ZAPISNIK
s 20. sjednice Gradskog vijeća Grada Garešnice,
održane 30. rujna 2016. godine
Sjednicu je otvorio Željko Starčević (predsjednik Gradskog vijeća Grada Garešnice) u
10:00 sati.
Prisutni: Željko Starčević, Ljiljana Dmejhal, Daniela Belak, Jeronima Bakarić, Hasan
Ibrić, Dubravko Križanović, Milan Sužnjević, Milan Rajšić, Zdravko Jakopović, Sanja
Petrić, Željko Rijetković, Vladimir Vaclavek, Franjo Bartoniček, Goran Cupek, Dejan
Darvaš i Darko Cvetković.
Odsutni: Darko Delići i Ljubica Masleša
Ostali prisutni: Velimir Žunac (gradonačelnik Grada Garešnice), Miroslav Gerstner
(pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i opće poslove Grada Garešnice), Mirela
Kozmač (pročelnica Upravnog odjela za financije Grada Garešnice), Vida Iličić (
direktorica Lokalne razvojne agencije – Poduzetnički centar Garešnica), Romana
Fezi Martinić (Turistička zajednica Sjeverna Moslavina) te predstavnici medija.
Predsjednik Gradskog vijeća predložio je sljedeći:

DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

Izvješće Mandatne komisije
Usvajanje zapisnika s 19. sjednice Gradskog vijeća Grada Garešnice
Aktualni sat
Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje I. – VI. mjesec 2016. godine
Polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna Grada Garešnica za 2016. godinu
Izvješće o radu Poduzetničkog centra Garešnica za 2015. godinu
Izvješće o radu Turističke zajednice Sjeverna Moslavina za 2015. godinu
Izvješće o radu tvrtke Sajam Uljanik d.o.o. za 2015. godinu
Izvješće o radu Sportske zajednice Grada Garešnica za 2015. godinu
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o
komunalnim djelatnostima
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnih
prostora u vlasništvu Grada Garešnica
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o sufinanciranju troškova
osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja učenika s teškoćama u razvoju
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o plaćama gradonačelnika,
zamjenika gradonačelnika, te visini naknade za rad zamjeniku gradonačelnika
koji dužnost obavlja bez zasnivanja radnog odnosa
Razno

Predsjednik vijeća predloženi dnevni red dao je na glasovanje.
Od 15 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA.
Dnevni red je jednoglasno usvojen.

Točka 1.
Ljiljana Dmejhal predsjednica Mandatne komisije pročitala je Izvješće Mandatne
komisije kojim predlažu Gradskom vijeću Grada Garešnice da potvrde mandat
novom vijećniku Franji Bartoničeku iz Garešnice.
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu.
Rasprave nije bilo.
Od 15 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA.
Gradsko vijeće jednoglasno je prihvatilo
IZVJEŠĆE MANDATNE KOMISIJE
Nakon prihvaćanja Izvješća vijećnik Franjo Bartoniček svečano je prisegnuo.
( Prilog: Izvješće Mandatne komisije i Svečana prisega člana Gradskog vijeća)

Točka 2.
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Garešnice pozvao je vijećnike da iznesu
primjedbe na zapisnik s 19. sjednice Gradskog vijeća, održane 30. lipnja 2016.
godine.
Primjedbi nije bilo.
Uslijedilo je glasovanje.
Od 15 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA.
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je prihvatilo Zapisnik s 19. sjednice
Gradskog vijeća, održane 30. lipnja 2016. godine.

Točka 3.
Aktualni sat otvorio je Željko Starčević (predsjednik Gradskog vijeća Grada
Garešnice).
1. Pitanje postavlja LJILJANA DMEJHAL za pročelnika MIROSLAVA
GERSTNERA vezano uz čišćenje kanala koji presijeca selo u Hrastovcu,
naime kanal je obrastao u vrbe, a dolazi jesen i mogućnost poplava. Ističe da
je to problem koji pokušavaju riješiti već 2 godine.
- Pročelnik ističe da se već nekoliko godina vodi briga o uređenju kanala, nažalost
postoji kanali o kojima se nije vodila briga te je u tijeku plan rada za 2017. godinu u
suradnji sa Hrvatskim vodama u koju je uvršten i kanal u Hrastovcu, te mnogi u

