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OPĆINSKO VIJEĆE
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Sikirevci,25.veljača 2010.god.
ZAPISNIK
8.sjednica Općinskog vijeća Općine Sikirevci
Sastanak je zakazan i započeo dana, 25.veljače 2010 godine u prostorijama Općine Sikirevci, Ulica Lj. Gaja br.12, Sikirevci.
Na sastanku nazoĉni: ĉlanovi Općinskog vijeća; Ivan Ivešić-predsjednik OV-a;-predsjedavajući ,Mijo Živić, Mato Majhen,
Antun Jurušić, Mato Galović, Anto Joskić, Mato Jarić , Mato Živić, Stjepan Rakitić Ivan Dorić i Stjepan Džambo.
Ostali nazoĉni: Ivan Benaković, načelnik općine Sikirevci, predstavnici DVD-a Sikirevci gosp.Đuro Radovanović, Đuro Zetović, Đuro
Galović, Antun Galović i Ivica Nikolić
Neopravdano odsutni: Barša Živković, zamjenik načelnika ,Josip Galović-predsjednik savjeta mladih, Žarko Klaić, predsjednik MO
Jaruge
Zapisniĉar: Gordana Lešić, administrativni tajnik
Sastanak je počeo u 19,00 sati, a otvorio ga je i predsjedavao Ivan Ivešić, predsjednik Općinskog vijeća općine Predsjednik vijeća
otvara sjednicu Općinskog vijeća, utvrđuje da je od 11 nazočno 11 vijećnika, te upoznaje nazočne da na sjednici su prisutni
predstavnici DVD-a Sikirevci vezano za predloženu 1.točku dnevnog reda. Pozdravlja sve nazočne vijećnike i predstavnike DVD-a
Sikirevci.
Predsjedavajući daje vijećnicima na verifikaciju zapisnik sa 7.održane sjednice ,molim primjedbe na zapisnik. Primjedbe na
zapisnik predložene od srane nekih vijećnika prihvaćen i zapisnik s 7. održane sjednice jednoglasno se prihvaća.
Predsjednik: Predloženi dnevni red sastoji se od 13 točaka.
Predloženi dnevni red :
1. Upoznavanje sa postojećim problemima središnje vatrogasne postrojbe općine Sikirevci (nazočni predstavnici DVD
Sikirevci)
2. Općina Babina Greda-zahtjev za suglasnost za izgradnju zajedničkog pročišćavača otpadnih voda
Općina Slav.šamac-kupovina čestice za potrebe izgradnje pročišavaća otpadnih voda
3. Ponuda («Runolist»d.o.o.Vrpolje ) za dodjelu koncesije za obavljanje komunalnih djelatnosti
4. Prijedlog odluke o raspisivanju javnog natječaja za davanje koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području
općine Sikirevci
5. Prijedlog Zaključka o imenovanju novonastalih ulica na Vašarištu-naselje Sikirevci
6. Izvješće o otvaranju Internet stranice općine Sikirevci
7. Prijedlog smjernica zaštite i spašavanja općine Sikirevci za 2010.god.
8. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vl. RH za područje općine Sikirevci s
pregledom Popisa čestica u natječaju
9. Prijedlog odluke o Izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Poduzetničkih zona na području općine Sikirevci
10. Izvješće Inventurne komisije o obavljenom popisu imovine i financijskih sredstava zaključno s 31.12.2009.
11. Izvješće o obavljenom uvidu u proračun i financijskih izvještaja općine Sikirevci za 2008.god. od strane Državnog ureda za
reviziju PU Sl.Brod
12. Zamolba za financijsku potporu PZ»Sikirevci»Sikirevci
13. Pitanja i prijedlozi
Predsjedavajući daje dnevni red na javno glasovanje nazočnim vijećnicima. Dizanjem ruku vijećnika i prebrojavanjem glasova
utvrđuje se 7 glasova ZA i 4 glasa PROTIV(vijećnici Mijo Živić, Antun Jurušić, Mato Majhen i Stjepan Rakitić) ,Uzdržan nema.
Predsjednik utvrđuje da je dnevni red većinom glasova ZA usvojen.
Toĉka 1. dnevnog reda vezana je za problematiku DVD-a Sikirevci na sjednici su nazočni i predstavnici DVD-a Sikirevci .
Radovanović Đuro iznosi problematiku vatrogasne postrojbe naselja Sikirevci vezana oko neispravnosti vatrogasnog vozila i nabavi
vozila, problem financiranja iz proračuna općine Sikirevci ,uvid u općinski Plan zaštite i spašavanja, te trenutna situacija oko plana
lokacije za izgradnju novog vatrogasnog doma ,oko rješavanja problematike u vezi sanacije postojećeg vatrogasnog doma .
U raspravi nazočnih vijećnika oko problematike vatrogasne postrojbe DVD-a Sikirevci, javnim glasovanjem dizanjem ruku
jednoglasno donose zaključak i Odluku:
ZAKLJUĈAK
1. Općina Sikirevci će izdvajat financijska sredstva iz proračuna općine Sikirevci sukladno Zakonu o vatrogastvu mjesečno
ovisno o priljevu novčanih sredstava na žiro-račun općinske Sikirevci
2. Uvid u Plan zaštite i spašavanja općina Sikirevci dostavlja se DVD-u Sikirevci i primjerak za njihove potrebe
3. Utvrdit će se lokacija potrebna za izgradnju novog objekta vatrogasnog doma uz prijedlog struke-projektanta, načelnika
općine i članova DVD-a Sikirevci
ODLUKU
Općinsko vijeće općine Sikirevci odobrava sufinanciranje oko nabave polovnog vatrogasnog vozila u mogućnosti
Općinskog proračuna.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
Za riječ se javlja vijećnik Mijo Živić.
Živić M: Pošto se ne slažem sa duljinom predloženog dnevnog red napuštam rad ove sjednice, moli da se evidentira u zapisnik.
Vijećnik Mijo Živić napušta sjednicu u 20,10 sati.
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Predsjednik : Tražim stanku od 10 minuta.
Predsjednik Općinskog vijeća općine Sikirevci upoznaje nazočne članove općinskog vijeća da konzultacijom s predsjednikom OO
HDZ-a rad sjednice napuštaju svi nazočni vijećnici stranke HDZ-a s vijećnikom stranke HSU, isključivo radi zbog dužine dnevnog
reda od 13 točaka, poštivanje stranačke stege.
Sjednica je prekinuta u 20,30 sati.
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