SKRAĆENI ZAPISNIK
sa treće sjednice općinskog vijeća općine Jakovlje, održane dana 01. 09. 2005. godine
u prostorijama općine Jakovlje
Započeto u 19,00 sati.
Prisutni vijećnici: Krunoslav Zorko, Ksenija Tomac, Ivan Buţinec, Marijan Vrabec, Rudolf Kovač, Tomislav Popek, Stjepan
Jagušt, Ţeljko Poslončec, Stjepan Pucko, Rudolf Svetec, Dubravko Jarak, Stjepan Vrhovec, Ivan Petek, Zdravko Zajec.
Odsutni vijećnici: Cvjetko Hanzec, opravdano.
Prisutna načelnica općine Jakovlje Snjeţana Buţinec.
Prisutni ispred upravnog odjela općine Jakovlje: Milan Ječmenjak - zapisničar i Snjeţana Šunc.
I.
Predsjednik općinskog vijeća Rudolf Svetec pozdravio je sve prisutne, konstatirao kvorum, te je predloţio dnevni red
kako je to napisano u pozivu:
D n e v n i r e d:
1. Prijedlog za usvajanje skraćenog zapisnika sa 2. sjednice općinskog vijeća općine
od 28. lipnja 2005,
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2. Izvješće Poglavarstva o izvršenju Proračuna općine Jakovlje za razdoblje od 01. 01. do 30. 06. 2005. godine,
3. Prijedlog za donošenje Odluke o obavljenoj reviziji Proračuna općine Jakovlje za 2004. godinu,
4. Prijedlog za donošenje Zaključka o imenovanju komisije za popis birača,
5. Informacija o pokretanju inicijative za izradu, grba, zastave i spomen ploče,
6. Izvješće o provedenom javnom nadmetanju za komunalne radove na području općine Jakovlje,
7. Pitanja i prijedlozi.
UtvrĎeno je da su članovi općinskog vijeća JEDNOGLASNO prihvatili predloţeni dnevni red, nakon čega se prišlo
raspravi po točkama dnevnog reda.
II.
1. Prijedlog za usvajanje skraćenog zapisnika sa 2. sjednice općinskog vijeća općine Jakovlje od 28. lipnja 2005.
Članovi općinskog vijeća JEDNOGLASNO su usvojili skraćeni zapisnik sa 2. sjednice općinskog vijeća.
2. Izvješće Poglavarstva o izvršenju Proračuna općine Jakovlje za razdoblje od 01. 01. do 30. 06. 2005. godine.
Članovi općinskog vijeća JEDNOGLASNO su usvojili Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općine Jakovlje za
2005. godinu za razdoblje od 01.01. do 30.06.2005. godine.
3. Prijedlog za donošenje Odluke o obavljenoj reviziji Proračuna općine Jakovlje za 2004. godinu.
Članovi općinskog vijeća JEDNOGLASNO su donijeli Odluku o prihvaćanju izvješća o obavljenoj reviziji Proračuna
za 2004. godinu.
4. Prijedlog za donošenje Zaključka o imenovanju komisije za popis birača.
Članovi općinskog vijeća JEDNOGLASNO su donijeli Zaključak o imenovanju Komisije za popis birača i to:
- Marijan Vrabec, predsjednik,
- Biserka Pešec, član,
- Zdravko Zajec, član,
- Rudolf Kovač, zamjenik predsjednika,
- Stjepan Kovačec, zamjenik člana.
- Goranka Pucko, zamjenik člana.
5. Informacija o pokretanju inicijative za izradu, grba, zastave i spomen ploče.
Svi članovi općinskog vijeća podrţali su inicijativu za izradu grba, zastave i spomen ploče. Povjerenstvo čine članovi

Poglavarstva, predsjednik OV, potpredsjednici OV i Stjepan Vrhovec.
6. Izvješće o provedenom javnom nadmetanju za komunalne radove na području općine Jakovlje.
Vijećnici su primili na znanje informaciju o prevedenom javnom nadmetanju za komunalne radove, a na pitanja je
odgovarala načelnica.
