.
B.Perković – odgovorio je da iznosi preko 1.000.000,00 kn.
 
Predsjednik Općinskog vijeća Danijel Miholić dao je na glasanje Odluku o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade.







Članovi Općinskog vijeća su sa 9 (devet) glasova „za“ (Danijel Miholić, Ivica Piškor, Josip Cvetko, Maja Babić, Miroslav Lončarić, Josip Vađić, Tomislav Vrbanić, Dubravka Jurković Dokuš 
i Ljiljana Žuti), 2 (dva) glasa „protiv“ (Ivan Trgovec i Vladimir Crnečki) i 2 (dva) glasa „suzdržan“ ( Saša Tomečak i Miroslav Božić) donijeli                                                    

                                                              Odluku
o prihvaćanju Odluke o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade
Odluka se privija ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.


AD.8) Odluka o dodjeli stipendija Općine Stupnik za učenike i studente za školsku/akademsku godinu 2021./2022.

D.Miholić – dao je riječ S. Jambrek.
S.Jambrek –pojasnila je Odluku o dodjeli stipendija Općine Stupnik za učenike i studente za školsku/akademsku godinu 2021./2022.
D.Miholić  – zamolio je J.Vađića da iznese stav Odbora za društvene djelatnosti i socijalnu skrb.
I.Piškor – rekao je  da su članovi Odbora za društvene djelatnosti i socijalnu skrb jednoglasno donijeli Zaključak kojim predlažu Općinskom vijeću da se usvoji Odluka o dodjeli stipendija Općine Stupnik za učenike i studente za školsku/akademsku godinu 2021./2022.

Predsjednik Općinskog vijeća Danijel Miholić dao je na glasanje Odluku o dodjeli stipendija Općine Stupnik za učenike i studente za školsku/akademsku godinu 2021./2022.

Članovi Općinskog vijeća su jednoglasno donijeli
                                                    
                                                              Odluku
o prihvaćanju Odluke o dodjeli stipendija Općine Stupnik za učenike i studente za školsku/akademsku godinu 2021./2022.
Odluka se privija ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.


AD.9) Odluka o jednokratnoj novčanoj pomoći umirovljenicima i drugim osobama povodom božićnih blagdana

D.Miholić – dao je riječ S. Jambrek.
S.Jambrek –pojasnila je Odluku o jednokratnoj novčanoj pomoći umirovljenicima i drugim osobama povodom božićnih blagdana
D.Miholić  – zamolio je J.Vađića da iznese stav Odbora za društvene djelatnosti i socijalnu skrb.
I.Piškor – rekao je  da su članovi Odbora za društvene djelatnosti i socijalnu skrb jednoglasno donijeli Zaključak kojim predlažu Općinskom vijeću da se usvoji Odluka o jednokratnoj novčanoj pomoći umirovljenicima i drugim osobama povodom božićnih blagdana.

Predsjednik Općinskog vijeća Danijel Miholić dao je na glasanje Odluku o jednokratnoj novčanoj pomoći umirovljenicima i drugim osobama povodom božićnih blagdana.

Članovi Općinskog vijeća su jednoglasno donijeli   
                                                 
                                                              Odluku
o prihvaćanju Odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći umirovljenicima i drugim osobama povodom božićnih blagdana
Odluka se privija ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.







AD.10) Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu

D.Miholić – dao je riječ V.Ivanović.
V.Ivanović – pojasnila je Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu.
D.Miholić – dodao je kako se po točki 10. ne sastaje povjerenstvo.

Predsjednik Općinskog vijeća Danijel Miholić dao je na glasanje Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu.

Članovi Općinskog vijeća su jednoglasno donijeli                                                    

                                                              Odluku
o prihvaćanju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu
Odluka se privija ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

AD.11) Plan upravljanja imovinom Općine Stupnik za 2022. godinu

D.Miholić – dao je riječ V.Ivanović.
V.Ivanović – pojasnila je Plan upravljanja imovinom Općine Stupnik za 2022. godinu.
D.Miholić  – zamolio je M.Babić da iznese stav Odbora za financije i proračun.
M.Babić – rekla je da su članovi Odbora za financije i proračun jednoglasno donijeli Zaključak kojim predlažu Općinskom vijeću da se usvoji Plan upravljanja imovinom Općine Stupnik za 2022. godinu.

Predsjednik Općinskog vijeća Danijel Miholić dao je na glasanje Plan upravljanja imovinom Općine Stupnik za 2022. godinu.

Članovi Općinskog vijeća su sa 10 (deset) glasova „za“ (Danijel Miholić, Ivica Piškor, Josip Cvetko, Maja Babić, Miroslav Lončarić, Josip Vađić, Miroslav Božić, Dubravka Jurković Dokuš, Ljiljana Žuti, Saša Tomečak) i 3 (tri) glasa „suzdržan“ (Ivan Trgovec, Tomislav Vrbanić i Vladimir Crnečki) donijeli                                                    
                                                              Odluku
o prihvaćanju Plana upravljanja imovinom Općine Stupnik za 2022. godinu
Odluka se privija ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Sjednica je završila s radom u 19:30 sati.



KLASA: 021-01/21-01/9
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   Po tonskom i elektronskom zapisu zapisnik sastavila:
	
 Marina Ivić


OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK:


      Danijel Miholić




