SKRAĆENI ZAPISNIK
sa 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Veliki Bukovec održane dana 19. svibnja 2015. godine u
prostorijama Općine Veliki Bukovec s početkom u 19,00 sati.
Prisutni članovi:
1. Mario Zember
2. Katarina Kralj
3. Goran Jantol
4. Ivan Šalamon,
5.Vjekoslav Zdelar,
6. mr.sc. Zvonimir Jantol
7. Štefica Juratović
8. Božidar Kanižaj
9. Dražen Kolak
Odsutni članovi:
1. Zdravko Požgaj- neopravdano
2. Božidar Pečenec-neopravdano
3. Zlatko Lilek- opravdano
Ostali prisutni: Zvonko Hlebar – načelnik, Nevenka Martinković.
Zapisničar: Aleksandra Bračko
Predsjednik općinskog vijeća otvorio je sjednicu i pozdravio prisutne vijećnike, te je konstatirao da
je sjednici od ukupno jedanaest (11) vijećnika prisutno devet (9) vijećnika pa će sve odluke koje se
donesu biti pravovaljane.
Nakon toga predsjednik je predložio sljedeći dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Utvrđivanje dnevnog reda
Verifikacija zapisnika s 17. sjednice Općinskog vijeća
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Veliki Bukovec za 2014. godinu;
Odluka o raspodijeli rezultata poslovanja Općine Veliki Bukovec za 2014. godinu;
Zamolbe;
Ostala pitanja i prijedlozi.
Točka 1.
Utvrđivanje dnevnog reda

Na predloženi dnevni red nije bilo nikakvih primjedbi ni drugih prijedloga za dopunu pa predsjednik
vijeća konstatira da je sjednici u trenutku izjašnjavanja nazočno 9 vijećnika i daje predloženi dnevni
red na utvrđivanje. Dnevni red je jednoglasno ( sa 9 glasova ZA) prihvaćen.
Točka 2.
Verifikacija zapisnika s 17. sjednice Općinskog vijeća
Na zapisnik s 17. sjednice nije bilo nikakvih primjedbi. Predsjednik vijeća nakon toga konstatira da
je sjednici u trenutku izjašnjavanja prisutno 9 vijećnika i daje predloženi zapisnik na verifikaciju.
Zapisnik sa 17. sjednice Općinskog vijeća je jednoglasno (sa 9 glasova ZA) verificiran.

Točka 3.
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Veliki Bukovec za 2014. godinu
Predsjednik vijeća prelazi na točku 3. dnevnog reda. Obrazložio je ostvarenje proračuna Općine za
2014. godinu konstatirajući kako su prihodi poslovanja ostvareni u iznosu od 2.260.006,80 kuna
odnosno 98,28% od plana za 2014. godinu, prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u
iznosu od 3.696,24 kn odnosno 97,24% od plana za 2014., dok su rashodi poslovanja ostvareni u
iznosu od 1.979.295,41 kuna odnosno 97,24% te rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu
od 675.456,38 kn odnosno 99,55%. Isto tako naglasio je kako je u 2014. ostvaren proračunski višak
u ukupnom iznosu od 167.417,35 kn. mr.sc. Jantol tražio je da mu se pojasni konto 3225,3237 i
3293 na što mu je odgovor dao predsjednik vijeća. Nakon provedene rasprave predsjednik vijeća
daje Godišnji izvještaj na usvajanje. U trenutku glasovanja sjednici je prisutno 9 vijećnika. Godišnji
izvještaj o izvršenju proračuna Općine Veliki Bukovec za 2014. g. je jednoglasno (sa 9 glasova ZA)
usvojen.
Točka 4.
Odluka o raspodijeli rezultata poslovanja Općine Veliki Bukovec za 2014. godinu
Predsjednik prelazi na točku 4. dnevnog reda. Pod ovom točkom g. Zdelar iznio je sljedeće
primjedbe:
Da se točka 2. Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Veliki Bukovec za 2014. godinu preformulira na način da se višak prihoda koristi za:
1. Obveze za rashode poslovanja u iznosu od 51.475,56 kuna
2. Dodatna ulaganja na mjesnom groblju u iznosu od 39.620,00 kuna
3. Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta u iznosu od 76.321,79 kuna
Nakon provedene rasprave predsjednik vijeća daje prijedlog da se sastane Odbor za financije i
proračun kako bi se pripremila Odluka o raspodijeli rezultata poslovanja za 2014. godinu i uputila
vijeću na usvajanje. Prijedlog je jednoglasno (sa 9 glasova ZA) prihvaćen.
Točka 5.
Zamolbe
Pod ovom točkom raspravljalo se, te su donesene odluke i zaključci o sljedećim pitanjima:
1. Zamolba za jednokratnu pomoć- Šabani Setki
Nakon provedene rasprave predsjednik daje zamolbu na glasovanje. U trenutku glasovanja sjednici
je prisutno 9 vijećnika. Zamolba je jednoglasno (sa 9 glasova ZA) odbijena.
2. Zamolba za sponzorstvo- Dragica Štefanek
Predsjednik vijeća upoznao je vijećnike sa zamolbom za sponzorstvo g-đi. Štefanek povodom
izdavanja njene prve knjige kajkavske poezije i proze. Mr.sc. Jantol javio se za riječ i predložio je
da to bude iznos od 3.000,00 kune dok je predsjednik predložio da to bude 2.000,00 kuna. Pošto
nije bilo drugih prijedloga predsjednik daje predloženi iznos mr.sc. Jantola na glasovanje. U
trenutku glasovanja sjednici je prisutno 9 vijećnika. Predloženi iznos je većinom glasova (7 glasova
ZA, 1 suzdržan, 1 protiv) prihvaćen.

3. Zamolba za sufinanciranje izdavanja knjige Zlata Brzeska
Za raspravu se javio g. mr. sc. Zvonimir Jantol i napomenuo da bi Općina trebala imati više razumijevanja za ovakvu vrstu inicijativa bilo pojedinaca, bilo udruga jer isto doprinosi i boljoj promociji
same Općine. Predložio je da se g-đi Brzeska dodjeli pomoć u iznosu od 2.000,00 kuna. Predsjednik
Vijeća dao je ovaj prijedlog na glasovanje uz prethodnu konstataciju da u trenutku glasovanja sjednici
prisutno 9 vijećnika. Jednoglasno (9 glasova ZA) donesen je zaključak da se g-đi Zlati Brzeska dodijeli financijska pomoć u iznosu od 2.000,00 kuna.

Pošto ostalih pitanja i prijedloga nije bilo, predsjednik se zahvaljuje vijećnicima na dolasku i zatvara 18. sjednicu Općinskog vijeća Općine Veliki Bukovec.
Sjednica je završila u 20,35 sati.

ZAPISNIČAR:
Aleksandra Bračko

PREDSJEDNIK VIJEĆA:
Mario Zember

