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	Z A P  I S N I K
         od 10. lipnja 2014. godine
	
sa 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Legrad održane u sali za sastanke Općine Legrad.
	
	Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/14-01/01, URBROJ: 2137/10-14-5 od 4. lipnja 2014. godine.
	Prisutni: Snježana Kuzmić – predsjednica, Ivica Baranašić Marijan Baranašić, Ivica Gabaj,  
                         Dijana Hunjadi, Stjepan Kuruc, Dragutin Matoš, Zdravko Međimorec, Ivica Rašanec i 
                         Ivan Šivak - članovi, te Ivana Halapija koja se priključuje pod 1. točkom dnevnog reda.
	Sjednici prisustvuju: Ivan Sabolić, općinski načelnik Općine Legrad,
                                              Kristina Turk – zamjenica općinskog načelnika Općine Legrad,
                                              Josip Pobi – direktor tvrtke „Koprivničke vode“ d.o.o. Koprivnica,
                                              Ivana Oreški – ravnateljica Dječjeg vrtića „Dabrić“ Legrad. 
	Zapisničar: Vesnica Cvetnić, službenica u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Legrad,
	Početak rada: 20.05 sati.

	Predsjednica pozdravlja sve prisutne članove Općinskog vijeća, otvara 14. sjednicu Općinskog vijeća, te poziva Vesnicu Cvetnić da izvrši prozivku. Nakon izvršene prozivke konstatira da je prisutno  10 članova Općinskog vijeća, te da se sjednica Općinskog vijeća može održati.
	Nakon toga predlaže 
	
D N E V N I  R E D

	1. Usvajanje Zapisnika sa 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Legrad,
	2. Rasprava i donošenje Odluke o prijenosu komunalnih vodnih građevina u vlasništvu 
             Općine Legrad na distributera, trgovačko društvo „Koprivničke vode“ d.o.o. Koprivnica,
	3. Rasprava i donošenje Odluke o prodaji vlasničkog udjela Općine Legrad u trgovačkom 
             društvu „Glas Podravine“,
	4. Informacije u svezi organizacije Dana Općine Legrad i dogovor u svezi svečane sjednice 
             Općinskog vijeća Općine Legrad,
	5. Pitanja i prijedlozi. 

	Nakon toga predsjednica postavlja pitanje izmjena i dopuna predloženog dnevnog reda,
	
	Prijedloga izmjene ili dopune predloženog dnevnog reda nije bilo i predsjednica daje na glasovanje predloženi dnevni red, te nakon glasovanja konstatira da je predloženi dnevni red JEDNOGLASNO prihvaćen sa 10 glasova „ZA“.
	
Točka 1.

	Predsjednica otvara 1. točku dnevnog reda – usvajanje zapisnika sa 13. sjednice Općinskog vijeća te poziva članove da iznesu primjedbe.
	Sjednici se priključuje članica Ivana Halapija.
	I. Gabaj iznosi primjedbe u svezi štamparskih grešaka u zapisniku. 
	Drugih primjedaba nije bilo i predsjednica daje na glasovanje usvajanje Zapisnika sa ispravcima, te nakon glasovanja konstatira da je Zapisnik usvojen JEDNOGLASNO, sa 11 glasova „ZA“.


Točka 2.