drugim mjestima. Ukoliko je kanal u vlasništvu Grada Garešnice postoji mogućnost
rješavanja problema da kraja godine.
2. Pitanje postavlja MILAN RAJŠIĆ za pročelnika MIROSLAVA GERSTNERA o
tome što će se poduzeti po pitanju napuštenih kuća i zemljišta uz cestu koja su
zarasla i u vrlo su lošem stanju (misli u okviru zakonskih mogućnosti).
- Pročelnik je odgovorio da su u tijeku javni radovi koji se brinu za uređenje gradskih
površina, a što se tiče privatnih parcela, komunalni redar opomenuo u zadnjih
nekoliko mjeseci 30 neuređenih gradilišta i dvorišta. Najveći problem su imovinski
odnosi jer su neke od parcela u vlasništvu nekoliko različitih osoba od kojih mnogi ne
žive ovdje, te se nada skorom rješenju tog problema jer javni radovi i sam grad
Garešnica ne mogu uređivati takve parcele.
3. Pitanje postavlja MILAN RAJŠIĆ za pročelnika MIROSLAVA GERSTNERA o
uređenju cesta čije je upravljanje prebačeno sa županije na gradove i općine.
Konkretno je u pitanju asfaltiranje ceste, koja je trenutno makadam, između
doma u Dišniku pa sve do Velike Bršljanice, te da li Grad radi projekte da bi
dobio novčana sredstava iz fondova da bi se ceste uredile.
- Pročelnik odgovara da je dio upravljanja cestama prebačen na Grad Garešnicu te
da Grad radi na uređenju što više takvih cesta te navodi da su trenutno radovi u
Tomašici. Što se tiče natječaja pročelnik ističe da se trenutno rješavaju imovinsko
pravni odnosi po pitanju dotične trase u Dišniku, a isto tako se završavaju projekti za
uređenje pojedinih cesta. Da bi se dobili novci iz fondova moraju biti riješeni
imovinsko pravni odnosi koji su najveći problem te moraju biti završeni projekti.

Točka 4.
Izvješće o radu gradonačelnika Grada Garešnice za razdoblje I. – VI. mjesec 2016.
godine vijećnici su primili u digitalnom obliku.
Gradonačelnik Velimir Žunac dao je uvodno obrazloženje.
Otvorena je rasprava.
Rasprave nije bilo.
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je glasovanje.
Od 15 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA.
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je prihvatilo
IZVJEŠĆE
O RADU GRADONAČELNIKA GRADA GAREŠNICE ZA RAZDOBLJE I. – VI.
MJESEC 2016. GODINE
(Prilog: Izvješće o radu gradonačelnika Grada Garešnice za razdoblje I. – VI. mjesec
2016. godine)

Sjednici je pristupio vijećnik Darko Cvetković.
Točka 5.
Polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna Grada Garešnica za 2016. godinu
vijećnici su primili u digitalnom obliku.
Otvorena je rasprava.
U raspravi sudjelovali Darko Cvetković, gradonačelnik Velimir Žunac i pročelnica
Mirela Kozmač.
Nakon provedene rasprave uslijedilo je glasovanje.
Od 16 prisutnih vijećnika 15 ih je glasovalo ZA, dok je 1 bio SUZDRŽAN.
Gradsko vijeće Grada Garešnice prihvatilo je
POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE
O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA GAREŠNICA
ZA 2016. GODINU
(Prilog: Polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna Grada Garešnica za 2016.
godinu)

Točka 6.
Izvješće o radu Poduzetničkog centra Garešnica za 2015. godinu vijećnici su primili u
digitalnom obliku.
Gradonačelnik Velimir Žunac pohvalio je rad Poduzetničkog centra i zahvalio im se, a
zatim je direktorica Vida Iličić dala uvodno obrazloženje.
Otvorena je rasprava.
U raspravi sudjelovale Jeronima Bakarić i Ljiljana Dmejhal koje se zahvaljuju
Poduzetničkom centru na suradnji i na projektima koji su prošli, a Darko Cvetković
također pohvaljuje rad centra s tim što ističe da su problemi koji postoje financijski
problemi odnosno subjektivni tj. naši unutarnji problemi. Slaba zainteresiranost
poduzetnika. U raspravu se uključio i gradonačelnik Velimir Žunac.
Nakon rasprave uslijedilo je glasovanje.
Od 16 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA.
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je prihvatilo
IZVJEŠĆE
O RADU PODUZETNIČKOG CENTRA GAREŠNICA
ZA 2015. GODINU
(Prilog: Izvješće o radu Poduzetničkog centra Garešnica za 2015. godinu)

