IZVOD

IZ

ZAPISNIKA

sa 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Donjeg Miholjca, održane dana 09. srpnja
2014. godine u Poduzetničkom inkubatoru Osvit, Vukovarska 162., s početkom u
17,03 sati.
Sjednica je sazvana pisanim pozivom predsjednika Gradskog vijeća gosp.
Ivana Kožića, KLASA: 021-05/14-01/10, URBROJ: 2115/01-01-14-01 od 30. lipnja
2014. godine.
Sjednici su nazočni: Stjepan Viduka, Ivan Knežević, Stanislav Bogdanić,
Nedeljko Kovačić, Josip Adamović, Ivan Kožić, Ivica Čupić, Vlatko Mikolašević,
Željko Macanić, Koviljka Šrajer, Tihana Trcović.
Izostanak su opravdali: Zlatka Krip i Danko Štefanac.
Izostanak nisu opravdali: Anica Sabo i Krunoslav Kovačević.
Od pozvanih sjednici su nazočni: Zoran Kovač, gradonačelnik Grada
D.Miholjca, Darko Mikić, zamjenik gradonačelnika Grada Donjeg Miholjca, Goran
Mataija, pročelnik Upravnog odjela za proračun i financije, Sanja Hatvalić pročelnica
Upravnog odjela za komunalne, gospodarske, društvene djelatnosti i stručne
poslove, Valent Poslon direktor MPC Lokalna razvojna agencija Donji Miholjac,
Andrijana Dolančić, novinarka Radia Donji Miholjac,
Zapisničar je Silvija Stojić, stručni referent u Upravnom odjelu za komunalne,
gospodarske, društvene djelatnosti i stručne poslove.
Ovjerovitelji zapisnika su: Vlatko Mikolašević i Koviljka Šrajer.
Predsjednik Gradskog vijeća gosp. Ivan Kožić otvara 9. sjednicu Gradskog
vijeća, pozdravlja sve nazočne i konstatira da postoji kvorum za pravovaljano
odlučivanje. Predlaže minutu šutnje za preminulog direktora KG „Park“-a gosp. Mirka
ðebića koji je bio neposredni suradnik ovog Gradskog vijeća. Nakon toga predlaže
dnevni red kao u sazivu za sjednicu. Postavlja upit za izmjenu i dopunu dnevnog
reda. Budući nije bilo prijedloga za izmjenu i dopunu dnevnog reda daje predloženi
dnevni red na glasovanje. Konstatira nakon provedenog glasovanja da je
jednoglasno usvojen slijedeći:

D N E V N I R E D:
1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika s 8. sjednice
Gradskog vijeća Grada Donjeg Miholjca
2. Pitanja, prijedlozi, komentari i mišljenja vijećnika
3. Donošenje Zaključka povodom razmatranja Izvješća
o radu Miholjačkog poduzetničkog centra Lokalne
razvojne agencije d.o.o. Donji Miholjac za 2013.
godinu
IZVJESTITELJ: Valent Poslon
4. Donošenje Zaključka povodom razmatranja informacije
o realizaciji izgradnje Industrijske zone „Janjevci“
u Donjem Miholjcu
IZVJESTITELJ: Valent Poslon
5. Donošenje:
a) Rješenja o odreñivanju predstavnika Grada Donjeg
Miholjca u Povjerenstvo za dodjelu zakupa na
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poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike
Hrvatske
b) Rješenja o odreñivanju predstavnika Grada Donjeg
Miholjca u Povjerenstvo za dodjelu zakupa na
poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike
Hrvatske za ribnjake
c) Rješenja o odreñivanju predstavnika Grada Donjeg
Miholjca u Povjerenstvo za procjenu troškova
stavljanja u funkciju poljoprivredne proizvodnje
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske koje nije u funkciji poljoprivredne
proizvodnje ili je obraslo višegodišnjim raslinjem
i vrijednost drvne mase
IZVJESTITELJ: Biserka Mijatović
6. Donošenje Odluke o Reviziji 1 Plana zaštite i
spašavanja Grada Donjeg Miholjca
IZVJESTITELJ: Darko Mikić

RAD PO UTVRðENIM TOČKAMA DNEVNOG REDA.

Točka 1.

Pod točkom 1. dnevnog reda jednoglasno je usvojen Izvod iz
zapisnika sa 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Donjeg Miholjca
s primjedbom na ispravak pod točkom 9. da prijedlog nije prihvaćen
sa 7 glasova protiv i 5 glasova suzdržan.

Točka 2.

