ZAPISNIK
sa 103. sjednice Gradskog poglavarstva odrţane u Maloj gradskoj vijećnici dana 17. oţujka 2009. godine
(utorak) s početkom u 13,00 sati.
Nazočni članovi Poglavarstva:
1. Josip Nemec
2. Mario Kršćanski
3. Darko Ţuţak
4. Zvonimir Varga
Opravdano nenazočan: Slobodan Lukić
Ostali nazočni:
1.
2.
3.
4.
5.

Šime Jusup, predsjednik Gradskog vijeća
Stjepan Dujmić, član Ţupanijskog poglavarstva
Zvonko NaĎ, pročelnik JUO
Emica Parašilovac, tajnica grada Orahovice
Marija Bačmaga, novinar Radio Orahovice.

Gosp. Nemec – pozdravlja sve nazočne i za sjednicu predlaţe dnevni red uz dopunu:
1. Prijedlog Odluke o izradi i izmjena i dopuna Prostornog plana ureĎenja grada Orahovice
(Izvjestitelj: Josip Nemec).
DNEVNI RED
1.

Usvajanje Zapisnika sa 102. sjednice Gradskog poglavarstva,

2.

Donošenje Odluke o izravnom ugovaranju s trgovačkim društvom PAPUK d.o.o. Orahovica nabave radova male
vrijednosti, ureĎenja pristupnih ulaza u stambene zgrade na Trgu sv. Florijana u Orahovici
(Izvjestitelj: Josip Nemec),

3.

Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava iz Proračuna Grada Orahovice za svako novoroĎeno dijete na području Grada
Orahovice
(Izvjestitelj: Josip Nemec),

4.

Donošenje Odluke o isplati uskršnjice umirovljenicima s područja Grada Orahovice s mirovinom do 2.000,00 kn
(Izvjestitelj: Josip Nemec),

5.

Donošenje Odluke o isplati uskršnjice socijalno ugroţenim osobama koje primaju pomoć iz Proračuna Grada Orahovice
(Izvjestitelj: Josip Nemec),

6.

Donošenje Odluke o potvrdi imenovanja predstavnika Gradskog poglavarstva Grada Orahovice u Upravnom odboru
Dobrovoljnog vatrogasnog društva Orahovica
(Izvjestitelj: Josip Nemec),

7.

Donošenje Odluke o potvrdi imenovanja Roberta Orine za zapovjednika DVD-a Orahovica
(Izvjestitelj: Josip Nemec),

8.

Razmatranje Zamolbe Hrvatskog planinarskog saveza, Slavonski planinarski savez HPD-Orahovica za novčanu pomoć
(Izvjestitelj: Josip Nemec),

9.

Prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana ureĎenja grada Orahovice
(Izvjestitelj: Josip Nemec),

10. Pitanja i prijedlozi.
Ad. 1.
Usvajanje Zapisnika sa 102. sjednice Gradskog poglavarstva
Jednoglasno je usvojen Zapisnik sa 102. sjednice Gradskog poglavarstva.
Ad. 2.
Donošenje Odluke o izravnom ugovaranju s trgovačkim društvom PAPUK d.o.o. Orahovica nabave radova male
vrijednosti, ureĎenja pristupnih ulaza u stambene zgrade na Trgu sv. Florijana u Orahovici

Gosp. Nemec – upoznaje nazočne s prijedlogom Odluke o izravnom ugovaranju s trgovačkim društvom
PAPUK d.o.o. Orahovica nabave radova male vrijednosti, ureĎenja pristupnih ulaza u stambene zgrade na Trgu sv. Florijana
u Orahovici.
Nakon provedenog glasovanja jednoglasno se donosi
ODLUKA
o izravnom ugovaranju
s PAPUK d.o.o. Orahovica nabave
radova male vrijednosti, ureĎenja pristupnih
ulaza u stambene zgrade na
Trgu sv. Florijana u Orahovici
I
S PAPUK d.o.o. Orahovica, izravno se ugovara nabava radova male vrijednosti, ureĎenja pristupnih ulaza u
stambene zgrade na Trgu sv. Florijana u Orahovici, po cijeni od 7.455,00 kuna bez PDV-a (9.095,10 kuna s PDV-om) –
temeljem Ponudbenog troškovnika PAPUK d.o.o. Orahovica od 13. oţujka 2009. godine, koji je prilog ovoj Odluci.
Ad. 3.
Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava iz Proračuna Grada Orahovice za svako novoroĎeno dijete na području
Grada Orahovice
Gosp. Nemec – članove upoznaje s prijedlogom Odluke o izdvajanju sredstava iz Proračuna Grada Orahovice
za svako novoroĎeno dijete na području Grada Orahovice.
Nakon provedenog glasovanja jednoglasno se donosi
ODLUKA
o izdvajanju sredstava
iz Proračuna Grada Orahovice za svako
novoroĎeno dijete na području
Grada Orahovice
I
Grad Orahovica će u Proračunu grada Orahovice osigurati iznose za dar svakoj obitelji na području grada
Orahovice za svako novoroĎeno dijete, i to kako slijedi:
-

za svako prvo dijete, iznos od 1.000,00 kuna
za drugo dijete, iznos od 2.000,00 kuna
za treće dijete, iznos od 3.000,00 kuna
za četvrto dijete, iznos od 4.000,00 kuna
za peto i svako daljnje dijete, iznos od 5.000,00 kuna.

