3. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE ČAĐAVICA
Dana 25.studenog 2013.godine, održana je 3. sjednica Općinskog vijeća Općine Čađavica na
kojoj je između ostalog donesen Proračun Općine Čađavica za 2014.godinu s projekcijama za
2015. i 2016.godinu, te Odluka o izvršenju Proračuna za 2014. godinu.
Proračun Općine Čađavica za 2014.godinu planira se u iznosu: 4.176.000,00 kuna. Iz
Proračuna općine financirat će se javna rasvjeta, deratizacija, veterinarsko-higijeničarska
služba, Općina će sufinancirati, prijevoz učenika srednjih škola, program Male škole, rad
udruga, rad Gradskog društva Crvenog križa Slatina, HGSS Stanica Orahovica, Visoke škole
za menadžment u turizmu i informatici Virovitica, sufinanciranje projekta Podrška osobama s
invaliditetom. Budući da je ustrojena postrojba Civilne zaštite, predviđena su financijska
sredstva za opremanje iste. U planu Proračuna je planirana potpora svakom redovnom
studentu s područja Općine.
Od kapitalnih ulaganja planirana je Izgradnja vodovodne mreže u naselju Čađavički Lug u
ulici K.P. Svačića. Naime, jedino je ulica K.P. Svačića, na području Općine, bez izgrađene
vodovodne mreže. Projektna dokumentacija je izrađena i problem je zatvaranje financijske
konstrukcije. Općina je osigurala u Proračunu svoje učešće u izgradnji no nije u mogućnosti
sama izrealizirati cijelu investiciju.
Od ostalih kapitalnih ulaganja u Planu proračuna je planirano uređenja Mjesnog doma u
Noskovcima,Čađavičkom Lugu, Vraneševcima, Šaševu, te radovi na zgradi općine-izmjena
stolarije, kao i nastavak izgradnje kanalizacije u naselju Čađavica. Od ostalih kapitalnih
investicija planirana je daljnja izgradnja pješačkih staza u Čađavičkom Lugu, izrada
dokumentacije za cestu Zvonimirovac-Suha Mlaka, rekonstrukcija javne rasvjete u naselju
Šaševo, te su predviđena sredstva (učešće Općine) za nastavak uređenja nerazvrstanih cesta na
području općine, kao i planirana sredstva za uređenje poljskih putova. No, ova investicija
vezana je uz mogućnosti sufinanciranja i iz resornih Ministarstava.
U Čađavici je u planu uređenje dječjeg igrališta.
Sukladno obvezi jedinica lokalne samouprave vezano uz zaštitu okoliša tj. odvajanje otpada,
uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost , u planu je nabavka
kontejnera za odvajanje otpada (papir, plastika, staklo) te postavljanje istih u naseljima
Općine kao i nabavka još određenog broja koševa.
Uz Proračun i Projekcije donesen je Program održavanja komunalne infrastrukture za 2014.g.,
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014.g., Odluka o donošenju
Programa javnih potreba iz područja društvenih djelatnosti za 2014.godinu.
Uz navedeno na sjednici je donesena odluka o pokretanju II ciljanih izmjena i dopuna
Prostornog plana Općine Čađavica, te odluke o izmjenama i dopunama Procjene ugroženosti
od požara i tehnoloških eksplozija za područje općine Čađavica, o izmjenama i dopunama
Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i
velikih nesreća za područje općine Čađavica, Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o
komunalnom doprinosu.
Pod točkom različito date su informacije o naplati polj. zemljišta u vlasništvu Rh na području
općine Čađavica, naplati komunalne naknade, te informacije o provedbi izmjere građevinskog
dijela naselja Čađavica.

