
I Z V O D  I Z  Z A P I S N I K A 
sa 27. sjednice Općinskog vijeća

Općine Podravske Sesvete, održane dana 18. travnja 2017.g.
u prostorijama Općine, Ivana Mažuranića 1

vijećnica za sastanke

         Sjednica je sazvana putem saziva Klasa: 021-05/17-01/03, Urbroj: 2137/24-17-1, od 13. 
travnja 2017. godine.

         Sjednicu je otvorio predsjednik Općinskog vijeća Branko Rođak u 19.05 sati, pozdravio 
sve nazočne, a zatim predložio prozivku nazočnih.
       

         Sjednici su nazočni:                                                  Sjednici nisu nazočni: 
a) članovi Općinskog vijeća:                                                             

1. Marko Derežić                                                         1. Miroslav Tudić
2. Mladen Horvat                                                         2. Vladimir Pintarić 
3. Đuro Kirin 
4. Ivan Mikša                                                           
5. Ankica Paula Plečić 
6. Branko Rođak
7. Renata Štefec
8. Radmila Švarba

b) ostali nazočni:
1. Ivan Derežić, općinski načelnik
2. Stjepan Vlašić, zamjenik općinskog načelnika
3. Josip Tončić, pročelnik JUO
4. Jasminka Miloš, računovodstveni referent, zapisničar

         Nakon prozivke predsjednik konstatira da je sjednici nazočno 8 članova od ukupno 10 
članova Općinskog vijeća, te sukladno tome ono može pravovaljano odlučivati.

         
         Prihvaćanje Zapisnika sa 26. sjednice Općinskog vijeća Općine Podravske Sesvete.

       
         S obzirom da  nije  bilo  nikakvih  primjedbi  na  navedeni  Zapisnik  provedeno  je 
glasovanje, a nakon glasovanja predsjednik Vijeća konstatira da je jednoglasno sa 8 glasova 
„ZA“ Zapisnik sa 26. sjednice Općinskog vijeća Općine Podravske Sesvete prihvaćen.

AKTUALNI  SAT

        S obzirom da nije  bilo pitanja niti rasprave predsjednik zaključuje Aktualni sat u 19.10 
sati.
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          Na predloženi dnevni red nije bilo nikakve nadopune, te je provedeno glasovanje a  
nakon glasovanja predsjednik Vijeća konstatira je da je predloženi Dnevni red jednoglasno sa 
8 glasova „ZA“ prihvaćen, i glasi:

DNEVNI RED:

1. Razmatranje i donošenje Odluke o odobrenju ulaganja u projekt „Izgradnja i 
obnova nogostupa na Trgu kralja Tomislava u Podravskim Sesvetama“.
2. Razmatranje  i  donošenje  Odluke  o  raspodjeli  rezultata  ostvarenog  u 
2016.godini.
3. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske 
zalihe Proračuna Općine Podravske Sesvete za 2017. godinu za razdoblje od 01. 
ožujka do 31. ožujka 2017. godine.
4. Razmatranje i usvajanje Izvješća o stanju sigurnosti Postaje granične policije 
Koprivnica za veljaču 2017. godine.
5. R a z l i č i t o.

Točka 1.
Razmatranje i donošenje Odluke o odobrenju ulaganja u projekt

„Izgradnja i obnova nogostupa na Trgu kralja Tomislava
u Podravskim Sesvetama“

**********************************************************
        Nakon uvodne riječi predsjednika Općinskog vijeća, općinski načelnik ističe da je u 
obrazloženju prijedloga odluke obuhvaćena sva problematika vezana uz ovo ulaganje. Ovaj 
projekt smo kandidirali i lani ali s obzirom da smo svrstani u 3. skupinu općina, nismo prošli.  
Ove godine je ponovljen natječaj  za 3. skupinu i  ovaj put smo prošli  na natječaju. Prošli 
ponedjeljak je potpisan sporazum sa Ministarstvom regionalnog razvoja i oni sufinanciraju 
ovaj projekt u iznosu 390.000,00 kuna, a ukupna vrijednost s PDV-om iznosi 528.755,25 
kuna.  To  je  treći  projekt  koji  nam  je  prošao  na  natječajima  u  posljednjih  mjesec  dana. 
Ministarstvo turizma odobrilo nam je sufinanciranje projekta „pametnih klupa“ namijenjenih 
biciklistima u iznosu 110.000,00 kuna i Ministarstvo graditeljstva odobrilo je sufinanciranje 
izrade projekta za javnu rasvjetu u iznosu 20.000,00 kuna. Ova staza ide do „bikarnice“, vade 
se lipe, ide javna rasvjeta sa podzemnim napajanjem. Radovi bi trebali početi u 6. mjesecu 
kad  završi  škola.  Dio  financijskih  sredstava  u  kojima  sudjeluje  općina  sufinancirat  će  i 
županija.

