ZAPISNIK
sa 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Orahovice odrţane u Velikoj gradskoj
vijećnici dana 26. travnja 2010. godine (ponedjeljak) s početkom u 19,00 sati.
Nazočni članovi Gradskog vijeća:
1. Miroslav Šimek
2. Dean Pluţarić
3. Zvonimir Varga
4. Mario Kršćanski
5. Igor Hozić
6. Ivica Podboj
7. Ţeljko Kašić
8. Sunčica Radonić
9. Ruţa Grbić
10. Vlado Karakaš
Opravdano nenazočni:
1. Dragoslav Jovanović
2. Hrvoje Gubeljak
3. Ana-Marija Petin
Neopravdano nenazočni:
1. Ivan Zeman
2. Franjo Kukuruzović
Ostali nazočni:
1. Josip Nemec, gradonačelnik grada Orahovice,
2. Darko Ţuţak, zamjenik gradonačelnika grada Orahovice,
3. Emica Parašilovac, tajnik grada Orahovice,
4. Marija Bačmaga, novinar RADIO ORAHOVICA d.o.o. Orahovica.
Gosp. Varga - otvara sjednicu, pozdravlja nazočne i za sjednicu predlaţe
dopunu dnevnog reda:
1. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti gradonačelniku za raspolaganje sredstvima iz
Proračuna grada Orahovice za 2010. godinu namijenjenih trg. društvu RUŢICA
GRAD d.o.o. Orahovica za obavljanje poslova upravljanja i gospodarenja Turističkim
kompleksom „JEZERO – RUŢICA GRAD“ Orahovica (Izvjestitelj: gradonačelnik),
2. Prijedlog Odluke o dozvoli prometovanja i pristupa kamionskim vozilima za BIT
Computers Orahovica (Izvjestitelj: Emica Parašilovac),
3. Prijedlog Odluke o dozvoli prometovanja i pristupa kamionskim vozilima trg. društvu
VETELA d.o.o. Orahovica (Izvjestitelj: Emica Parašilovac),
4. Prijedlog Odluke o Izmjeni i dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog
plana ureĎenja grada Orahovice (Izvjestitelj: Darko Ţuţak).
Za sjednicu se predlaţe slijedeći dopunjeni
D N E V N I R E D:
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1. Usvajanje zapisnika s 6. i 7. sjednice Gradskog vijeća,
2. Aktualni sat Gradskog vijeća,
3. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja grada Orahovice prigodom obiljeţavanja
Dana grada – blagdana Našašća svetog Kriţa, 3. svibnja 2010. godine (Izvjestitelj:
Odbor za priznanja),
4. Prijedlog Odluke o usvajanju Godišnjeg obračuna Proračuna grada Orahovice za
razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2009. godine (Izvjestitelj: Josip Nemec),
5. Izvješće o utrošku tekuće proračunske pričuve za razdoblje 1.1. – 31. 3. 2010. godine
(Izvjestitelj: Gradonačelnik),
6. Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana ureĎenja „JARČIŠTE“ Orahovica
(Izvjestitelj: Darko Ţuţak),
7. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti gradonačelniku za raspolaganje sredstvima iz
Proračuna grada Orahovice za 2010. godinu namijenjenih trg. društvu RUŢICA
GRAD d.o.o. Orahovica za obavljanje poslova upravljanja i gospodarenja Turističkim
kompleksom „JEZERO – RUŢICA GRAD“ Orahovica (Izvjestitelj: gradonačelnik),