Pod točkom 2. dnevnog reda gosp. Željko Macanić moli da mu se
dostavi rješenje o razrješenju članstva u Upravnom vijeću Dječjeg
vrtića Pinokio Donji Miholjac. Nadalje ponavlja pitanje s prethodne
sjednice Gradskog vijeća o zabrani prodaje van tržnice. Postavlja
pitanje ureñenja kanalske mreže u naselju Donji Miholjac.
Gradonačelnik gosp. Zoran Kovač odgovara da će Gradsko vijeće
raspravljati na jednoj od svojih sjednica o problematici prodaje
poljoprivrednih proizvoda van tržnice. Slaže se da je kanalska mreža
u derutnom stanju ne samo u gradu već i u prigradskim naseljima. Grad
će tražiti sredstva i izvan proračuna za sanaciju kanalske mreže, no
sve dok grañani sami zatrpavaju kanale neće se moći napraviti puno.
Gosp. Stjepan Viduka moli u pisanom obliku da se dostavi vijećnicima
stanje važećih grañevinskih dozvola i onih koje su još na snazi da li
se planira što po istima raditi.
Gradonačelnik gosp. Zoran Kovač odgovara da postoji cijeli niz
grañevinskih dozvola od kojih su neke još na snazi te se planira po
njima završiti neke projekte u skladu s mogućnostima ovog proračuna.
One grañevinske dozvole koje su istekle morati će se ponovno ishoditi.
Gosp. Stjepan Viduka konstatira da je ova godina izuzetno kišna te
da bi trebalo povesti računa o košenju trave u industrijskoj zoni
Janjevci.
Gradonačelnik, gosp. Zoran Kovač odgovara da će se trava u
industrijskoj zoni Janjevci kositi te će taj posao obavljati tvrtka Doroslov.
Gosp. Vlatko Mikolašević postavlja pitanje obavljanja dimnjačarskih
poslova u gradu Donjem Miholjcu jer je ovo Vijeće donijelo odluku da
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će taj posao obavljati tvrtka Doroslov. Interesira ga, budući je vidio
da je raspisan javni poziv za stručno osposobljavanje, u kojoj je to
fazi, koliko će se ljudi primati i da li će to biti samo s područja grada
Donjeg Miholjca. Sugerira gradonačelniku da na službenoj stranici
grada se u novostima stave nove vijesti umjesto sretan Božić 2013.
godine.
Gradonačelnik gosp. Zoran Kovač ističe da su dimnjačarske usluge
i usluge parkiranja predviñene da ih obavlja tvrtka Doroslov, no kako
je ista bila u osnivanju uskoro će započeti i s tim djelatnostima. Što se
tiče stručnog osposobljavanja isto financira Republika Hrvatska,
izvršeno je testiranje i o tome više može reći pročelnica gña. Sanja
Hatvalić. Što se tiče ureñivanja web stranica isto će se u najkraćem
mogućem roku riješiti.
Pročelnica gña. Sanja Hatvalić pojašnjava vijećnicima da je bio
raspisan natječaj za 7 radnih mjesta. Budući Grad ima 21 zaposlenika
ne može se primiti više ljudi od zaposlenih. Za 18 službenika stiglo je
47 prijava od kojih neke nisu ispunjavale formalne uvjete te su kao
takve odbačene. Budući da od prošle godine Zavod za zapošljavanje
nadoknañuje troškove putovanja javilo se zainteresiranih i iz drugih
naselja i gradova. Osobe koje su se prijavile sa visokom stručnom
spremom biti će sve primljene, no osobe koje su se prijavile sa višom
stručnom spremom, puno ih više ima, te je na 2 radna mjesta
konkuriralo 11 ljudi. Prema provedenom testiranju biti će primljeno
6 osoba.
Točka 3.

Pod točkom 3. dnevnog reda s jednim glasom suzdržan donesen je
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Miholjačkog poduzetničkog
centra Lokalne razvojne agencije d.o.o. Donji Miholjac za 2013.
godinu.

Točka 4.

Pod točkom 4. dnevnog reda jednoglasno je donesen Zaključak o
prihvaćanju informacije o realizaciji izgradnje Industrijske zone
„Janjevci“ u Donjem Miholjcu.

Točka 5.

Pod točkom 5. dnevnog reda jednoglasno je doneseno slijedeće:
a) Rješenje o odreñivanju predstavnika Grada Donjeg
Miholjca u Povjerenstvo za dodjelu zakupa na
poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike
Hrvatske u osobi gosp. Ivana Kožića;
b) Rješenje o odreñivanju predstavnika Grada Donjeg
Miholjca u Povjerenstvo za dodjelu zakupa na
poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike
Hrvatske za ribnjake u osobi gosp. Ivice Čupića;
c) Rješenje o odreñivanju predstavnika Grada Donjeg
Miholjca u Povjerenstvo za procjenu troškova
stavljanja u funkciju poljoprivredne proizvodnje
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske koje nije u funkciji poljoprivredne
proizvodnje ili je obraslo višegodišnjim raslinjem
i vrijednost drvne mase u osobi gñice. Zlatke Krip.

Točka 6.

Pod točkom 6. dnevnog reda jednoglasno je donesena Odluka Reviziji
I. Plana zaštite i spašavanja Grada Donjeg Miholjca.

4

Predsjednik Gradskog vijeća zaključuje rad sjednice u 18,35 sati.

ZAPISNIČAR:
Silvija Stojić,v.r.

OVJEROVITELJI ZAPISNIKA:
1. Vlatko Mikolašević,v.r.

2. Koviljka Šrajer,v.r.

PREDSJEDNIK GRADSKOG
VIJEĆA:
Ivan Kožić,dipl.ing.polj.,v.r.

