ZAPISNIK
sa 10. sjednice Općinskog vijeća
Općine Podravske Sesvete, održane dana 17. rujna 2014.g.
u prostorijama Općine, Ivana Mažuranića 1
vijećnica za sastanke
Sjednica je sazvana putem saziva Klasa: 021-05/14-01/04, Urbroj: 2137/24-14-1, od 17.
rujna 2014. godine.
Sjednicu je otvorio predsjednik Općinskog vijeća Branko Rođak u 19,05 sati, pozdravio
nazočne i predložio prozivku nazočnih.
Sjednici su nazočni:
a) članovi Općinskog vijeća:
1. Marko Derežić
2. Gabrijela Gašparov Vedriš
3. Mladen Horvat
4. Đuro Kirin
5. Ivan Mikša
6. Ankica Plečić
7. Branko Rođak
8. Renata Štefec
9. Radmila Švarba

Sjednici nisu nazočni:
1. Vladimir Pintarić
2. Miroslav Tudić

b) ostali nazočni:
1. Ivan Derežić, općinski načelnik
2. Stjepan Vlašić, zamjenik općinskog načelnika
3. Josip Tončić, pročelnik JUO
4. Jasminka Miloš, računovodstveni referent
5. Branka Milinović, stručni referent, zapisničar

Nakon prozivke predsjednik konstatira da je sjednici nazočno 9 /devet/ članova od
ukupno 11 članova Općinskog vijeća, te sukladno tome ono može pravovaljano odlučivati.
Prihvaćanje Zapisnika sa 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Podravske Sesvete.
S obzirom da nije bilo nikakvih primjedbi na navedeni Zapisnik provedeno je
glasovanje, a nakon glasovanja predsjednik Vijeća konstatira da je jednoglasno sa 9 glasova
„ZA“ Zapisnik sa 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Podravske Sesvete prihvaćen.
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AKTUALNI SAT
Vijećnica Radmila Švarba postavila je pitanje vodostaja rijeke Drave, i da li možda
postoji mogućnost poplave na području naše Općine????
Općinski načelnik Ivan Derežić, upoznao je vrlo detaljno sa stanjem i poduzetim
mjerama - što se tiče obrane od popalava na području Općine Podravske Sesvete.
Jučer, 16. rujna, župan Darko Koren proglasio je izvanredno stanje na području kompletne
naše Koprivničko-križevačke županije zbog izuzetno visokog vodostaja rijeke Drave.
Poduzete su sve izvanredne mjere za obranu od poplava i održan je hitni sastanak Stožera za
zaštitu i spašavanje Koprivničko-križevačke županije.
Non-stop smo u kontaktu sa Stožerom za zaštitu i spašavanje te dobivamo informacije o
stanju na terenu. „Situacija je takva, da se iz sata u sat mijenja“.
Glavni vatrogasni zapovjednik g. Tucaković, upozorio je - da se oko 9 sati očekuje dolazak
vršnog vala iz rijeke Mure koji je dugačak preko 10 km, i procjenjuje se da će se na ovom
području zadržati negdje oko 20 sati.
Osigurana je sva potrebna mehanizacija koju je omogućila „Bistra“ d.o.o.
Mi smo, također odmah obavijestili naš općinski Stožer Civilne zaštite i održali zajednički
radni sastank zajedno sa predstavnicima Vatrogasnog društva, te dano/ noćno dežuramo i
kontroliramo rast vodostaja, kako na rijeci Dravi, tako i na našim kanalima – koji su također u
problematičnom stanju („Kopanjeg“ je na jednom dijelu izašao van i poplavio poljoprivredna
zemljišta, također i „Rog strug“ – posebno problem u dijelu od kuće Posavec do kuće
obitelji Čizmar, i tu smo odmah postavili umjetni nasip.
Na „Gredičkama“, se u jednom dijelu iz korita kanala izlio po poljoprivrednim zemljištima, a
također i dio na „Mrtvici“ , gdje su poplavljeni vrtovi i dvorišta nekoliko kućanstava.
Za sada nema većih problema – te se nadamo da ih neće ni biti...
Danas u 16,00 sati Županijski stožer nas je izvjestio da vodostaj stagnira i da je u stalnom
laganom padu, s toga ne očekujemo nikakvu ugoženost ni objekata ni stanovništva.