        Otvorena rasprava.

           S obzirom da nije bilo nikakve diskusije niti pitanja, nakon provedenog glasovanja  
predsjednik konstatira da je jednoglasno sa 8 glasova „ZA“, donesena Odluka o odobrenju  
ulaganja u projekt „Izgradnja i obnova nogostupa na Trgu kralja Tomislava u Podravskim  
Sesvetama“, koja je ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika.
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Točka 2.
Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata ostvarenog u 2016. godine
*********************************************************

         Nakon uvodne riječi  predsjednika,  računovodstveni  referent Jasminka Miloš daje 
obrazloženje da je Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2016. godini donesen na prošloj 
sjednici Općinskog vijeća, i da je ova Odluka podloga za potrebna knjigovodstvena knjiženja.
        
         Otvorena rasprava.

         Rasprave i pitanja nije bilo.

          S obzirom da nije bilo nikakve diskusije provedeno je glasovanje, a nakon glasovanja 
predsjednik konstatira da je  jednoglasno sa 8 glasova „ZA“  donesena  Odluka o raspodjeli  
rezultata ostvarenog u 2016. godine, koja je ujedno i sastavni dio izvornika  Zapisnika.     

Točka 3.
Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju proračunskih sredstava Proračunske 

zalihe Proračuna Općine Podravske Sesvete za 2017. godinu za razdoblje
 od 01. ožujka do 31. ožujka 2017. godine

****************************************************************************
        Nakon predsjednikovog uvodnog izlaganja,  općinski načelnik podnio je izvješće o 
korištenju  sredstava  proračunske  zalihe  -  te  ističe  da  u  navedenom  periodu  korištenja 
sredstava nije bilo.
     
        Otvorena je rasprava.

        S obzirom da nije bilo nikakve rasprave, predsjednik Vijeća proveo je glasovanje, a nakon 
glasovanja  konstatira  da  je  jednoglasno  sa  8  glasova  „ZA“  donesen Zaključak  o  usvajanju  
Izvješća o korištenju proračunskih sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Podravske  
Sesvete za 2017. godinu za razdoblje od 01. ožujka do  31. ožujka 2017. godine, koji je ujedno i 
sastavni dio izvornika Zapisnika.

Točka 4.
Razmatranje i usvajanje Izvješća o stanju sigurnosti Postaje granične policije

 Koprivnica za veljaču 2017. godine
*****************************************************************

        Navedeno izvješće je bilo dostavljeno nazočnima u materijalima sa sazivom za sjednicu, 
izjavio je pri uvodnoj riječi predsjednik Vijeća Branko Rođak, a zatim otvorio raspravu.
        
        Rasprave nije bilo. Izvješće je jednoglasno sa 8 glasova „ZA“ prihvaćeno.
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      Točka 5.
     R a z l i č i t o

      ****************

          Predsjednik Općinskog vijeća Branko Rođak zahvaljuje se na suradnji u proteklom 
periodu članovima vijeća, općinskom načelniku i djelatnicima Jedinstvenog upravnog 
odjela,zahvaljuje  na korektnom odnosu prilikom održavanja sjednica i s obzirom da je ovo 
posljednja sjednica u ovom sastavu predlaže da se nakon sjednice svi skupa malo podružimo i 
porazgovaramo.
         Općinski načelnik se također zahvaljuje svima na radu jer bez odluka koje donosi 
Općinsko vijeće od proračuna pa na dalje općina ne bi mogla funkcionirati. 
         Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Josip Tončić u ime djelatnika također se 
zahvaljuje na međusobnoj suradnji sa članovima Općinskog vijeća i općinskom načelniku na 
dobrobit i napredak Općine Podravske Sesvete.

  
         S obzirom da više nije bilo nikakvih pitanja niti diskusije predsjednik je završio sjednicu 
u 19.30 sati.

            ZAPISNIČAR:                                                                             PREDSJEDNIK:

            Jasminka Miloš                                                                          Branko Rođak
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