Za roĎenje blizanaca (uz zbrajanje iznosa iz prethodnog stavka za prvo, drugo i svako daljnje dijete) grad
Orahovica će dodijeliti i poseban poklon.
Ad. 4.
Donošenje Odluke o isplati uskršnjice umirovljenicima s područja Grada Orahovice s mirovinom do 2.000,00 kn
Gosp. Nemec – je upoznao nazočne s prijedlogom Odluke o isplati uskršnjice umirovljenicima s području
Grada Orahovice s mirovinom do 2.000,00 kn.
Nakon provedenog glasovanja jednoglasno se donosi
ODLUKA
o isplati uskršnjice umirovljenicima s područja
Grada Orahovice s mirovinom do 2.000,00 kn
I
Umirovljenicima s područja Grada Orahovice koji primaju mirovinu do uključivo 2.000,00 kn mjesečno,
isplatit će se uoči uskršnjih blagdana u 2009. godini jednokratni iznos od 100,00 kn, a prema popisu umirovljenika HZZO
Zagreb od 27. 11. 2008. godine, koji su imali pravo na boţićnicu.
Sredstva za isplatu iz stavka 1. ove točke osigurana su u Proračunu Grada Orahovice za 2009. godinu, Razdjel
002, Glava 07, Glavni program H01, Program 0100, Aktivnost A100002, Pozicija R201, Konto 37212 – Jednokratne novčane
pomoći u novcu.
Ad. 5.

Donošenje Odluke o isplati uskršnjice socijalno ugroženim osobama koje primaju pomoć iz Proračuna Grada
Orahovice
Gosp. Nemec – članove upoznaje s prijedlogom Odluke o isplati uskršnjice socijalno ugroţenim osobama
koje primaju pomoć iz Proračuna Grada Orahovice.
Nakon provedenog glasovanja jednoglasno se donosi
ODLUKA
o isplati uskršnjice socijalno ugroženim osobama
koje primaju pomoć iz Proračuna Grada Orahovice
I
Socijalno ugroţenim osobama s područja Grada Orahovice koji iz Proračuna Grada Orahovice primaju pomoć
u obliku jednokratne novčane pomoći ili plaćanja računa za podmirenje reţijskih troškova, isplatit će se uoči uskršnjih
blagdana u 2009. godini jednokratni iznos od 100,00 kn.
Sredstva za isplatu iz stavka 1. ove točke osigurana su u Proračunu Grada Orahovice za 2009. godinu, Razdjel
002, Glava 07, Glavni program H01, Program 0100, Aktivnost A100002, Pozicija R201, Konto 37212 – Jednokratne novčane
pomoći u novcu.
Ad. 6.
Donošenje Odluke o potvrdi imenovanja predstavnika Gradskog poglavarstva Grada Orahovice u Upravnom odboru
Dobrovoljnog vatrogasnog društva Orahovica
Gosp. Nemec – je upoznao nazočne s prijedlogom Odluke o potvrdi imenovanja predstavnika Gradskog
poglavarstva Grada Orahovice u Upravnom odboru Dobrovoljnog vatrogasnog društva Orahovica.
Nakon provedenog glasovanja jednoglasno se donosi
ZAKLJUČAK
o odreĎivanju predstavnika grada
Orahovice u Upravnom odboru DVD-a
Orahovica
I
JOSIP NEMEC, gradonačelnik grada Orahovice odreĎuje se za predstavnika (člana) grada Orahovice u
Upravnom odboru Dobrovoljnog vatrogasnog društva Orahovice.
Ad. 7.
Donošenje Odluke o potvrdi imenovanja Roberta Orine za zapovjednika
DVD-a Orahovica
Gosp. Nemec – je upoznao nazočne s prijedlogom Odluke o potvrdi imenovanja Roberta Orine za
zapovjednika DVD-a Orahovica.
Nakon provedenog glasovanja jednoglasno se donosi
Z A K L J UČ A K
o potvrdi Roberta Orine za
zapovjednika DVD-a Orahovica
I
ROBERT ORINA potvrĎuje se za zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva Orahovica (temeljem
Odluke Skupštine DVD-a Orahovica od 8.3.2009. godine o imenovanju Roberta Orine za zapovjednika DVD-a Orahovica).
Ad. 8.
Razmatranje Zamolbe Hrvatskog planinarskog saveza, Slavonski planinarski savez HPD-Orahovica za novčanu
pomoć
Gosp. Nemec – nazočne upoznaje sa zamolbom Hrvatskog planinarskog saveza, Slavonski planinarski
savez HPD-Orahovica za novčanu pomoć.
Nakon provedenog glasovanja jednoglasno se donosi
ZAKLJUČAK
o financijskoj potpori
Planinarskom društvu Orahovica

I
Hrvatskom planinarskom savezu, Slavonskom planinarskom savezu, Planinarskom društvu Orahovica, se za
podmirenje troškova organiziranja opće planinarske škole, izdvaja iznos od 3.300,00 kuna.
Ad. 9.
Prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana ureĎenja
grada Orahovice
Gosp. Nemec – je nazočne upoznao s prijedlogom Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana
ureĎenja grada Orahovice.
Nakon provedenog glasovanja jednoglasno se donosi
ZAKLJUČAK
Predlaţe se Gradskom vijeću grada Orahovice da donese Odluku o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana
ureĎenja grada Orahovice u predloţenom tekstu.
Ad. 10.
Pitanja i prijedlozi
Gosp. Nemec – upoznao je nazočne da će se za slijedeću sjednicu Gradskog vijeća biti dopuna dnevnog reda
Izvješće o radu Gradskog vijeća za mandatno razdoblje od 2005. – 2009. godine (zaključno s 18. oţujka 2009. godine).
Kako pitanja više nije bilo sjednica je završila u 13,15 sati.
NAPOMENA: Tonski zapis sa sjednice prilog je ovom zapisniku radi
eventualne provjere istinitosti navoda iz ovog zapisnika.
Orahovica, 17. oţujka 2009. godine.
ZAPISNIČAR:
Mira Vrkić

PREDSJEDNIK:

Josip Nemec

