	Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine" broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03. - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14. i 36/15) i članka 31. Statuta Općine Legrad ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 5/13), Općinsko vijeće Općine Legrad na 28. sjednici održanoj 10. prosinca 2015. donijelo je

PROGRAM 
o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture
na području Općine Legrad u 2015. godini

I.

	U Programu održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Legrad u 2015. godini ("Službeni glasnik Koprivničko- križevačke županije" broj 18/14) (u daljnjem tekstu: Program) točka II. mijenja se i glasi: 

	„U 2015. godini iz sredstava ostvarenih od komunalne i grobne naknade i Proračuna financirat će se održavanje komunalne infrastrukture u ukupnoj svoti  602.948,75 kuna za sljedeće djelatnosti:

    1. Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina na području Općine Legrad (u daljnjem tekstu: Općina), a obuhvaća javne površine na Šoderici i to:
              1.1. Skupljanje otpadaka na svim javnim površinama 
         Opseg poslova - četiri puta mjesečno u razdoblju svibanj - rujan, a ostali dio
         godine jedanput mjesečno, 

              1.2. Skupljanje i odvoz lišća s javnih površina
         Opseg poslova – kontinuirano u razdoblju od listopada do prosinca,

  1.3. Skupljanje i uklanjanje grana otpalih zbog vremenskih nepogoda
         Opseg poslova - prema potrebi,

	1.4. Vađenje resa iz priobalnog dijela jezera i uklanjanje i odvoz istih 
                     Opseg poslova – dva puta godišnje,

	1.5. Uklanjanje trstike i uređenje obale
                      Opseg poslova – jedanput godišnje,
               Sredstva :                                                         80.000,00 iz komunalne naknade. 
               
	2. Održavanje javnih površina, a obuhvaća komunalno uređenje i košnju javnih 
              zelenih površina na Šoderici, te groblja i parkova u naseljima Općine i to:
	     2.1. Košnja trave i uklanjanje pokošene trave na javnim zelenim površinama
                      na Šoderici
                      Opseg poslova – dva puta mjesečno u razdoblju svibanj - listopad,
               2.2. Komunalno uređenje groblja i drugih zelenih površina u svim naseljima Općine 
		   2.2.1. Sadnja cvijeća
                          Opseg poslova – dva puta godišnje,
               2.2.2. Košnja trave, orezivanje dotrajalih grana i drugo
                        Opseg poslova – po potrebi,
		     Sredstva:
	        - 51.490,00 kuna iz komunalne naknade,
                 - 55.000,00 kuna iz grobne naknade.                                       

	     2.2.3.Uređenje plaža na području Općine 
                        Opseg poslova – jedanput godišnje,
                 Sredstva:                                                   11.458,75 kuna iz komunalne naknade.

       3. Održavanje nerazvrstanih cesta:  
	  3.1. Tekuće održavanje nerazvrstanih cesta koje se odnosi na sanaciju udarnih rupa,
                   čišćenje odvodnih kanala i zavoženje cesta i puteva
                   Opseg radova – prema potrebi - jedanput godišnje,
                   Sredstva:                                                100.000,00 kuna iz komunalne naknade.  
	  3.2. Tekuće održavanje nerazvrstanih cesta- nabava prometne signalizacije 
                   Opseg poslova – jedanput godišnje,  
                   Sredstva:                                                     5.000,00 kuna iz komunalne naknade.  
            3.3. Čišćenje snijega u zimskim mjesecima
                   Opseg poslova – prema potrebi u razdoblju od siječnja do ožujka,
                   Sredstva:                                                   70.000,00 kuna iz komunalne naknade. 

      4.  Održavanje javne rasvjete: 
           4.1. Potrošnja električne energije za javnu rasvjetu
                  Opseg poslova – tokom cijele godine,
                  Sredstva: 
                   - 112.051,25 kuna iz sredstva komunalne naknade,
                   -   32.948,75 kuna iz Proračuna Općine. 
           4.2. Tekuće održavanje mreže 
 4.2.1. Popravak i zamjena dotrajalih rasvjetnih tijela 
                            Opseg poslova – najmanje dva puta godišnje, 
                  4.2.2. Postavljanje novih rasvjetnih tijela 
                            Opseg poslova -  po potrebi jedanput godišnje, 
                            Sredstva:                                           85.000,00 kuna  iz Proračuna Općine. 
                                               
II.

	Ovaj Program stupa na snagu prvog dana od dana objave u "Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije".
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