Također je dobro da na našem području uz rijeku Dravu nije razmočenost nasipa pa se
nadamo da će tako i ostati, ali svi smo i dalje u potpunoj pripravnosti.
Pročelnik JUO Josip Tončić, izjavljuje da je koordinacija svih struktura zaštite i
spašavanja bila na visokom nivou,…treba sve pohvaliti koji su se redovito odazivali na
sastanke, dežurstva i općenito na radne zadatke zaštite i spašavanja.
Zahvaljujući svim učesnicima na području Općine Podravske Sesvete pripravnost je bila
„Stvarno maksimalno odrađena za obranu od poplave svojeg mjesta i stanovništva“.
Općinski načelnik Ivan Derežić, zamjenik općinskog načelnika Stjepan Vlašić i
predsjednik Općinskog vijeća Branko Rođak, nazočne su upoznali i sa pravilima postupanja u
takvim izvanrednim slučajevima za potrebe obrana od poplava.
„Slobodno se kreće i radi po svim poljoprivrednim i gospodarstvenim površinama...jedino je
zabranjeno po nasipu – jer sve što spada u obranu od poplava (dovoz zemlje, kamena,
iskopi...itd.. je dozvoljeno)“.
Stožer za zaštitu i spašavanje „naređuje sve radnje koje su potrebne u bilo kojem momentu
(od strojeva i mehanizacije, potrebnih radnji i ostaloga).
Dežurstvo je kod nas do daljnjega stalno 24-satno.....!!!!
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S obzirom da više nije bilo nikakvih diskusija predsjednik je završio sa Aktualnim satom u
19,40 sati.

S obzirom da nije bilo nikakve nadopune, nakon provedenog glasovanja utvrđeno je da
je Dnevni red jednoglasno sa 9 glasova „ZA“ prihvaćen, i glasi:

DNEVNI RED:

1. Donošenje Odluke o sufinanciranju i organizaciji prijevoza učenika srednjih škola
s područja Općine Podravske Sesvete za razdoblje rujan – prosinac 2014. godine.
2. Donošenje Odluke o donaciji školskih udžbenika učenicima od I. do VIII. razreda
Osnovne škole Kloštar Podravski, Područne škole Podravske Sesvete u školskoj
godini 2014./2015.
3. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnije ponude za izbor ponuđača u
rekonstrukciji i sanaciji krovišta Područne škole Podravske Sesvete.
4. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnije ponude za izbor ponuđača u
rekonstrukciji i sanaciji krovišta Društvenog doma u Podravskim Sesvetama.
5. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnije ponude za izbor ponuđača u
rekonstrukciji i sanaciji krovišta stambene zgrade kbr.80/A, Dravska ulica (bivša
lugarnica) u Podravskim Sesvetama.
6. Donošenje Odluke o pristupanju Općine Podravske Sesvete Turističkoj zajednici
Općina Podravske Sesvete, Kloštar Podravski i Kalinovac.
7. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske
zalihe Proračuna Općine Podravske Sesvete za 2014. godinu za razdoblje od 01.
lipnja do 30. lipnja 2014.g., za razdoblje od 01. srpnja do 31. srpnja 2014.g. i za
razdoblje od 01. kolovoza 2014. do 31. kolovoza 2014. godine.
8. Razmatranje i usvajanje Izvješća o stanju sigurnosti Postaje granične policije
Koprivnica za srpanj i kolovoz 2014. godine.
9. R a z l i č i t o.
Točka 1.
Donošenje Odluke o sufinanciranju i organizaciji prijevoza učenika srednjih škola
s područja Općine Podravske Sesvete za razdoblje rujan-prosinac 2014.godine
***************************************************************************
U uvodnoj riječi predsjednik Vijeća Branko Rođak, napomenuo je da su vijećnici u sazivu
s materijalima primili Prijedlog navedene Odluke, te je zamolio općinskog načelnika za
eventualno dodatno obrazloženje.
Općinski načelnik Ivan Derežić, nazočne je upoznao sa potrebom donošenja Odluke o
sufinanciranju i organizaciji prijevoza učenika srednjih škola.....Kao i svake godine, tako i ove
godine pomažemo roditeljima- djece polaznika srednjih škola sa sufinanciranjem / organizacijom
prijevoza kako je i navedeno u Prijedlogu ove odluke. Odluku donosimo do kraja godine, ali na
žalost ne možemo ju prije pripremiti – preko ljetnih mjeseci jer ne znamo koje će se „novine“
pojaviti od strane države i Ministarstva za obrazovanje.....u svezi prijevoza učenika srednjih škola.
