REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA BISTRA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/14-01/03
URBROJ: 238/02-01-14-02
Bistra, 17.07.2014.

ZAPISNIK
sa 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Bistra
održane 17.07.2014. godine u 19,00 sati u
Kulturnom centru Bistra, Bistranska 98

NAZOČNI
VIJEČNICI:

Danijel Drviš – predsjednik Općinskog vijeća
Klementina Batina - zamjenik predsjednika Općinskog vijeća
Marija Gregurović, Vedran Špoljar, Zvonimir Car, Mirjana Zrinjski, , Senka
Gulić, Miroslav Rogina, Edvard Prihistal, Bajzec Franjo

OSTALI:

Krešimir Gulić – Općinski načelnik Općine Bistra,
Darko Sever-Šeni – zamjenik Općinskog načelnika
Željka Raženj – voditeljica financija
Nikolina Coha Godec – stručni suradnik
Dražen Mufić – predstavnik medija
Darko Slukan – predstavnik medija

ODSUTNI:

Ivan Grgec – zamjenik predsjednika Općinskog vijeća
Tea Kranjec , Vera Grgac , Nino Vrban, Davor Križanić– svi opravdano

Predsjednik općinskog vijeća otvara sjednicu, pozdravlja sve nazočne, konstatira da je nazočna
većina članova Općinskog vijeća i da se stoga mogu donositi pravovaljane odluke te predlaže
slijedeći:
DNEVNI RED
-