7. Pitanja i prijedlozi.
Načelnica daje informaciju da od 05.09.2005. godine Jedinstveni upravni odjel ponedjeljkom radi do 18,00 sati.
Ksenija Tomac - stanovnici Igrišća, a i ona sama, primjećuju da je od puštanja u rad nove trafostanice javna rasvjeta
nešto slabija. Vidjeti sa Elektrom.
Zdravko Zajec - traţi da se kod izvoĎenja komunalnih radova uz obračun prilaţe graĎevinska knjiga sa dokaznicom
mjera i utroška materijala. Nadzor nad izvedbom trebaju provoditi članovi komunalnog odbora, svaki na svom području.
Ţeljko Poslončec - traţi da se proširi javna rasvjeta u ulici Sv. Doroteje - Lešćina. Pozdravlja najavu radova u ulici Sv.
Doroteje.
Načelnica - slični radovi izvesti će se u ulici Kestena u Kraljevom Vrhu. VoĎeni su razgovori sa direktorom Hidrela koji
je spreman sudjelovati u izgradnji nogostupa od marketa do bunara. Iz Igrišća je za sada jedino traţena pomoć za dogradnju
vatrogasnog spremišta.
Stjepan Vrhovec pita zašto općina troši svoje novce na ţupanijsku cestu Jakovlje - Kraljev Vrh? Kao rješenje raskršća
kod benzinske vidi kruţni tok.
Načelnica odgovara da u kritičnim situacijama moramo reagirati. Na ŢUC se konstantno vrši pritisak da se najosnovnije
stvari redovito odrţavaju. Uskoro počinju radovi na proširenju Topličke kod Gajskoga i nogostupu Borovci. Za izradu kruţnog
toka traţi se idejno rješenje nakon čega bi počele pripreme za ishoĎivanje lokacijske dozvole.
Stjepan Pucko predlaţe da se kod radova u Topličkoj popravi šaht prema odvojku Pucki kojeg je tvrtka "Bravica Knjaz"
nekvalitetno izradila, očito bez dovoljno ţeljezne armature.
Stjepan Vrhovec dalje pita što je sa zgradom Konoplje, koji su planovi?
Načelnica odgovara da je zgrada u potpuno derutnom stanju, temelji su od cigle i za sada nema konkretnog plana za taj
objekat i zemljište.
Ivan Petek pita kada će započeti radovi na nogostupu od potoka do benzinske?
Načelnica odgovara da je lokacijska dozvola gotova, poznat je troškovnik, radove sufinanciraju općina, ţupanija i ŢUC,
pa se početak radova očekuje uskoro.
Ivan Petek nadalje primjećuje da su školska igrališta zapuštena, opasna za djecu, zapušten je okoliš pa treba utjecati na
ravnatelja da se ti nedostaci uklone. Smatra da bi park u centru trebalo stručnije osmisliti i postaviti sadrţaje za malu djecu
(ljuljačke i sl.).
Načelnica odgovara da je općinu nedavno na njezin zahtjev posjetio ţupanijski pročelnik za prosvjetu koji je upoznat sa
problemima. Sanacija školske dvorane je pri kraju, no ravnatelj tada nije spominjao igralište. Azbestno krovište prokišnjava i
odobreno je 500.000,00 kuna za njegovu zamjenu. Kotlovnica je stara 30 godina i kritična je točka. Na najmanje tri točke u općini
planira se urediti manja igrališta za djecu. U proračunu za iduću godinu osigurati će se sredstva i ishoditi lokacijske dozvole.
Stjepan Vrhovec suvlasnik je zemljišta "Gmajnje" (Kalčićki) i odriće se svog dijela u korist općine da bi se i tamo
napravilo igralište.
Dubravko Jarak podijelio je članovima Općinskog vijeća Vodić kroz hrvatsku lokalnu i regionalnu samoupravu i
Priručnik za članove predstavničkih tijela općina, gradova i ţupanija.
Ivan Petek predlaţe da ubuduće vijećnicima bude posluţeno osvjeţavajuće piće za vrijeme sjednice.
Dovršenu u 20,15 sati.
ZAPISNIČAR
Milan Ječmenjak, v.r.

PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Jakovlje
Rudolf Svetec, v.r.

