ZAPISNIK
od 22. svibnja 2015. godine
sa XI. sjednice Općinskog vijeća Općine Donji Kukuruzari
PRISUTNI
OD VIJEĆNIKA

OD OSTALIH

01. Adrijan Lovrić
02. Mara Andrić
03. Jakov Pranjić
04. Pero Lučić-Jozak
05. Lucija Matković
06. Mato Brandić
07. Đurđica Borojević
08. Ninoslav Pauković
09. Milan Čekić
10. Anto Ćosić

01. Stipo Šapina - općinski načelnik
02. Mijo Latin – zam. Općinskog načelnika
03. Dalibor Kukuruzar –zam. Op. načelnika
04. Ivo Blažanović-ref. za polj. i gosp.

ODSUTNI VIJEĆNICI :
01. Ivan Krišto
02. Đuro Lovrenović

POČETAK 10,00 h
Predsjednik vijeća predložio je slijedeći
DNEVNI RED
01. Aktualni sat,
02. Usvajanje zapisnika sa X. sjednice Općinskog vijeća Općine Donji Kukuruzari,
03. Usvajanje Godišnjeg izvješća o izvršavanju proračuna Općine Donji Kukuruzari za 2014.
godinu
04. Usvajanje Odluke o pomoći za podmirenje troškova stanovanja
05. Razno
Dnevni red jednoglasno usvojen.
AD 1)

OPĆINSKI NAČELNIK je istakao da će slijedeća sjednica Općinskog vijeća biti uskoro zbog
Dana općine i davanja njegovog izvješća o radu.
VIJEĆNIK BRANDIĆ pitao je kada će biti postavljene table s nazivima ulica.
OPĆINSKI NAČELNIK je istkao da će se tražiti predračun da se vidi koliko košta
postavljanje tabli s nazivima ulica u naselju Komogovina i Donji Kukuruzari.

AD2)

Zapisnik sa X. sjednice jednoglasno je usvojen.

AD 3)

Uvodno izlaganje iznio je Predsjednik vijeća te je riječ prepustio
OPĆINSKOM NAČELNIKU koji je dao obrazloženje godišnjeg izvješća o izvršavanju
proračuna Općine Donji Kukuruzari za 2014. godinu.
Nakon podnesenog izvješća, točka dnevnog reda stavljena je na raspravu.
Pošto se nitko nije javio za riječ ista je stavljena na usvajanje, te Općinsko vijeće
jednoglasno donosi

ODLUKU
USVAJA SE, Godišnje izvješće o izvršenju proračuna Općine Donji Kukuruzari za
2014. godinu.
AD 4)

Uvodno izlaganje iznio je Predsjednik vijeća te je riječ prepustio
OPĆINSKOM NAČELNIKU koji je dao pojašnjenje predložene Odluke o pomoći za
podmirenje troškova stanovanja. Predlaže da se točka 4. nadopuni da će se podmirivati
slijedeći troškovi stanovanja : odvoz komunalnog otpada 60,64 kuna, plaćanje el.
energije 50,00 i komunalna naknada u cjelokupnom iznosu.
Točka dnevnog reda stavljena je na raspravu. Pošto se nitko nije javio za riječ ista je
stavljena na usvajanje, te Općinsko vijeće jednoglasno donosi

ODLUKU
USVAJA SE, odluka o pomoći za podmirenje troškova stanovanja.
AD 5)

VIJEĆNIK BRANDIĆ pitao je dalije u planu izgradnja mrtvačnice na groblju.
OPĆINSKI NAČELNIK je istako da se radi troškovnik drenaže i hortikulture groblja Sv.
Ante. Počeli su radovi na pravoslavnim grobljima. Završeno je groblje u Donjim
Kukuruzarima i Bjelovačkom Kostrešu. Sada se radi na još 5 groblja.
Raspravljalo se i o pitanju DVD-a Donji Kukuruzari, Poslovne zone „ Veleška polja „,
nabavi komunalnog vozila, projektu vodoopskrbe naselja Bjelovački Kostreši i projektu
nerazvrstanih cesta na području naše Općine.

DOVRŠENO 10,35 h

Zapisnik sastavila

Predsjednik vijeća

Nikolina Kolarević

Adrijan Lovrić

KLASA : 021-05/15-01/02
URBROJ : 2176/07-01-15-2

