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SKRAĆENI ZAPISNIK
sa 12. sjednice općinskog vijeća Općine Jakovlje održane
dana 12. travnja 2007. godine u prostorijama općine Jakovlje
Započeto u 19,05 sati
Prisutni vijećnici: Rudolf Svetec, Ksenija Tomac, Ivan Buţinec, Marijan Vrabec, Rudolf Kovač, Tomislav
Popek, Ivan Petek, Stjepan Vrhovec, Dubravko Jarak, Stjepan Pucko, Stjepan Jagušt.
Odsutni vijećnici: Cvjetko Hanzec, opr, Krunoslav Zorko, Ţeljko Poslončec i Zdravko Zajec.
Prisutna načelnica općine Jakovlje, Snjeţana Buţinec.
Prisutna ispred upravnog odjela općine Jakovlje: Štefica Podhraški- zapisničar, Milan Ječmenjak i
Snjeţana Šunc.
I.
Predsjednik općinskog vijeća pozdravio je sve prisutne, konstatirao da je prisutan dovoljan broj članova
općinskog vijeća te se mogu donositi pravovaljane Odluke.
Predlaţe na usvajanje u pozivu predloţeni slijedeći
D n e v n i r e d:
0. Usvajanje skraćenog zapisnika sa 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Jakovlje od 27. 02. 2007.
godine.
1. Prijedlog Godišnjeg obračuna Proračuna općine Jakovlje za 2006.
2. Prijedlog Odluke o raspodjeli neutrošenih sredstava Proračuna općine Jakovlje za 2006. godinu.
3. Izvješće o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2006.
godinu, te prijedlog Odluke o prihvaćanju istog.
4. Izvješće o ostvarenju Programa odrţavanja komunalne infrastrukture za 2006.godinu, te prijedlog
Odluke o prihvaćanju istog.
5. Izvješće o poduzetim komunalnim akcijama u 2006. godini.
6. Izvješće o ostvarenju Socijalnog programa za 2006. godinu te prijedlog Odluke o prihvaćanju istog.
7. Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba u kulturi za 2006. godinu te prijedlog Odluke o
prihvaćanju istog.
8. Prijedlog za donošenje Odluke o odvodnji.
9. Prijedlog za donošenje Odluke o izmjeni Odluke o uvjetima i postupku natječaja za davanje u
zakup poslovnog prostora u vlasništvu općine.
10. Prijedlog za donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja i nagrada općine Jakovlje.
11. Prijedlog za donošenje Zaključka o prijedlogu sudaca porotnika za Ţupanijski sud u Velikoj Gorici.
Nakon što je od strane prisutnih vijećnika JEDNOGLASNO usvojen predloţeni dnevni red, prišlo
se raspravi po točkama dnevnog reda.
II.
0. Usvajanje skraćenog zapisnika sa 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Jakovlje od 27. 02.
2007. godine.
Nakon provedenog glasovanja predsjednik vijeća konstatirao je da je skraćeni zapisnik sa 11.
sjednice odrţane dana 27. 2. 2007. godine usvojen «VEĆINOM» glasova prisutnih vijećnika «ZA» i
1 glasom «PROTIV».
1. Prijedlog Godišnjeg obračuna Proračuna općine Jakovlje za 2006.
VEĆINOM glasova prisutnih vijećnika «ZA», a 1 vijećnik bio je «SUZDRŽAN» prihvaćen je
Godišnji obračun Proračuna općine Jakovlje za 2006. godinu koji sadrţi:
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Ukupni raspoloživi prihodi u 2006. godini
Ukupni ostvareni prihodi u 2006. godini
Višak prihoda iz 2005. godine
Ukupno ostvareni izdaci u 2006. godini
Višak prihoda nad rashodima u 2006. godini
Stanje novčanih sredstava na žiro računu 31. 12. 2006

7.609.984,85
6.386.131,63
1.223.853,22
6.208.329,87
1.401.654,98
1.988.834,47

2. Prijedlog Odluke o raspodjeli neutrošenih sredstava Proračuna općine Jakovlje za 2006.
godinu.
JEDNOGLASNO je donijeta Odluka o raspodjeli neutrošenih sredstava iz 2006. godine kojom su
sredstva raspoređena na slijedeći način:.
- Za sanaciju odlagališta otpada Kraljev Vrh
631.000,00
- Za podmirenje obaveza iz 2006. godine
589.770,29
- Za odrţavanje lokalnog vodovoda Kraljev Vrh
201.948,62
- Za podmirenje kapitalnih rashoda u 2007. godini
566.115,56
Izvješće o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2006.
godinu, te prijedlog Odluke o prihvaćanju istog.
JEDNOGLASNO je donijeta Odluku o prihvaćanju Izvješća o ostvarenje Programa gradnje objekata
i uređaja komunalne infrastrukture za 2006. godinu koji je ostvaren sa 2.217.397,40 kuna.
4. Izvješće o ostvarenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2006.godinu, te
prijedlog Odluke o prihvaćanju istog.