	Predsjednica otvara 2. točku dnevnog reda – rasprava i donošenje Odluke o prijenosu komunalnih vodnih građevina u vlasništvu Općine Legad na distributera, trgovačko društvo „Koprivničke vode“ d.o.o. Koprivnica, te poziva direktora „Koprivničkih voda“ d.o.o. da obrazloži ovu obvezu. 
	Gosp. Pobi pojašnjava da je novi Zakon o vodama, koji je stupio na snagu prije godinu dana, određena obveza jedinicama lokalne samouprave da izgrađene komunalne vodne građevine prenesu u vlasništvu distributera. Sa tom obvezom su upoznali sve Općine na njihovom distributivnom području i tu obvezu su do sada ispunile sve Općine osim Općine Rasinja i Legrad. Ujedno pojašnjava da su na stranicama Ministarstva poljoprivrede objavljena uslužna vodna područja, te da su „Koprivničke vode“ dobile uslužno vodno područje za Koprivničko-križevačku i Bjelovarsko-bilogorsku županiju. Pojašnjava da se u vlasništvo moraju prenijeti komunalne vodne građevine u čijoj izgradnji su sudjelovale Hrvatske vode, što se smatra državnim sredstvima, te da se to vlasništvo ne može uknjižiti,  na nikoga, niti na Općine niti na njih, „Koprivničke vode“, već se to knjiži kao upravljanje, te da se u slučaju prestanka rada distributera, te građevine vraćaju na upravljanje lokalnoj samoupravi. Što se tiče Odluke o prijenosu komunalnih vodnih građevina potrebno je od strane Općinskog vijeća donijeti Odluku kojom se prenosi ta imovina Općine, ali i Odluku da se ta vrijednost isknjiži iz poslovnih knjiga. Ujedno pojašnjava da Koprivničke vode rade na izradi dokumentacije za kandidiranje izgradnje kanalizacije iz EU fondova, u što je uključena i Općina Legrad, s time da će konzultanti iz EU odrediti gdje će biti pročišćivač, vjerojatno će se sve spajati na pročišćivač u Koprivnicu. Pojašnjava da će svi projekti koji se nominiraju do 2018. godine morati izgrađivati preko EU fondova, a određeno je da sva općinska mjesta veća od 2.000 stanovnika moraju imati svoju kanalizaciju.
	I. Baranašić postavlja pitanje što će biti s cijenom vode, da li će voda poskupjeti za krajnje korisnike, te što je sa priključcima.      
	Gosp. Pobi pojašnjava da je donijeta Uredba o uslužnim vodnim područjima, te da će na cijelom uslužnom vodnom području cijena vode biti ista za sve korisnike; utvrđena je obveza financiranja izgradnje komunalnih vodnih građevina na području Hrvatske gdje su se Hrvatske vode obvezale sufinancirati 30% udjela u cijeni, a da bi se namaknula ta sredstva povećana je naknada za korištenje vode, što se plaća Hrvatskim vodama. Što se tiče priključaka na vodovod i kanalizaciju, za sada ne treba legalizirana građevina za priključak, već samo dokaz da je podnijet zahtjev za legalizaciju, sada je priključak „besplatan“, odnosno ukinuta je i još uvijek se ne plaća naknada za priključenje i sada je prilika da se priključe domaćinstva koja imaju za to uvjete, što se tiče priključka na plinsku mrežu tu je situacija drugačija, jer se voda smatra namirnicom, dok je opskrba plinom određena kao energetska djelatnost kao i električna energija za koju se plaća naknada za priključenje. Pojašnjava da za priključak vode postoje licencirali izvođači radova, jer su Koprivničke vode dužne osigurati mogućnost priključenja, a svi radovi se izvode prema troškovniku.