I, sada kad se radio ovaj prijedlog nismo znali da su se pojavile i neke „nove“ linije, kao što smo
doznali ovih dana za direktnu liniju Podravske Sesvete – Koprivnica.
„Čazmatrans“ je navodno registrirao 20 autobusnih linija. No, kao što je već navedeno
imamo direktnu liniju za Koprivnicu, ali i „Čazmatrans“ vozi za Pitomaču – dok je tu liniju
prijašnjih godina kao njihov kooperant vozio PUZ „Jagić“ iz Podravskih Sesveta.
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Ovih dana je trebao doći predstavnik „Čazmatransa“ kod nas u Općinu na razgovor, ali zbog ovih
mjera obrane od poplava se nije odazvao. Nadamo se da će uskoro to biti rješeno kako bi mogli
sklopiti Ugovor o prijevozu srednjoškolaca.
U Prijedlogu Odluke u članku 5. precizno je navedeno sufinanciranje prijevoza, s toga nije
potrebno dodatno obrazloženje, ali ćemo morati izmijeniti dio članka koji se odnosi za prijevoz u
Koprivnicu - radi iznijetog obrazloženja nove redovne linije .
Navodno, da bi to bila nadoplata nekih cca 60,00 kuna po učeniku, dok smo prijašnjih
godina sufinancirali sa 400,00 kuna, jer su se djeca vozila vlakom od Kloštra Podravskog do
Koprivnice.... „u tom dijelu nama bi sada to bilo puno jeftinije“.
Pročelnik Josip Tončić, dodatno je obrazložio da će se prilikom sklapanja Ugovora o
sufinanciranju prijevoza učenika polaznika srednjih škola u Koprivnicu.... morati u ovoj Odluci
dodati još jedan novi stavak kao što je već napomenuo i općinski načelnik radi uvedene „nove“
autobusne linije.
Ujedno je napomenuo, da prošle godine Virovitičko-podravska županija nije sufinancirala prijevoz
srednjoškolaca sa područja naše Općine, kao što je to sufinancirala naša Koprivničko-križevačka
županija, dok bi ovu školsku godinu navodno i oni sufinancirali....,ali to se još sve mora točno
utvrditi.
Predlaže da se ovlasti općinski načelnik Ivan Derežić, da može potpisati Sporazum sa županijama
Koprivničko-križevačkom i Virovitičko-podravskom za sufinanciranje prijevoza, a zatim potpisati
Ugovore o prijevozu sa koncesionarima.....
Za sada, ne možemo ništa točno definirati jer nas do danas nitko službeno nije obavijestio....., ali
Sporazumom i Ugovorom će biti se legalizirano i regulirano...!
Predsjednik Vijeća Branko Rođak, kaže da prihvatimo Prijedlog ove Odluke sa navedenim
nadopunama....jer nam je svima cilj da djeci i njihovim roditeljima pomognemo u vidu
sufinanciranja prijevoza kao i svake godine.
Otvorena rasprava.
S obzirom da nije bilo nikakve diskusije nakon provedenog glasovanja predsjednik
konstatira da je jednoglasno sa 9 glasova „ZA“ donesena Odluka o sufinanciranju i
organizaciji prijevoza učenika srednjih škola s područja Općine Podravske Sesvete za
razdoblje rujan-prosinac 2014.godine, koja je ujedno i sastavni dio ovog Zapisnika.
Točka 2.
Donošenje Odluke o donaciji školskih udžbenika učenicima od I. do VIII. razreda
Osnovne škole Kloštar Podravski, Područne škole Podravske Sesvete
U školskoj godini 2014./2015.
************************************************************************
Nakon uvodne riječi predsjednika Vijeća Branka Rođak, obrazloženje je podnio
pročelnik JUO Josip Tončić, točno naglasivši zašto se donosi ova Odluka:
- na prošloj sjednici donesena je Odluka o kupnji školskih udžbenika koji su ovih dana
isporučeni i podijeljeni djeci uz potpis Izjave roditelja o primopredaji istih od strane škole,
- ovo je samo jedan slijed da Općinsko vijeće Općine Podravske Sesvete donira Osnovnoj
školi školske udžbenike, kako bi se znala financijska vrijednost donacije knjiženja.
