REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DOMAŠINEC
OPĆINSKI NAČELNIK
Domašinec, 25.03.2015.
PRIOPĆENJE ZA JAVNOST
9. sjednica Općinskog vijeća Općine Domašinec održana 24.03.2015. godine
DONOŠENJE AKATA PREMA DNEVNOM REDU:
1.

a) Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Domašinec za 2014.
godinu
Općinsko vijeće donosi Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Domašinec za
2014. godinu u iznosima:
Naziv
Prihodi poslovanja
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
Rashodi poslovanja
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))
Ukupno prihodi i primici
Višak prihoda iz prethodnih godina
Sveukupno prihodi i primici
Ukupno rashodi i izdaci
Višak/Manjak + Neto financiranje

Plan
2.697.230,93
83.000,00
1.973.200,00
860.800,00
-53.769,07
2.780.230,93
53.769,07
2.834.000,00
2.834.000,00
0,00

Izvršenje
2.814.880,81
82.568,63
1.711.303,67
499.713,75
686.432,02
2.897.449,44
53.769,07
2.951.218,51
2.211.017,42
740.201,09

b) Donošenje Izvješća o izvršenju Plana razvojnih programa Općine Domašinec za 2014.
godinu
Usvaja se Izvješće o izvršavanju Plana razvojnih programa Općine Domašinec za
2014. godinu. Plan je izvršen sukladno Izvršenju proračuna za 2014. godinu.
2.

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za 2014. godinu
Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za 2014. godinu.
Izvješćem o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine
Domašinec za 2014. godinu utvrđuju se financijski izdaci za kulturne djelatnosti, akcije
i manifestacije u kulturi, financirane iz Proračuna Općine Domašinec u iznosu od
46.596,25 kuna.

3.

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Općine Domašinec
za 2014. godinu
Usvojeno je Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 2014. godinu.
Izvješćem o izvršenju Programa javnih potreba u športu na području Općine

Domašinec za 2014. godinu utvrđuju se financijski izdaci za šport financirani iz
Proračuna Općine Domašinec u iznosu od 32.034,50 kuna.
4.

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području
Općine Domašinec za 2014. godinu
Usvojeno je Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na
području Općine Domašinec za 2014. godinu.
Izvješće obuhvaća održavanje komunalne infrastrukture u 2014. godini i to:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

odvodnja atmosferskih voda,
održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina,
održavanje javnih površina,
održavanje nerazvrstanih cesta,
održavanje groblja,
javna rasvjeta.
OSNOVNI
RAČUN

65321 1
65321 2

IZVOR SREDSTAVA

IZVRŠENO
U 2014. GODINI
(kn)

Komunalna naknada Domašinec
Komunalna naknada Turčišće
Sredstva iz prethodne godine
Ostala proračunska sredstva
UKUPNO:

129.399,41
36.464,97
23.329,22
0,00
189.193,60

UKUPNO PRIKUPLJENA SREDSTVA
UTROŠENO U 2014. GODINI
Neutrošena sredstva komunalne naknade u
2014. godini prenose se i raspoređuju
Programom održavanja komunalne
infrastrukture Općine Domašinec u 2015.
godini

5.

189.193,60
141.898,55
47.295,05

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture na području
Općine Domašinec za 2014. godinu
Usvojeno je Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Domašinec za 2014. godinu.
OSNOVNI
RAČUN
65311 1
65311 2

IZVOR SREDSTAVA

IZVRŠENO
U 2014. GODINI
(kn)

Komunalni doprinos -Domašinec
Komunalni doprinos - Turčišće
Sredstva iz prethodne godine
(plan)
Ostala proračunska sredstva

148.429,94
21.293,75
61.416,79

UKUPNO:

231.140,48

UKUPNO PRIKUPLJENA SREDSTVA
UTROŠENO U 2014. GODINI
Neutrošena sredstva komunalnog doprinosa u
2014. godini prenose se i raspoređuju
Programom gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture Općine Domašinec

0,00

231.140,48
169.246,50
61.893,98

u 2015. godini

6.

Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom u
Općini Domašinec za 2014. godinu
Prihvaćeno je Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom u Općini Domašinec za
2014. godinu
Otpad sakupljen na području Općine Domašinec odlaže na uređeno odlagalište u
Totovcu. Količine prikupljenog otpada određene su vaganjem po vrstama otpada.
Komunalni otpad prikuplja se i odvozi svakih 14 dana, a jednom mjesečno po
utvrđenom godišnjem terminskom planu sakuplja se, odvozi i zbrinjava sekundarni
otpad u PVC-vrećama i to posebno PET-ambalaža, MET-ambalaža, papir i tetrapak
ambalaža.
Glomazni otpad sakuplja se, odvozi i zbrinjava dva puta (2) godišnje i to tijekom
mjeseca travnja i rujna prema unaprijed utvrđenom godišnjem terminskom planu uz
prethodnu najavu korisnika.
Staklo se skuplja u kontejnerima na zelenim otocima (4 lokacije) i to: Domašinec 3
lokacije i Turčišće 1 lokacija, minimum 4 puta godišnje ovisno o količini stakla u
kontejneru.
Odjeća se skuplja 4 puta godišnje prema utvrđenom planu skupljanja. Poslove za
MURS EKOM d.o.o. obavlja Socijalna zadruga - Humana Nova, Čakovec.
Lampioni s mjesnog groblja Domašinec skupljaju se u kontejnere odvojeno plastični i
metalni dio, a prazne se najmanje dva puta godišnje. Zbrinjavanje obavlja GKP
"Čakom" d.o.o. Čakovec.
Elektronički otpad se tijekom 2014. godine nije sakupljao.

7.

Donošenje Odluke o financiranju političkih stranaka i članova Općinskog vijeća
Općine Domašinec izabranih s liste grupe birača iz Proračuna Općine Domašinec u
2015. godini
Ovom se Odlukom uređuje visina i način raspoređivanja sredstava osiguranih u
Proračunu Općine Domašinec za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i
članova Općinskog vijeća Općine Domašinec (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće)
izabranih s liste grupe birača.
Visina sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i članova
Općinskog vijeća izabranih s liste grupe birača osiguravaju se u Proračunu Općine
Domašinec u ukupnom iznosu od 5.700,00 kuna.

8.

Donošenje provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine
Domašinec za 2015. godinu
U cilju unapređenja zaštite od požara na području Općine Domašinec, Općinsko vijeće
Općine Domašinec donosi Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje
Općine Domašinec za 2014. godinu.
Provedbeni plan je dostupan na web stranici Općine Domašinec.

9.

Donošenje Odluke o planu, programu i načinu upoznavanja stanovništva s opasnostima
od požara
Ovom Odlukom se određuje donošenje Plana upoznavanja stanovništva s opasnostima
od požara i Programa upoznavanja stanovništva sa zaštitom od požara, postupcima
koje treba poduzeti u vezi zaštite od požara kao i način na koji u konkretnoj situaciji

upoznati stanovništvo s neposrednom opasnošću od požara.
10.

Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite od požara na području
Općine Domašinec za 2014. godinu
Općinsko vijeće Općine Domašinec prihvaća Izvješće o stanju zaštite od požara na
području Općine Domašinec za 2014. godinu.

11.

Donošenje Zaključka o prihvaćanju financijskog izvješća DVD-a Domašinec i Turčišće
Prihvaćaju se financijska izvješća DVD-a Domašinec i DVD-a Turčišće za 2014.
godinu.
Izvješća su sastavljena temeljem obračuna prihoda i rashoda od 01.01.2014. do
31.12.2014. godine koje za DVD Domašinec i Turčišće vodi računovodstvo
Vatrogasne zajednice Međimurske županije i temeljem računovodstvenih podataka
Općine Domašinec.
DVD DOMAŠINEC
OPIS
UKUPNO - PRIHODI
UKUPNO - RASHODI
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA
Novac na žiro računu
Gotovina u blagajni
Ukupno (žrn i blagajna)
Potraživanja
Obveze prema dobavljačima

Kuna
81.396,80
54.591,34
26.805,46
18.500,57
4.336,74
22.837,31
5.380,36
3.968,15

Financiranje iz Proračuna Općine Domašinec za 2014. godinu
Prijenos sredstava na zajednički račun VZMŽ
Plaćena potrošnja vode
Ukupno iz Proračuna Općine Domašinec za 2014.
godinu
12.