8. Prijedlog Odluke o dozvoli prometovanja i pristupa kamionskim vozilima za BIT
Computers Orahovica (Izvjestitelj: Emica Parašilovac),
9. Prijedlog Odluke o dozvoli prometovanja i pristupa kamionskim vozilima trg. društvu
VETELA d.o.o. Orahovica (Izvjestitelj: Emica Parašilovac),
10. Prijedlog Odluke o Izmjeni i dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog
plana ureĎenja grada Orahovice (Izvjestitelj: Darko Ţuţak).
Jednoglasno je usvojen predloţeni i dopunjeni dnevni red.
Ad. 1.
Usvajanje zapisnika s 6. i 7. sjednice Gradskog vijeća
Jednoglasno je usvojen Zapisnik s 6. sjednice Gradskog vijeća.
Jednoglasno je usvojen Zapisnik s 7. sjednice Gradskog vijeća.
Ad. 2.
Aktualni sat Gradskog vijeća
VLADO KARAKAŠ – pozdravlja sve nazočne i postavlja pitanje gradonačelniku,
kada će i tko će sanirati novu obilaznicu (iznad trgovine BILLE) u gradu i na čiji teret?
Gosp. Nemec - pozdravlja sve nazočne i odgovara na postavljeno pitanje vijećnika.
Desila se jedna nesreća, veliki je interes graĎana za tu ulicu, što znači da je ova vlast
prepoznala i izvršila ţelje graĎana. Cesta će se napraviti o trošku izvoĎača, a što se tiče
sanacije ovoga klizišta što je nastalo na 102 m od same ceste, pravi se projekt i to će se
vjerojatno financirati iz proračuna grada. Raspisali smo natječaj i prikupljamo podatke koliko
će to koštati, traţimo najjeftinije cijene i kvalitetu prema dokumentaciji koju nam dostave. Vi
ćete svi o tome biti obaviješteni kada prikupimo sve potrebno, jer ova vlast nema od nikoga
što sakrivati. Ova vlast ne moţe preuzeti odgovornost za ovu nesreću koja se je desila.
Klizište nije nastalo zbog prometnice već velikih oborina i terena u vrhu Albusa gdje su se
stvorile velike količine vode i nisu mogle oteći. Cesta je čak i zaustavila to klizište, da ne
doĎe do zgrada. Jedan od najboljih naših stručnjaka u Hrvatskoj gosp. Ortolan, izraditi će
program geotehničkih istraţivanja za glavni projekt sanacije ceste iznad BILLE. Cesta će biti
riješena tijekom ove godine, i biti će otvorena za promet a biti će i zamijenjena za ţupanijsku
cestu.
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Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja grada Orahovice prigodom obiljeţavanja
Dana grada – blagdana Našašća svetog Kriţa, 3. svibnja 2010. godine
Gosp. Kašić, predsjednik Odbora za priznanja, je članove vijeća upoznao s
prijedlogom Odluke o dodjeli javnih priznanja grada Orahovice prigodom obiljeţavanja Dana
grada – blagdana Našašća svetog Kriţa, 3. svibnja 2010. godine.
Nakon provedenog glasovanja jednoglasno se donosi
ODLUKA
o dodjeli javnih priznanja
grada Orahovice prigodom obiljeţavanja
Dana grada – blagdana Našašća
Svetog Kriţa, 3. svibnja 2010. godine