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Općinski načelnik Ivan Derežić, nazočne je upoznao sa nabavom odnosno isporukom
školskih udžbenika. Sumnja da će se te knjige moći koristiti 4 /četiri/ godine kako je to bilo
rečeno, jer većina knjiga su i radne knjige po kojima se piše, tzv. radne bilježnice.
No, bit će i onih koje će se moći koristiti te ćemo morati prikupiti samo onu razliku po broju
učenika u razredima.
Općina je, kao što i znadete kupila i informatičku opremu u vrijednosti cca 50.000,00 kuna,
kojom su se opremile sve učionice (od projektora do ostale potrebne informatičke opreme),
kako bi se učiteljima i učenicima omogućilo što kvalitetnije predavanje/obrazovanje.
Ova Odluka donosi se kako je pročelnik napomenuo – a to je, kao slijed vrijednosti
donacije koja će se regulirati Ugovorom o donaciji između Općine Podravske Sesvete i
matične Osnovne škole Kloštar Podravski.
Branko Rođak, predsjednik Općinskog vijeća predlaže prihvaćanje ove Odluke koja je
detaljno obrazložena od strane općinskog načelnika i pročelnika JUO, a kako je ista bila
dostavljena vijećnicima sa sazivom u materijalima.... otvara raspravu.
S obzirom da nije bilo nikakvih pitanja niti diskusije predsjednik je proveo glasovanje,
a nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 9 glasova „ZA“donesena Odluka o
donaciji školskih udžbenika učenicima od I. do VIII. razreda Osnovne škole Kloštar
Podravski, Područne škole Podravske Sesvete u školskoj godini 2014./2015., koja je ujedno i
sastavni dio ovog Zapisnika.
Točka 3.
Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za izbor ponuđača u rekonstrukciji
i sanaciji krovišta Područne škole Podravske Sesvete
***************************************************************************
Uvodnu riječ podnio je predsjednik Vijeća Branko Rođak, a zatim je zamolio općinskog
načelnika i pročelnika JUO, da nas upoznaju sa donošenjem predložene Odluke.
Općinski načelnik Ivan Derežić, na samom početku obrazloženja je napomenuo, da bi bilo
najbolje da odmah dade kompletna obrazloženja za sve tri predstojeće točke dnevnog reda za
potrebe sanacije i rekonstrukcije navedenih krovišta, a glasanje da bude pojedinačno po točkama.
Nazočni su prihvatili prijedlog općinskog načelnika, te je predsjednik Vijeća Branko
Rođak napomenuo da otvara obrazloženja i diskusije po točki 3., 4. i 5. ovog dnevnog reda, a
donošenje odluka da će ići pojedinačno.
Općinski načelnik, je na samom početku vrlo detaljno upoznao nazočne sa problematikom
krovišta na objektu Društveni dom Podravske Sesvete:
- problem navedenog krovišta je već niz godina unatrag.....,ali ovogodišnje kišne padavine
načinile su u samoj unutrašnjosti objekta – jedno očajno stanje.
Sada smo nekako naočigled „ušminkali salu“ za predstojeću proslavu Dana Općine, ali inače
pod hitno moramo riješiti nastali problem, jer krovište skroz prokišnjava zbog dotrajalosti - i u
takvom stanju ne možemo dočekati zimske mjesece,
- kako imamo namjeru cijeli kompleks objekta danas-sutra ustupiti Područnoj školi,
obavili smo zajednički razgovor sa predstavnicima matične Osnovne škole Kloštar Podravski i sa
predstavnicima Županije Koprivničko-križevačke, došlo se do zajedničkog dogovora da ćemo tu
investiciju oko sanacije i rekonstrukcije krovišta Podrčne škole Podravske Sesvete i Društvenog
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doma Podravske Sesvete – pokušati zajednički financirati, jer je ovo ujedno i jedna velika
elementarna nepogoda,
- ukupna površina krovišta Društvenog doma iznosi 600m2, a Područne škole 520m2.
Na obadva objekta skidati će se stari crijep, letve, postojeća limarija, lamperija, a zatim će
se postaviti sve nove letve, obojati i obraditi svi vidljivi dijelovi postojećih rogova, na kompeltna
krovišta zabiti će se nove daske, postaviti parapropusne folije te postaviti i učvrstiti sljemenjaci i
snjegobrani,
- na kompletno krovište od cca 1120 m2, ići će kompletno novi crijep.
