ZAPI S NI K
sastavljen 05.04.2018. godine na sjednici Općinskog vijeća Općine Breznica koja je
održana u prostorijama Općine u Bisagu.
Sjednica je sazvana pismenim putem klasa: 021-05/18-01/03 od 21.03.2018. godine.
Sjednici su nazočni:
1. Goran Bruči, predsjednik Općinskog vijeća,
2. Mihaela Martinjak, potpredsjednica,
3. Zdravko Trglačnik,
4. Josip Ledinski,
5. Marija Ležaić,
6. Alen Trglačnik,
7. Nikola Podoljnjak,
8. Kristijan Hublin,
9. Ivica Roginek.
Ostali nazočni:
1. Stjepan Krobot, načelnik Općine Breznica,
2. Tomislav Ledinski, zamjenik načelnika Općine Breznica,
3. Stjepan Šafran, pročelnik i voditelj zapisnika.
Sjednici nisu nazočni potpredsjednik Općinskog vijeća Ivan Andrašek koji je opravdao
svoj izostanak te Darko Horvat koji nije opravdao svoj izostanak.
Sjednicu je otvorio predsjednik Goran Bruči, pozdravlja sve prisutne, te otvara
raspravu o zapisniku sa prethodne sjednice Općinskog vijeća.
Nema primjedbi i zapisnik se prihvaća jednoglasno.
Predsjednik Općinskog vijeća Goran Bruči predlaže slijedeći
DNEVNI
1.
2.
3.
4.

RED

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Breznica za 2017. godinu,
Prijedlog kandidata za suca porotnika Općinskog suda u Varaždinu,
Donošenje Odluke o nabavi navalnog vatrogasnog vozila za DVD Bisag,
Ostala pitanja i prijedlozi.

Dnevni red jednoglasno prihvaćen.
Toč. 1)
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna
Općine Breznica za 2017. godinu
Obrazloženje daje načelnik Stjepan Krobot.
Nitko se ne javlja za raspravu pa se pristupa glasovanju.
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Breznica za 2017. godinu donosi se
jednoglasno.

Toč. 2)
Prijedlog kandidata za suca porotnika Općinskog suda u Varaždinu
- načelnik Stjepan Krobot
Od Županijske skupštine Varaždinske županije dobili smo dopis kojim traže da im
dostavimo prijedlog kandidata za suca porotnika Općinskog suda u Varaždinu. Jedan od
uvjeta je da taj kandidat ne smije biti član političke stranke, niti se baviti političkom
djelatnošću. Moj prijedlog je da to bude pročelnik Stjepan Šafran.
Nitko nema drugi prijedlog pa se pristupa glasovanju.
Odluka – jednoglasno:
Stjepan Šafran iz Breznice 21 predlaže se za suca porotnika Općinsko suda u Varaždinu.
Toč. 3)
Donošenje Odluke o nabavi navalnog vatrogasnog vozila za DVD Bisag
Obrazloženje podnosi načelnik Stjepan Krobot. DVD Bisag mora nabaviti navalno
vatrogasno vozilo da bi mogli obavljati svoju osnovnu djelatnost a to je gašenje požara. Ovdje
se radi o vozilu iz Engleske po kojeg se mora ići, znatno je povoljnije od vozila iz ostalih
zamalja EU.
Glasovanje – jednoglasno:
Općina Breznica nabaviti će navalno vozilo za DVD Bisag.
Toč. 4)
Ostala pitanja i prijedlozi
Predsjednik Goran Bruči izvješćuje vijećnike o dopisu koje je dostavio HDZ, a kojim
se u Općinsko vijeće Općine Breznica umjesto dosadašnjeg vijećnika Alena Trglačnika u
vijeće postavlja Ivan Lendl, inače kandidat na listi HDZ-a na prošlim lokalnim izborima.
Sjednici pristupa Ivan Lendl, te u skladu sa Zakonom i našim Statutom daje svečanu prisegu.
Nakon toga načelnik Stjepan Krobot govori o aktivnostima na području Općine. U
toku su dogovori i pripreme za uređenje i asfaltiranje parkirališta kod ambulante u Breznici i
to tako da će se radovi sufinancirati sa 50 % od strane Općine Breznica i Doma zdravlja
Varaždinske županije. Izgradnja vrtića napreduje, Hrvatske vode uređuju kanale na potoku
Breznica, uređena je šumska cesta prema Draškoviću.
- Alen Trglačnik
U županiji sam pokrenuo inicijativu za uređenje igrališta na ulazu u Drašković što bi
se učinilo sa županijskim sredstvima. Zanima me da li je put prema Opčeviću javan i da li se
on može urediti.
-

predsjednik Goran Bruči
Ako više nema pitanja ni prijedloga, svima zahvaljujem na današnjem radu te time
završavam ovu sjednicu.
Voditelj zapisnika:
Stjepan Šafran
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