Ad. 4.
Prijedlog Odluke o usvajanju Godišnjeg obračuna Proračuna grada Orahovice za
razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2009. godine
Gosp. Nemec – je upoznao nazočne s prijedlogom Odluke o usvajanju
Godišnjeg obračuna proračuna grada Orahovice za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2009.
godine.
U raspravi je sudjelovao gosp. Kršćanski.
Nakon provedenog glasovanja jednoglasno se donosi
ODLUKA
o usvajanju Godišnjeg obračuna Proračuna Grada Orahovice
za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2009. godine
Ad. 5.
Izvješće o utrošku tekuće proračunske pričuve za razdoblje 1.1. – 31. 3. 2010. godine
Gosp. Nemec – nazočne upoznaje s Izvješćem o utrošku tekuće proračunske
pričuve za razdoblje 1.1. – 31.3.2010. godinu.
Nakon provedenog glasovanja jednoglasno se donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o utrošku
tekuće proračunske pričuve za razdoblje
1.1.-31.3.2010. godine
I
Prihvaća se Izvješće gradonačelnika o utrošku tekuće proračunske pričuve za
razdoblje 1.1.-31.3.2010. godine.

-4Ad. 6.
Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana ureĎenja „JARČIŠTE“ Orahovica
Gosp. Ţuţak – nazočne vijećnike upoznaje s prijedlogom Odluke o donošenju
Urbanističkog plana ureĎenja „JARČIŠTE“ Orhaovica.
Nakon provedenog glasovanja jednoglasno se donosi
ODLUKA
O DONOŠENJU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA
„JARČIŠTE“ ORAHOVICA
Ad. 7.
Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti gradonačelniku za raspolaganje sredstvima iz
Proračuna grada Orahovice za 2010. godinu namijenjenih trg. društvu RUŢICA GRAD
d.o.o. Orahovica za obavljanje poslova upravljanja i gospodarenja Turističkim
kompleksom „JEZERO – RUŢICA GRAD“ Orahovica
Gosp. Nemec – je članove upoznao s prijedlogom Odluke o davanju
suglasnosti gradonačelniku za raspolaganje sredstvima iz Proračuna grada Orahovice za 2010.
godinu namijenjenih trg. društvu RUŢICA GRAD d.o.o. Orahovica za obavljanje poslova
upravljanja i gospodarenja Turističkim kompleksom „JEZERO – RUŢICA GRAD“
Orahovica.
Nakon provedenog glasovanja jednoglasno se donosi
ODLUKA
o davanju suglasnosti gradonačelniku
za raspolaganje sredstvima
iz Proračuna grada Orahovice za 2010. godinu
namijenjenih trg.društvu RUŢICA GRAD d.o.o.
Orahovica za obavljanje poslova
upravljanja i gospodarenja
Turističkim kompleksom „JEZERO-RUŢICA
GRAD“ Orahovica
I
Daje se suglasnost gradonačelniku grada Orahovice za raspolaganje i
doznaku sredstava iz Proračuna grada Orahovice za 2010. godinu trg. društvu RUŢICA
GRAD d.o.o. Orahovica u iznosu od 1.000.000,00 kuna, za obavljanje poslova upravljanja i
gospodarenja Turističkim kompleksom „JEZERO-RUŢICA GRAD“ Orahovica.
Ad. 8.
Prijedlog Odluke o dozvoli prometovanja i pristupa kamionskim vozilima za BIT
Computers Orahovica
GĎa. Parašilovac – članove vijeća upoznaje s prijedlogom Odluke o dozvoli
prometovanja i pristupa kamionskim vozilima BIT Computers Orahovica.
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ODLUKA
o dozvoli prometovanja i
pristupa kamionskim vozilima
za BIT Computers Orahovica

Ad. 9.
Prijedlog Odluke o dozvoli prometovanja i pristupa kamionskim vozilima trg.društvu
VETELA d.o.o. Orahovica
GĎa. Parašilovac – je upoznala nazočne s prijedlogom Odluke o dozvoli
prometovanja i pristupa kamionskim vozilima Vetela d.o.o. Orahovica.
Nakon provedenog glasovanja jednoglasno se donosi
ODLUKA
o dozvoli prometovanja i
pristupa kamionskim vozilima
trg. društvu VETELA d.o.o. Orahovica

Ad. 10.
Prijedlog Odluke o Izmjeni i dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana
ureĎenja grada Orahovice
Gosp. Ţuţak – je nazočne članove upoznao s prijedlogom Odluke o Izmjeni i
dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana ureĎenja grada Orahovice.
Nakon provedenog glasovanja jednoglasno se donosi
ODLUKA
o Izmjeni i dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna
Prostornog plana ureĎenja grada Orahovice
Gosp. Nemec – na završetku sjednice upoznaje članove Vijeća s inicijativom da
se uspostavi suradnja s gradom Harkanj u Republici MaĎarskoj. Naša osnovna škola već ima
prijateljsku suradnju sa školom u Harkanju već dugi niz godina, te bi to bilo proširenje
dosadašnjeg prijateljstva. Za odreĎene projekte i programe na koje se moţemo prijaviti
trebali bi imati i meĎugraničnu suradnju s nekim od gradova. Povelju prijateljstva zatraţio
sam i s nekim gradovima u Sloveniji i s gradom Mostarom u Bosni i Hercegovini. Na jednoj
od narednih sjednica biti će to točka dnevnoga reda te će te vi o tome dati svoje mišljenje.
Sjednica je završila u 19,30 sati.
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eventualne provjere istinitosti navoda iz ovog zapisnika.

Orahovica, 27. travnja 2010. godine.
ZAPISNIČAR:

PREDSJEDNIK:

Renata Radočaj

Zvonimir Varga