Objekt u Dravskoj ulici kbr.80A /bivša lugarnica/, krovište moramo obavezno prekriti
krovište - kako bi isti što bolje sačuvali.
Radnici iz javnih radova kompletno su očistili unutrašnjost navedenog objekta /tu su dva stana
sa odvojenim ulazom/, koji su u vrlo solidnom stanju.
Građa na navedenom objektu je kvalitetna i sami crijep je u dobrom stanju te ćemo samo
zamijeniti letve, a krovište zaštiti paropropusnom folijom i daskama. Nakon toga krovište će se
ponovo pokriti tim postojećim crijepom...!?
Ako želimo sva tri objekta sačuvati od daljnjih propadanja i ovih vremenskih neprilika,
predlažem da donesemo odluke o sanaciji i rekonstrukciji istih.
Nakon toga je zamolio pročelnika JUO Josipa Tončić da upozna nazočne o samom provođenju
postupka nabave usluga i radova.
Pročelnik Josip Tončić, upoznao je nazočne da je prema Paravilniku o provedbi postupka
bagatelne vrijednosti za potrebe Općine Podravske Sesvete, općinski načelnik pismenim
pozivom, dana 10. rujna 2014.godine, zatražio dostavu ponuda od 3 /tri/ ponuditelja/izvođača
radova, da dostave svoje pismene ponude za prekrivanje i sanaciju krovišta na tri navedena
objekta, i to od: „Novogradec“ d.o.o. iz Pitomače, „Krovopokrivač Lukač“ j.d.o.o. iz Virovitice
i Nisko i visokogradnja „Kunkić“ iz Virovitice.
Predsjednik se zhvalio na detaljnim objašnjenjima i otvorio raspravu..
Općinski načelnik Ivan Derežić, kaže da je prije pismenog poziva za dostavu ponuda
kontaktirao i izvođače radova sa područja Općine Podravske Sesvete, da li su možda u
mogućnosti da saniraju navedena krovišta u što kraćem roku. No, oni su izjavili da već od
ranije imaju dogovorene poslove koje moraju završiti, tako da nisu nikako u mogućnosti
preuzeti obvezu ovih navedenih radova sanacije krovišta. Iz toga razloga bio sam primoran
zatražiti pismene ponude od vanjskih izvođača radova.
Vijećnica Gabrijela Gašparov Vedriš, izjavljuje da za sanaciju i rekonstrukciju krovišta
na Područnoj školi Podravske Sesvete i Društvenog doma Podravske Sesvete - je u redu da se
rade, ali što se tiče krovišta na objektu /bivša lugarnica/ - da je to notorna glupost, bez veze
bačen novac – i bolje da se već jednom priđe rješavanju prijeko potrebne rekonstrukcije i
dogradnje „Dječjeg vrtića“, koji je potreban ovome mjestu.
Koja je to uopće vrijednost objekta /bivše lugarnice/, zašto se baš sada ide ulagati novac u taj
derutan objekt, tu nema nikakve svrhe ulagati - jer je sav u propadanju i ruševnom stanju....
Vijećnica Renata Štefec, također u potpunosti podržava diskusiju vijećnice Gabrijele
Gašparov Vedriš, te kaže da je to jedna ruševina i zgrada u raspadu, najbolje to ponovo
vratiti ili pokloniti bivšem vlasniku, a ne bez veze u takav ruševni objekat ulagati financijska
sredstva – i koja je to sada najednom namjena da se ide sanirati krovište.
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Ujedno je napomenula da i većina ovih ljudi koji večeras sjede za ovim stolom –
također tako razmišljaju, ali se boje to reći......- ne znam iz kojeg razloga!?
Općinski načelnik, odgovrio je na diskusije vijećnica..... taj objekt vlasništvo je Općine
Podravske Sesvete, /procjenu objekta dodatno je izvršio i sudski vještak – vrlo poznat
razlog.
Općina brine o svojoj imovini, kao o cijeloj svojoj imovini, pa tako i o tome objektu
kojeg moramo sačuvati od daljnjeg propadanja. Tu su dva kompletna stana sa sanitarnim
čvorom, a preko puta je i naš Društveni dom Mekiš..... Za sada u prvom planu je sačuvati taj
objekt, te ga pokušati osposobiti za prioritetne potrebe.