Verifikacija zapisnika sa 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Bistra
1. Aktualni sat
2. Utvrđivanje dnevnog reda
3. Izvješće općinskog načelnika o izvedenim i planiranim aktivnostima na području Općine Bistra
4. Prijedlog odluke o usvajanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Bistra
5. Prijedlog Rješenja o izboru i imenovanju ravnateljice Općinske knjižnice Bistra
6. Zaključak o davanju suglasnosti na prijedlog izmjena i dopuna Statuta Općinske knjižnice
Bistra
7. Zaključak o davanju suglasnosti na prijedlog izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića Kapljica
8. Prijedlog IV izmjene i dopune odluke o koeficijentima službenika i namještenika
9. Prijedlog odluke o donošenju Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija
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10. Prijedlog odluke o donošenju Plana zaštite od požara
Verifikacija zapisnika sa 6. sjednice Općinskog vijeća
Primjedbi nema.
Predsjednik vijeća Danijel Drviš daje na usvajanje zapisnik sa 6. sjednice Općinskog vijeća.
Općinsko vijeće jednoglasno prihvaća zapisnik sa 6. sjednice Općinskog vijeća.
Ad 1. Aktualni sat
Nema pitanja općinskih vijećnika:
Ad 2. Utvrđivanje dnevnog reda
Općinsko vijeće jednoglasno prihvaća predloženi dnevni red.
Ad. 3. Izvješće općinskog načelnika o izvedenim i planiranim aktivnostima na području
Općine Bistra
Općinski načelnik Krešimir Gulić navodi da je u tijeku donošenje Prostornog plana uređenja
Općine, održana je javna rasprava te je u tijeku javna rasprava DPU Donja Bistra - Poljanica.
Prostornim planom uređenja općine u planu je i lokacija za reciklažno dvorište na parkiralištu ispod
groblja u Poljanici Bistranskoj. Planira se i 7 zelenih otoka za prikupljanje otpada koji se ne
prikuplja po kućanstvima.
Stavljanje kanalizacije u funkciju očekuje se do kraja ove godine, a za sada ovisi o terminu
uključenje struje na prepumpnim stanicama.
Općina Bistra kreće u proširenje groblja te se očekuje investicija vrijedna milijun kuna (50 grobnih
okvira i 10 grobnica).
Investiramo više od 50.000 kuna u nove table s natpisima ulica, ali i raznih turističkih i ostalih
objekata, te očekujemo i nove oglasne ploče u svim našim naseljima sa led rasvjetom.
Očekuje se i tehnički pregled dograđenog dijela dječjeg vrtića te stavljanje u funkciju
novoizgrađene sportske dvorane u vrtiću do jeseni, obzirom da nedostaci još nisu uklonjeni.
Očekuju se i sredstva za dogradnju vrtića od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa gdje je
projekat kandidiran na javni natječaj– II faza.
Komunalno gospodarstvo Bistra kupilo je na leasing novi stroj – bager, otplaćeni ICB prodat će na
licitaciji. Također je tvrtka KGB angažirana i na poslovima uređenja sportskog centra u Donjoj
Bistri.
Naručena je strategija razvoja općine od firme T&MC Group d.o.o. i ekonomskog analitičara
Damira Novotnya.
Ad. 4. Prijedlog odluke o usvajanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine
Bistra
Voditeljica financija i računovodstva Ž. Raženj navodi da je polugodišnji plan prihoda ostvaren u
visini od 39%, a rashodi u visini od 29%.
Proračunska zaliha nije trošena.
Pitanja nema.
Općinsko vijeće jednoglasno donosi Odluku o usvajanju polugodišnjeg izvještaja o
izvršenju Proračuna Općine Bistra (Tekst odluke sastavni je dio zapisnika).
Ad. 5. Prijedlog Rješenja o izboru i imenovanju ravnateljice Općinske knjižnice Bistra
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Stručna suradnica N. Coha Godec navodi da je na raspisani javni natječaj u 24 sata za izbor i
imenovanje ravnatelja/ce pristigao jedan životopis gđe. Danijele Studak Čačić dosadašnje
ravnateljice Općinske knjižnice Bistra, predlaže se da se imenovana imenuje ravnateljicom
Općinske knjižnice jer zadovoljava sve propisane zakonske uvjete.
Općinsko vijeće jednoglasno donosi Rješenja o izboru i imenovanju ravnateljice Općinske
knjižnice Bistra (Tekst rješenje sastavni je dio zapisnika).
Ad. 6. Zaključak o davanju suglasnosti na prijedlog izmjena i dopuna Statuta Općinske
knjižnice Bistra
Stručna suradnica N. Coha Godec navodi da su ovom odlukom usklađena radna mjesta u
Općinskoj knjižnici Bistra sa Pravilnikom o izmjenama Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja
zvanja u knjižničarskoj struci.
Općinsko vijeće jednoglasno donosi suglasnosti na prijedlog izmjena i dopuna Statuta
Općinske knjižnice Bistra (Tekst zaključka sastavni je dio zapisnika).
Ad. 7. Zaključak o davanju suglasnosti na prijedlog izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića
Kapljica
Stručna suradnica N. Coha Godec navodi da su ovom odlukom ispravljene pogreške nakon
dostavljanja Statuta na nadzor Uredu državne uprave u Zagrebačkoj županiji, Službi za društvene
djelatnosti.
Općinsko vijeće jednoglasno donosi suglasnosti na prijedlog izmjena i dopuna Statuta
Dječjeg vrtića Kapljica (Tekst zaključka sastavni je dio zapisnika).
Ad. 8. Prijedlog IV izmjene i dopune odluke o koeficijentima službenika i namještenika
Općinski načelnik navodi da se ovom odlukom povećava koeficijent za radna mjesta stručnog
suradnika za graditeljstvo, prostorno planiranje i komunalne poslove – koeficijent 2,00 i referenta
za nabavu i financije – 1,70.
Općinsko vijeće jednoglasno donosi IV. izmjene i dopune odluke o koeficijentima
službenika i namještenika (Tekst odluke sastavni je dio zapisnika).
Ad. 9. Prijedlog odluke o donošenju Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških
eksplozija
Zamjenik načelnika Darko Sever-Šeni obrazlaže Procjenu ugroženosti od požara i tehnoloških
eksplozija.
Pitanja nema.
Općinsko vijeće jednoglasno donosi Odluku o donošenju Procjene ugroženosti od požara i
tehnoloških eksplozija (Tekst odluke sastavni je dio zapisnika).
Ad. 10. Prijedlog odluke o donošenju Plana zaštite od požara
Zamjenik načelnika obrazlaže Plan zaštite od požara.
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Pitanja nema.
Općinsko vijeće jednoglasno donosi Odluku o donošenju Plana zaštite od požara (Tekst
odluke sastavni je dio zapisnika).

Predsjednik općinskog vijeća Danijel Drviš zatvara sjednicu.
Dovršeno u 19,45 sat.

ZAPISNIČAR
Nikolina Coha Godec

PREDSJEDNIIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Danijel Drviš

4