	Načelnik postavlja pitanje u svezi zakonske mogućnosti da se za ustupljene komunalne vodne građevine dobije udio u vlasništvu.
	Gosp. Pobi pojašnjava da su se za izgradnju dobivala sredstva Hrvatskih voda i to su državna sredstva, te se za taj dio ne može dobiti udio u vlasništvu, već samo za dio koji su financirale same Općine, a to je neisplativo. 
	I. Gabaj postavlja pitanje uvjeta daljnjeg upravljanja i pokrivanja troškova održavanja prenijetih vodovoda.
	Gosp. Pobi pojašnjava da do sada nije bilo nikakvih problema u svezi toga, te ih neće biti niti nadalje.
	I. Gabaj postavlja pitanje u svezi dopisa od 25.3.2014. gdje je naveden rok do kada se komunalne vodne građevine moraju prenijeti u vlasništvo distributera, da li smo sada u kršenju Zakona s obzirom da je taj rok prošao 18.5.2014. godine.  
	Gosp. Pobi navodi da nema kaznenih odredbi ako se ne ispoštuje rok, te da još uvijek nismo u kršenju Zakona. 
		I. Šivak postavlja pitanje da li će se vodovod od Šoderice zatvarati u prsten prema Botovu.
		Gosp. Pobi pojašnjava da to Koprivničke vode imaju u planu i mora se zatvoriti u prsten prema željezničkoj stanici i dalje preko mosta prema Gotalovu, jer Općina Gola dobiva vodu s druge strane, od Novigrada Podravskog. Osim toga Koprivničke vode su obvezne održavati vodu ispravnom, a oni imaju i svoj laboratorij u kojem se ispituje ispravnost vode.
	Načelnik postavlja pitanje tko snosi troškove u svezi otklanjanja kvarova na hidrantima. 
	Gosp. Pobi pojašnjava da sve troškove snose Koprivničke vode.
	I. Rašanec postavlja pitanje u svezi korištenja i ispravnosti daljinskih očitača brojila koja su postavljena na vodomjere, navodeći da to ne radi. 
	Gosp. Pobi pojašnjava da to sve radi i da oni preko toga očitavaju stanja vodomjera, npr. Legrad se očita za 1 sat, a fizički se očitava samo gdje ima nekih problema kao npr. voda u šahtu ili slično. Napominje da je sada već sustav očitavanja moderniji u odnosu na postavljene uređaje na području Općine Legrad. 
	I. Šivak postavlja pitanje u svezi postavljenih vodomjera u podrumima, da li će još uvijek postojati mogućnost.
	Gosp. Pobi pojašnjava da oni sad mjerače protoka koji su bili postavljeni u podrumu izmještaju u vanjske šahtove, kako bi im bili dostupni za održavanje, a u podrumu im nisu dostupni dok nema vlasnika.
	V. Cvetnić postavlja pitanje financiranja daljnje gradnje sekundarne vodovodne mreže za što je već izrađena dokumentacija i dogovoreno financiranje Općine, s obzirom da nam je to prezentirano kao naša obveza.
	Gosp. Pobi pojašnjava da sve dalje financiranje preuzima distributer.
	Zamjenica načelnika postavlja pitanje da li će se specificirati sve obveze distributera kako kasnije ne bi bilo da neke stvari nisu odmah utvrđene.
	Gosp. Pobi pojašnjava da se sva prava i obveze obiju strana određuju međusobnim ugovorom.
	V. Cvetnić postavlja pitanje da li se kod prijenosa imovine iz poslovnih knjiga kao mjerodavno uzima knjižna vrijednost, što gosp. Pobi potvrđuje. 
	I. Šivak postavlja pitanje izgradnje kanalizacije na području Šoderice.
	Gosp. Pobi pojašnjava da je od strane konzultanta utvrđeno da je izgradnja kanalizacije na Šoderici neisplativa, s obzirom da se objekti koriste svega 3 mjeseca tijekom godine.