Također se obratio vijećnici Štefec, da svoje osobne probleme sa bivšim vlasnikom objekta
/bivše lugarnice/ ne rješava preko Općine Podravske Sesvete......, ovaj objekt je potreban
Općini, pa je i iz tih razloga i kupljen. Općinsko vijeće odlučuje i donosi odluke o potrebama,
pa tako će i ovoga puta...., i ovo je vrijeđanje svih vijećnika – ako oni šute, ne znači da su
PROTIV.
Zamjenik općinskog načelnika Stjepan Vlašić, ogorčen je tavim razmišljanjima
vijećnica Štefec i Gašparov-Vedriš, i kao prvo, da je on stanovnik naselja Mekiš te u svakom
pogledu na prvom mjestu nam je da sačuvamo taj objekt, i u što skorije vrijeme da ga
osposobimo /rekonstruiramo-dogradimo/ , u bilo koju svrhu za prioritete i potrebe
stanovništva ovoga naselja - pa i cijele naše Općine Podravske Sesvete.
Predsjednik Vijeća Branko Rođak, kaže da je rasprava bila otvorena....ne treba govoriti
da li je vrijednost i koja vrijednost objekta.....čuli smo objašnjenje načelnika te predlažem da
idemo na glasanje.
Sva ostala pitanja (vrijednost objekta – i da li treba ili ne treba rekonstruirati i sanirati…i dr.)
postavljajte na Aktualnom satu slijedeće sjednice Općinskog vijeća.
Sada se idemo pridržavati dnevnog reda…. nije cilj da se svađamo…Odluku o kupnji
navedenog objekta donijelo je Općinsko vijeće, a sada se moramo brinuti o imovini kao i o
cijelom općinskom inventaru….!
Zamolio je pročelnika da nam po točkamna dnevnog reda podnese izvješća o pristiglim
ponudama i ponuđenim cijenama za svaki objekt pojedinačno, jer ćemo tako i glasati kako je
na samom početku bilo dogovoreno.
Pročelnik JUO Josip Tončić, čita Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda za „Nabavu
usluge prekrivanja i sanacije krovišta na Područnoj školi Podravske Sesvete“:
- pristigle su 2 /dvije/ ponude, i to:
1. „NOVOGRADEC“ d.o.o. iz Pitomače, Vinogradska 128a, čija vrijednost pnude iznosi
38.435,00 kuna (PDV nije uključen, jer porezni obveznik nije u sustavu PDV-a).
2. „KROVOPOKRIVAČ LUKAČ“ j.d.o.o. iz Virovitice, Zbora narodne garde 75, čija
vrijednost ponude s uračunatim PDV-om iznosi 53.043,75 kuna.
Kriterij za odabir ponude je bila (najniža cijena).
Općinski načelnik predložio je Općinskom vijeću odabir ponude koja ima njanižu
cijenu usluge, a to je ponuda „NOVOGRADEC“ d.o.o. iz Pitomače, Vinogradska 128a.
Predsjednik Vijeća Branko Rođak pita, da li ima kakvih pitanja po iznesenom izvješću
o pregledu i ocjeni ponuda.
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Pitanja nije bilo te je dao na glasanje.
Nakon provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je jednoglasno sa 9 glasova
„ZA“donesena Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za izbor ponuđača u rekonstrukciji
i sanaciji krovišta Područne škole Podravske Sesvete, ponuda „NOVOGRADEC“ d.o.o. iz
Pitomače, Vinogradska 128a , koja je ujedno i sastavni dio ovog Zapisnika.
Točka 4.
Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za izbor ponuđača u rekonstrukciji
i sanaciji krovišta Društvenog doma u Podravskim Sesvetama
***************************************************************************
Nakon uvodne riječi predsjednika Vijeća, pročelnik JUO Josip Tončić, čita Zapisnik o
pregledu i ocjeni ponuda za „Nabavu usluge prekrivanja i sanacije krovišta na Društvenom
domu u Podravskim Sesvetama“:
- pristigle su 2 /dvije/ ponude, i to:
1. „NOVOGRADEC“ d.o.o. iz Pitomače, Vinogradska 128a, čija vrijednost pnude iznosi
44.600,00 kuna (PDV nije uključen, jer porezni obveznik nije u sustavu PDV-a).
2. „KROVOPOKRIVAČ LUKAČ“ j.d.o.o. iz Virovitice, Zbora narodne garde 75, čija
vrijednost ponude s uračunatim PDV-om iznosi 66.425,00 kuna.