JEDNOGLASNO je donijeta Odluku o prihvaćanju Izvješća o ostvarenju Programa odrţavanja
objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2006. godinu koji je ostvaren sa iznosom od
1.056.025,36 kuna.
5. Izvješće o poduzetim komunalnim akcijama u 2006. godini.
JEDNOGLASNO je prihvaćeno Izvješće o izvršenim komunalnim akcijama u 2006. godini.
6. Izvješće o ostvarenju Socijalnog programa za 2006. godinu te prijedlog Odluke o prihvaćanju
istog.
JEDNOGLASNO je donijeta Odluka o prihvaćanju Izvješća o ostvarenju Socijalnog programa za
2006. godinu koji je ostvaren sa iznosom od 246.239,37 kuna.
7. Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba u kulturi za 2006. godinu te prijedlog Odluke
o prihvaćanju istog.
JEDNOGLASNO je donijeta Odluka o prihvaćanju Izvješća o ostvarenju Programa javnih potreba u
kulturi za 2006. godinu koji je ostvaren sa iznosom od 48.379,01kuna.
8. Prijedlog za donošenje Odluke o odvodnji.
JEDNOGLASNO je donijeta Odluku o odvodnji na području općine Jakovlje kojom je za područje
općine određen razdjelni sustav odvodnje.
9. Prijedlog za donošenje Odluke o izmjeni Odluke o uvjetima i postupku natječaja za davanje
u zakup poslovnog prostora u vlasništvu općine.
JEDNOGLASNO je donijeta Odluka o izmjeni Odluke o uvjetima i postupku natječaja za davanje u
zakup poslovnog prostora u vlasništvu općine, kojom se poslovni prostor u Jakovlju, Stubička cesta
4/1 moţe iznajmiti za tihe i čiste djelatnosti.
10. Prijedlog za donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja i nagrada općine Jakovlje.
JEDNOGLASNO je prihvaćen prijedlog načelnice za dodjelu zahvalnice Ratku Petrić za promicanje
kulture na području općine Jakovlje.
Nakon toga VEĆINOM glasova prisutnih vijećnika «ZA» i 1 vijećnik bio je «SUZDRŽAN» donijet
je Zaključak o dodjeli javnih priznanja općine Jakovlje kojim su zahvalnice dodijeljene, Mladenu
Svetec, Miljenku Knjaz i Ratku Petrić, diploma je dodijeljena Vadi Đunđek i plaketa Rudolfu Kovač.
11. Prijedlog za donošenje Zaključka o prijedlogu sudaca porotnika za Županijski sud u Velikoj
Gorici.
JEDNOGLASNO je donijet Zaključak kojim se za suce porotnike na Ţupanijskom sudu u Velikoj
gorici predlaţu: Zvonko Sladoljev, Ivan Buţinec i Branko Hrešćan.
12. Pitanja i prijedlozi.
Načelnica je upoznale prisutne da se na dan općine 24. travnja od 17,00 sati na dalje organizira
program, bit će svečana sjednica vijeća, istovremeno će se obiljeţiti 165. godišnjica školstva, bit će
pozvani iz Ministarstava, Ţupanije, moli prisutne da u naprijed rezerviraju vrijeme kako bi se
odazvali pozivu.
3.
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Ksenija Tomac pita da li se moţe urgirati da se dobije vozni red Presečkog, za prometovanje preko
blagdana i praznika.
Načelnica je odgovorila da će poslati zahtjev da se označe na postojećem voznom redu koji
autobusi ne voze.
Stjepan Vrhovec pita u kojoj fazi je kruţni tok.
Načelnica je odgovorila da se čeka lokacijska dozvola, papiri su u Zaprešiću.
Ksenija Tomac pita da li se moţe urgirati da po noći idu policijske patrole jer cesta je u noćnim
satima trkalište.
Načelnica navodi da će traţiti pojačano patroliranje.
Ivan Buţinec navodi da se na svim općinskim cestama mogu postaviti leţeći policajci.
Ivan Petek pita da li općina moţe policiji naloţiti pojačano kontroliranje prometa.
Načelnica je odgovorila da će traţiti od policije da pojačaju ophodnje.
Dubravko Jarak na kraju navodi da ima još nekoliko pitanja na koje je dobio odgovor i ţao mu je što
nisu dostavljena vijećnicima uz materijale da li da ih pročita sada ili slijedeći puta.
Načelnica je navela da će ako se slaţe kopirati pitanja i odgovore i poslati na adrese svih vijećnika i
prisutni su se sa prijedlogom sloţili.
Ivan Petek, pita za hidrant kod svoje kuće- nije u funkciji.
Ksenija Tomac navodi da bi trebalo sve hidrante provjeriti.
Načelnica je navela da je već razgovarala s vatrogascima o tome ali će se traţiti i pismeno od njih.
Dovršeno u 20,05 sati.
Zapisničar:
Štefica Podhraški, v.r.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE JAKOVLJE
Rudolf Svetec, v.r.