Točka 7.
Izvješće o radu Turističke zajednice Sjeverna Moslavina za 2015. godinu vijećnici su
primili u digitalnom obliku.
Uvodno obrazloženje dala je Romana Fezi Martinić.
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu.
U raspravi su sudjelovali Milan Sužnjević, gradonačelnik Velimir Žunac, Darko
Cvetković, Željko Rijetković, Romana Fezi Martinić i Zdravko Jakopović.
Nakon završene rasprave uslijedilo je glasovanje.
Od 16 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA.
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je prihvatilo
IZVJEŠĆE
O RADU TURISTIČKE ZAJEDNICE
SJEVERNA MOSLAVINA ZA 2015. GODINU
(Prilog: Izvješće o radu Turističke zajednice Sjeverna Moslavina za 2015. godinu)

Točka 8.
Izvješće o radu tvrtke Sajam Uljanik d.o.o. za 2015. godinu vijećnici su primili u
digitalnom obliku.
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu.
Rasprave nije bilo.
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je glasovanje.
Od 16 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA.
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je prihvatilo
IZVJEŠĆE
O RADU TVRTKE SAJAM ULJANIK D.O.O
ZA 2015. GODINU
(Prilog: Izvješće o radu tvrtke Sajam Uljanik d.o.o. za 2015. godinu)

Točka 9.

Izvješće o radu Sportske zajednice Grada Garešnica za 2015. godinu vijećnici su
primili u digitalnom obliku.
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu.
U raspravi su sudjelovali Darko Cvetković, Željko Rijetković i gradonačelnik Velimir
Žunac.
Nakon završene rasprave uslijedilo je glasovanje.
Od 16 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA.
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je prihvatilo
IZVJEŠĆE O RADU
SPORTSKE ZAJEDNICE GRADA GAREŠNICA
ZA 2015. GODINU
(Prilog: Izvješće o radu Sportske zajednice Grada Garešnica za 2015. godinu)

Točka 10.
Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima vijećnici su
dobili u digitalnom obliku.
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu.
Rasprave nije bilo.
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je glasovanje.
Od 16 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA.
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je donijelo

ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ODLUKE O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA

(Prilog: Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima)

Točka 11.
Odluku o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora u vlasništvu Grada Garešnica
vijećnici su primili u digitalnom obliku.
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu.
Rasprave nije bilo.
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je glasovanje.
Od 16 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA.
Gradsko vijeće Grada Garešnica jednoglasno je donijelo

ODLUKU
O ZAKUPU I KUPOPRODAJI POSLOVNIH PROSTORA
U VLASNIŠTVU GRADA GAREŠNICA
(Prilog: Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora u vlasništvu Grada
Garešnica)

Točka 12.
Odluku o sufinanciranju troškova osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja učenika s
teškoćama u razvoju vijećnici su dobili u digitalnom obliku.
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu.
Gradonačelnik Velimir Žunac dao je uvodno obrazloženje. U raspravi su sudjelovali
Darko Cvetković i gradonačelnik Velimir Žunac.
Nakon završene rasprave uslijedilo je glasovanje.
Od 16 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA.
Gradsko vijeće Grada Garešnica jednoglasno je donijelo

ODLUKU
O SUFINANCIRANJU TROŠKOVA OSNOVNOŠKOLSKOG ODGOJA I
OBRAZOVANJA UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

(Prilog: Odluka o sufinanciranju troškova osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja
učenika s teškoćama u razvoju)

Točka 13.
Odluku o plaćama gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika, te visini naknade za
rad zamjeniku gradonačelnika koji dužnost obavlja bez zasnivanja radnog odnosa
vijećnici su primili u digitalnom obliku.
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu.
Gradonačelnik Velimir Žunac dao je obrazloženje.
Nakon toga uslijedila je rasprava u kojoj su sudjelovali Milan Sužnjević, Željko
Rijetković, Milan Rajšić, Ljiljana Dmejhal i Dubravko Križanović.

Nakon završene rasprave uslijedilo je glasovanje.
Od 15 prisutnih vijećnika 12 ih je glasovalo ZA, dok su 2 bila SUZDRŽANA.
Gradsko vijeće Grada Garešnice donijelo je
ODLUKU
O PLAĆAMA GRADONAČELNIKA, ZAMJENIKA GRADONAČELNIKA,
TE VISINI NAKNADE ZA RAD ZAMJENIKU GRADONAČELNIKA
KOJI DUŽNOST OBAVLJA BEZ ZASNIVANJA RDNOG ODNOSA

(Prilog: Odluka o plaćama gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika te visini
naknade za rad zamjeniku gradonačelnika koji dužnost obavlja bez zasnivanja
radnog odnosa)

Točka 14.
Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo rasprave.
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Garešnice zatvorio je sjednicu u 12:10 sati.

KLASA: 023-05/14-01/21
URBROJ: 2123/01-01-16-2
U Garešnici, 30. rujna 2016. godine

ZAPISNIK VODILA:
Ivana Burić

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:
Željko Starčević

