Z A P I S N I K
sa 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Brod Moravice
održane dana 30. ožujka 2016. godine (utorak ) u 18,00 sati
u prostoriji Općine Brod Moravice (čitaonica)

NAZOČNI: Branimir Svetličić, Igor Svažić, Vilim Klobučar, Boris Delač,
Milorad Kuzmanović, Davor Delač, Valter Crnković, Ivan Crnković
ODSUTNI: Branko Mamuzić
Sjednici su nazočni, načelnik Dragutin Crnković, Ivan Grgurić, te predstavnici JUO
Ivan Jurković, Renata Brajdić i Snježana Jurković koja vodi zapisnik.
Također prisutni su i gospoda Vanja Smokvina, Saša Ukić i Darko Jaška koji će predstaviti
projekt E-županija.
Predsjednik vijeća Branimir Svetličić pozdravlja sve nazočne, te predlaže nadopunu
Dnevnog reda točkom 5. Informacija o izmjeni cijene vodnih usluga i točkom 6. Izvješće Centra
za brdsko planinsku poljoprivredu.

D N E V N I

R E D:
1. Usvajanje zapisnika sa 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Brod
Moravice
2. E-županija (Projekt razvoja širokopojasne elektroničke komunikacijske
mreže (EKM) PGŽ u ruralnom razvoju
3. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Brod Moravice za 2015.
godinu
4. Izvješće Općinskog načelnika za period 01.07.2015.-31.12.2015. godine
5. Informacija o izmjeni cijene vodnih usluga
6. Izvješće Centra za brdsko planinsku poljoprivredu

Tako izmijenjen Dnevni red jednoglasno je usvojen, a za ovjerovitelje zapisnika jednoglasno su
izabrani Ivan Crnković i Boris Delač.
Nakon toga predsjednik vijeća predložio je da se prvo predstavi projekt E-županija, tj. 2.
točka Dnevnog reda, što je jednoglasno prihvaćeno.
Ad 2.
Gospoda Vanja Smokvina, Saša Ukić i Darko Jaška predstavili su projekt E-županija,
naglasivši da je PGŽ prva krenula u taj projekt, pojasnili su njegovu svrhu, te predradnje koje su
već poduzete, te što će biti potrebno napraviti od strane Općine Brod Moravice da bi projekt
saživio.

U raspravi po predstavljanju projekta sudjelovali su načelnik Dragutin Crnković, koji je naglasio
da je Općina Brod Moravice krenula u postupak naplate prava služnosti od Hrvatskog telekoma
putem Odvjetničkog ureda Jajaš iz Rijeke, te Valter Crnković koji je zatražio pojašnjenja glede
brzine internetske mreže.
Na temelju članka 32. Statuta Općine Brod Moravice (" Službene novine" broj
30/09,35/09 i 16/13), Općinsko vijeće Općine Brod Moravice na sjednici održanoj dana 31.
ožujka 2016. godine jednoglasno je donijelo
ODLUKU
o prihvaćanju projekta E-županija na području Općine Brod Moravice.
Predmetna Odluka prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Nakon završetak prezentacije projekta E-županije, predsjednik Branimir Svetličić
pozvao je vijećnike da upute vijećnička pitanja.
Vijećnik Boris Delač upitao je zašto se više ne voze starije osobe kod liječnika, te u kojoj je fazi
Strategija razvoja Općine Brod Moravice za period 2015 – 2020.
Načelnik Dragutin Crnković pojasnio je da se prijevoz starijih osoba više ne obavlja stoga što je
zakonom propisano da se to može obavljati samo ukoliko postoji registrirana djelatnost prijevoza,
te će se pokušati iznaći način da se taj problem riješi, a prijedlog Strategije bit će dostavljen
vijećnicima prije slijedeće sjednice vijeća kako bi ga mogli proučiti i uputiti svoje prijedloge.
Vijećnik Vilim Klobučar postavio je pitanje na koji način će se obavljati pomoć u kući koja se
sada pokreće.
Načelnik je odgovorio da se taj program provodi preko Općine Brod Moravice, odnosno Zavoda
za zapošljavanje, to je vrsta javnih radova koja će pružati pomoć starijim osobama. Provodit će se
na rok od 6 mjeseci i bit će zaposlene 4 osobe.
Budući više nije bilo vijećničkih pitanja

Ad 1.
Zapisnik sa 15. sjednice Općinskog vijeća jednoglasno je usvojen.

Ad 3.
Pojašnjenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna dali su načelnik Dragutin Crnković
i Snježana Jurković, naglasivši smanjenje prihoda zbog ukidanja statusa područja od posebne
državne skrbi, naglašeno je da su u protekloj godini dobivena sredstva pomoći s razine državnog
proračuna u iznosu od oko 570.000 kn, za izravnanje smanjenih prihoda, te će se ta sredstva
dobiti u iduće dvije godine ali u smanjenom iznosu.
Nije bilo rasprave po ovoj točci.

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08 i 136/12) i
članka 32. Statuta Općine Brod Moravice (" Službene novine" broj 30/09,35/09 i 16/13),
Općinsko vijeće Općine Brod Moravice na sjednici održanoj dana 31. ožujka 2016. godine
jednoglasno je donijelo
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
o izvršenju proračuna Općine Brod Moravice za 2015. godinu.
Predmetni Godišnji izvještaj prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Ad 4.
Načelnik je dopunio svoje izvješće već ranije spomenutim ugovorom sa Odvjetničkim
uredom Jajaš o naplati prava služnosti od HT, trebalo bi se naplatiti oko 160.000 kn, a provizija
ureda bi će oko 25.000 od ne naplaćene svote.
Pojasnio je da se kod uređenja cesta Kupa - Planica i Podstene - Planica u potpunosti izmijenjana
i vodovodna mreža.
Nije bilo rasprave po ovoj točci
Temeljem članka 32. Statuta Općine Brod Moravice (" Službene novine" broj 30/09,35/09
i 16/13), Općinsko vijeće Općine Brod Moravice na sjednici održanoj dana 31. ožujka 2016.
godine jednoglasno je prihvatilo
IZVJEŠĆE
Općinskog načelnika za period 01.07.2015.-31.12.2015. godine
Predmetno Izvješće prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Ad 5.
Načelnik Dragutin Crnković dao je informaciju vijećnicima o izmjeni cijene vodnih usluga,
odnosno povećanju iste iz razloga što je to naloženo komunalnom poduzeću „Komunalac – VIO“
od strane revizije, jer je cijena vodne usluge bila preniska.
Ad 6.
Vijećnik Vilim Klobučar, kao predstavnik Općine Brod Moravice u Centru za brdsko
planinsku poljoprivredu izvijestio je vijećnike da je u CBPP usvojen Pravilnik o korištenju
mehanizacije Centra za brdsko planinsku poljoprivredu. CBPP je u suradnji s Općinom Lokve
nabavio mehanizaciju (malčer, preša za sijeno, grablje, plug, sadilica, vadilica krumpira) ista se
nalazi u Općini Lokve, ali je sve jedinice lokalne samouprave imaju pravo koristiti, kao i
stanovništvo sa tih područja, a sve to je regulirano navedenim Pravilnikom.

POČELO U 18,00 SATI, ZAVRŠILO U 19,20 SATI.

Zabilježila:
___________________
/Snježana Jurković/

Ovjerovitelji zapisnika:
__________________________
/Ivan Crnković /
__________________________
/Boris Delač /

Predsjednik:
________________________
/Branimir Svetličić/