37.000,00
254,99
37.254,99

Davanje Suglasnosti o pravu građenja Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Turčišće za
rekonstrukciju i dogradnju vatrogasnog doma u Turčišću
Općinsko vijeće Općine Domašinec daje Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Turčišće,
OIB: 16483010639, suglasnost za građenje na čestici broj 220/a/2/1/1/2 upisanoj u
z.k.ul. br. 1210 k.o. Turčišće, identičnaoj s katastarskom česticom broj 669/11 k.o.
Turčišće.
Ova Suglasnost služi Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Turčišće kao akt za
dokazivanje pravnog interesa za izdavanje građevinske dozvole za rekonstrukciju i
dogradnju Vatrogasnog doma u Turčišću temeljem uvodno citiranog Zakona o
građenju.

13.

Donošenje Odluke o kupnji nekretnine za potrebe programa uređenja arheološkog
lokaliteta Gradišće I. i II. u Turčišću

Za potrebe provedbe programa vezanog uz uređenje arheološkog lokaliteta na nalazištu
"Turčišće – Gradišće I i II." Općina Domašinec kupuje česticu zemljišta broj 226/54
livada i put površine 720 čhv upisana u z.k.ul.br. 821 katastarske općine Turčišće,
identične s k.č.br. 148 livada od 2706 m2.
Kupoprodajna cijena zemljišta prema ponudi vlasnice Irenene Grozdek s prebivalištem
na adresi: Hechtackerstrasse 30, 9014 St. Gallen – Schweiz, adresa u Republici
Hrvatskoj: Makarska, K. Meštrovića 2a, OIB 11086746836, iznosi 1,00 euro za 1 čhv
površine, odnosno 720 eura u kunskoj protuvrijednosti.
Cijena izražena u eurima obračunava se u kune prema srednjem tečaju Privredne banke
Zagreb na dan isplate što se utvrđuje kupoprodajnim ugovorom između kupca i
prodavateljice.
14.

Donošenje Odluke o izradi Strateškog razvojnog programa Općine Domašinec od
2015. do 2020. godine
Općinsko vijeće Općine Domašinec daje suglasnost za izradu temeljnog planskog
dokumenta pod nazivom "Strateški razvojni program Općine Domašinec od 2015. do
2020. godine".
Strateškim razvojnim programom Općine Domašinec od 2015. do 2020. godine utvrdit
će se razvojni ciljevi usmjereni prema društveno-gospodarskom razvoju Općine
Domašinec.

15.

Donošenje Odluke o isplati financijskih sredstava Općini Donji Kraljevec za uređenje
groblja Sv. Juraj u Trnju koje dijelom koriste stanovnici naselja Turčišće
Općinsko vijeće Općine Domašinec prihvaća prijedlog Općine Donji Kraljevec u svezi
financijske pomoći za uređenje groblja Sv. Juraj u Trnju koje dijelom koriste
stanovnici naselja Turčišće.
Iz Proračuna Općine Domašinec na ime troškova uređenja groblja Sv. Juraj u Trnju,
kao namjenska sredstva, isplatiti će se iznos od 10.000,00 kuna na žiro račun Općine
Donji Kraljevec.

16.

Donošenje Odluke o ne preuzimanju proporcionalnog dijela vlasničkih prava u JVP
Čakovec istupanjem Grada Preloga iz Sporazuma o osnivanju JVP Čakovec
Istupanjem Grada Preloga iz Sporazuma o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe
Čakovec, Općina Domašinec ne preuzima proporcionalni dio vlasničkih prava u
Javnoj vatrogasnoj postrojbi Čakovec koja posjeduje Grad Prelog.

17.

Aktualni sat.
Izvješće općinskog načelnika (može se vidjeti na web stranici Općine Domašinec).

OPĆINSKI NAČELNIK
Dragutin Lisjak v.r.