Kriterij za odabir ponude je bila (najniža cijena).
Općinski načelnik predložio je Općinskom vijeću odabir ponude koja ima najnižu
cijenu usluge, a to je ponuda „NOVOGRADEC“ d.o.o. iz Pitomače, Vinogradska 128a.
Predsjednik Vijeća Branko Rođak pita, da li ima kakvih pitanja po iznesenom izvješću
o pregledu i ocjeni ponuda.
Pitanja nije bilo te je dao na glasanje.
Nakon provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je jednoglasno sa 9 glasova
„ZA“donesena Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za izbor ponuđača u rekonstrukciji
i sanaciji krovišta Društvenog doma u Podravskim Sesvetama, ponuda „NOVOGRADEC“
d.o.o. iz Pitomače, Vinogradska 128a , koja je ujedno i sastavni dio ovog Zapisnika.
Točka 5.
Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za izbor ponuđača u rekonstrukciji
i sanaciji krovišta stambene zgrade kbr.80/A, Dravska ulica
(bivša lugarnica) u Podravskim Sesvetama
***************************************************************************
Nakon uvodne riječi predsjednika Vijeća, pročelnik JUO Josip Tončić, čita Zapisnik o
pregledu i ocjeni ponuda za „Nabavu usluge prekrivanja i sanacije krovišta na objektu
stambene zgrade kbr.80/A, Dravska ulica (bivša lugarnica) u Podravskim Sesvetama“:
- pristigle su 2 /dvije/ ponude, i to:
1. „NOVOGRADEC“ d.o.o. iz Pitomače, Vinogradska 128a, čija vrijednost pnude iznosi
20.173,00 kuna (PDV nije uključen, jer porezni obveznik nije u sustavu PDV-a).
2. „KROVOPOKRIVAČ LUKAČ“ j.d.o.o. iz Virovitice, Zbora narodne garde 75, čija
vrijednost ponude s uračunatim PDV-om iznosi 30.705,00 kuna.
Kriterij za odabir ponude je bila (najniža cijena).
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Općinski načelnik predložio je Općinskom vijeću odabir ponude koja ima njanižu
cijenu usluge, a to je ponuda „NOVOGRADEC“ d.o.o. iz Pitomače, Vinogradska 128a.
Predsjednik Vijeća Branko Rođak pita, da li ima kakvih pitanja po iznesenom izvješću
o pregledu i ocjeni ponuda.
Pitanja nije bilo te je dao na glasanje.
Nakon provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je sa 7 glasova „ZA“ i 2 glasa
„PROTIV“ donesena Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za izbor ponuđača u
rekonstrukcijii sanaciji krovišta stambene zgrade kbr.80/A, Dravska ulica (bivša lugarnica)
u Podravskim Sesvetama, ponuda „NOVOGRADEC“ d.o.o. iz Pitomače, Vinogradska
128a, koja je ujedno i sastavni dio ovog Zapisnika.
Točka 6.
Donošenje Odluke o pristupanju Općine Podravske Sesvete Turističkoj zajednici
Općina Podravske Sesvete, Kloštar Podravski i Kalinovac
**********************************************************************
Predsjednik Vijeća Branko Rođak, zamolio je općinskog načelnika za dodatno
obrazloženje potrebe donošenja navedene Odluke.
Općinski načelnik Ivan Derežić, upoznao je nazočne sa donošenjem navedene Odluke o
pristupanju Turističkoj zajednici navedenih općina. Ranije smo bili u zajedničkoj Turističkoj
zajednici „Đurđevačke podravine“, gdje je bio sklopljen Sporazum o udruživanju 8 /osam/
općina......, no to nije funkcioniralo kako je bilo regulirano Sporazumom – te je prošle godine
došlo do raskida toga sporazuma iz već i vama poznatih razloga.
U međuvremenu smo se dogovorili da idemo ujediniti općine Ferdinandovac, Kalinovac,
Kloštar Podravski i Podravske Sesvete u jednu Turističku zajednicu. Općina Ferdinandovac
nije pristala već je samostalno osnovala svoju vlastitu TZ, dok bi mi 3 /tri/ općine prišli
osnivanju zajedničke TZ, a sva prava biti će regulirana Sporazumom.
Općina Kalinovac i Kloštar Podravski su već donijeli Odluku o pristupanju, te čekaju naše
mišljenje......., s toga predlažem da prihvatite donošenje ove Odluke, jer da imamo samostalno
TZ – to bi bio veliki i ogromni posao (između ostaloga, potrebna je i stručna osoba za
vođenje svih poslova), a zajednički će nam biti lakše i jeftinije gledano i sa financijske strane.
Otvorena rasprava.
S obzirom da nije bilo nikakve diskusije nakon provedenog glasovanja predsjednik
konstatira da je sa 7 glasova „ZA“ i 2 glasa „SUZDRŽANA“ donesena Odluka o pristupanju
Općine Podravske Sesvete Turističkoj zajednici Općina Podravske Sesvete, Kloštar
Podravski i Kalinovac, koja je ujedno i sastavni dio ovog Zapisnika.
Točka 7.
Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe
Proračuna Općine Podravske Sesvete za 2014. godinu za razdoblje
od 01. lipnja do 30. lipnja 2014.g., za razdoblje od 01. srpnja do 31. srpnja 2014.g.
i za razdoblje od 01. kolovoza 2014. do 31. kolovoza 2014. godine
**************************************************************************
Općinski načelnik ponosi izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe te ističe da
u navedenom periodu korištenja sredstava nije bilo.
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Otvorena je rasprava.
S obzirom da nije bilo nikakve rasprave, predsjednik Vijeća proveo je glasovanje, a
nakon glasovanja konstatira da je sa 7 glasova „ZA“ i 2 glasa „SUZDRŽANA“ donesen
Zaključak o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna
Općine Podravske Sesvete za 2014.g. za razdoblje od 01.06. do 30.06.2014.g. za razdoblje
01.07. do 31.07.2014.g. i za razdoblje od 01.08. do 31.08.2014. godine, koji je ujedno i
sastavni dio izvornika ovog Zapisnika.
Točka 8.
Razmatranje i usvajanje izvješća o stanju sigurnosti Postaje granične policije
Koprivnica za srpanj i kolovoz 2014. godine
*******************************************************************
Navedena izvješća bila su dostavljena nazočnima u materijalima sa sazivom za sjednicu,
izjavio je pri uvodnoj riječi predsjednik Vijeća Branko Rođak, a zatim otvorio raspravu.
Rasprave nije bilo. Izvješća su jednoglasno sa 9 glasova „ZA“ prihvaćena.
Točka 9.
Različito
****************
Stjepan Vlašić, ujedno kao i predsjednik Odbora za procjenu šteta od elementarnih
nepogoda za područje Općine Podravske Sesvete, u ime Odbora predlaže da se županu
Koprivničko-križevačke županije uputi pismeni Zahtjev za donošenje Odluke o proglašenju
elementarne nepogode na području Općine Podravske Sesvete.
Zbog prevelikih količina oborina od mjeseca ožujka o.g. nanijeta je velika šteta na
poljoprivrednim kulturama, dijelovima stambenih, gospodarskih i općinskih objekata još
dodatno izazvano poplavama i viškom nabujale vode.
Oštećenja i propadanja pojedinih poljoprivrednih usjeva su za cca od 40% do 100% na
cijelom području k.o. Podravske Sesvete. Pored navedenih šteta primijećene su i štete na
voćnjacima i u plastično povrtlarskoj proizvodnji, a preostalim poljoprivrednim kulturama
prijeti potpuno sušenje, smanjenje prinosa i problemi zbog raskvašenog tla u skupljanju
ostatka kultura zbog ne mogućnosti ulaska mehanizacije na poljoprivredne površine.
U raspravu oko spomenutog problema šteta uključili su se svi nazočni i podržali sve
iznijeto od strane gosp. Vlašića, te su suglasni da se zatraži proglašenje elementarne
nepogode.
U skladu s naprijed iznijetim diskusijama jednoglasno sa 9 glasova „ZA“, Općinsko
vijeće Općine Podravske Sesvete predlaže općinskom načelniku da županu Koprivničkokriževačke županije uputi pismeni Zahtjev za donošenje Odluke o proglašenju elementarne
nepogode na području Općine Podravske Sesvete.
S obzirom da više nije bilo pitanja niti rasprave, predsjednik se zahvaljuje nazočnima
na odazivu i završava sjednicu u 20,45 sati.
ZAPISNIČAR:
Branka Milinović

PREDSJEDNIK:

Branko Rođak
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