	Za raspravu se više nitko nije javio, te predsjednica daje na glasovanje prijedlog Odluke o prijenosu prava vlasništva nad komunalnim vodnim građevinama u Općini Legrad, te nakon glasovanja konstatira da je Odluka JEDNOGLASNO, sa 11 glasova „ZA“ prihvaćena. 
	Odluka o prijenosu prava vlasništva nad komunalnim vodnim građevinama u Općini Legrad nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio. 

Točka 3.

	Predsjednica otvara 3. točku dnevnog reda – rasprava i donošenje Odluke o prodaji vlasničkog udjela Općine Legrad u trgovačkom društvu „Glas Podravine“, te za pojašnjenje daje riječ načelniku.
	Načelnik pojašnjava da je već ranije govorio o tome, da bi se tim sredstvima zatvorilo financiranje nekih projekata – za Šodericu, cestu kroz Gradišće i cestu u Zablatju. Pojašnjava da prema normama Europske unije, jedinice lokalne samoupave više neće moći imati udjele u medijima, što će doći na snagu negdje za godinu dana, a osim toga ukoliko to istovremeno pokrenu sve Općine i Grad Koprivnica, to bi mogao biti problem, jer se najprije mora ponuditi udio ostalim članovima. Smatra da ako bi mi to pokrenuli prvi bilo bi lakše to prodati. Osim toga pitanje je u kakvoj situaciji će tada biti trgovačko društvo, s obzirom da je već na nekoliko sjednica Skupštine bilo govora o negativnom poslovanju, a iz tog razloga je i došlo do promjene direktora. Međutim, prvenstveno predlaže prodaju zbog zatvaranja financijske situacije za naše projekte.
	I. Šivak postavlja pitanje koja bi to financijska sredstva bila, kolika je naša vrijednost. 
	Načelnik pojašnjava da je naš udio sa posljednjom dokapitalizacijom 5,84%, što iznosi 297.700,00 kn. Sve Općine, osim Đelekovca, imaju takav udio u vlasništvu, dok Grad Koprivnica i Glas Slavonije imaju veće udjele. 
	I. Gabaj navodi da je dokazano da oni koji su među prvima najskuplje kupuju, a najjeftinije prodaju.
	Načelnik konstatira da se već na 3 sjednice Skupštine govorilo da je društvo u gubicima, te je pitanje što će biti dalje, mogu otići u stečaj i slično.
	I. Baranašić smatra da je sada vrijeme za kupnju zbog krize, jer su vrijednosti nekretnina pale, ali zbog toga nije vrijeme za prodaju; smatra da će zemljište u centru Grada uvijek imati vrijednost i postojat će interes za kupnju, te da ne bi trebali biti prvi koji će svoj udio prodavati.
	Načelnik konstatira da je i Općina Đelekovec razgovarala o prodaji svojeg udjela.
	I. Gabaj navodi da bi pristao da se udio proda zbog drugih investicija, ali da trenutno nema dovoljno informacija kako bi o tome pozitivno odlučio. Osim toga, dok je bilo rasprave o dokapitalizaciji govorilo se o nekoj vrijednosti od cca 6 mil. kuna, sa zemljištem.   
	Načelnik konstatira da Glas Podravine ima dosta problema i pitanje je do kada će to tako „vući“; osim toga naveli su da bi trebalo napraviti neke investicije na objektu – popravak krovišta koje prokišnjava, a sredstva će tražiti od Općina, jer oni nemaju novaca. 
	I. Gabaj postavlja pitanje da li je načelnik s nekim razgovarao o prodaji, te da li ima interesenata za kupnju.
	Načelnik navodi da nije nikoga do sada pitao, jer je smatrao da o tome mora najprije odlučiti Općinsko vijeće. 
	I. Baranašić konstatira da bi možda i pristao na prodaju kada bi se ta sredstva uložila u npr. izgradnju poslovne zone, ali za predložene projekte ne, smatrajući da to nisu tako velika sredstva koja bi „spasila Općinu“ i da bi se ta sredstva trebala osigurati u Proračunu bez prodaje. 
	Predsjednica postavlja pitanje što ostali članovi misle o prijedlogu načelnika.
	D. Matoš predlaže da se još malo ispita situacija oko prodaje, odnosno da još malo pričekamo sa donošenjem odluke.
	I. Gabaj navodi da mu je još dosta nejasna situacija oko Glasa Podravine, ne znamo s čime se doista raspolaže, da li nam to može donijeti kapital ili ne, te da niti načelnik to baš nije najbolje  prezentirao.
	I. Baranašić smatra da bi nam ta sredstva trebala biti kao rezerva te da Proračun o tome ne bi smio ovisiti.
	Načelnik pojašnjava da je novi direktor Glasa Podravine naveo na sjednici da se na Općinskim vijećima razmišlja o prodaji udjela, a kao argument prodaje je otpuštanje radnika, mogućnost stečaja i pitanje mogućnosti daljnje naplate obveza i potraživanja, s obzirom da je Glas Podravine i kreditno zadužen i u slučaju stečaja najprije će se namirivati banke. 
	S. Kuruc navodi da je sada ova tema prijeporna, a nekad dok je trebao glas za Općinsko vijeće, tada su se radile kompenzacije i prodavala se imovina.
	Nakon toga predsjednica zaključuje raspravu o ovoj točki dnevnog reda i daje na glasovanje prijedlog načelnika o prodaji vlasničkog udjela Općine Legrad u Glasu Podravine, te nakon glasovanja konstatira da je „ZA“ glasovalo 5 članova, 5 člana su bila „PROTIV“, a 1 član je bio „SUZDRŽAN“, te prijedlog Odluke nije prihvaćen. 




Točka 4.

	Predsjednica otvara 4. točku dnevnog reda – informacije u svezi organizacije Dana Općine Legrad i dogovor u svezi svečane sjednice Općinskog vijeća Općine Legrad, te za pojašnjenje daje riječ načelniku.
	Načelnik pojašnjava da su udruge s područja Općine izrazile želju da sudjeluju u programu povodom Dana Općine. Zbog toga su održane dvije koordinacije sa svim udrugama na koje su bili pozvani i članovi Općinskog vijeća, ali se nisu odazvali, a prijedlog programa je dostavljen i vijećnicima prije 10-ak dana i nitko nije dao primjedbe na prijedlog. Pojašnjava da je održavanje svečane sjednice zamišljeno da vodi voditeljica, te da se tijekom svečane sjednice ubaci kraći kulturni program. Navodi da bi voditeljica bila gđa Dubravka Đaković, s obzirom da je već više puta vodila neke manifestacije.
	Nakon toga predsjednica otvara raspravu.
	Ravnateljica vrtića izjavljuje da zamjera načelniku što nije bila pozvana na sastanak sa udrugama, niti je bila pravovremeno upoznata da je Vrtić uključen u program izradom čestitke za 630. rođendan Legrada, jer su oni to već odradili, a o uključenosti u program je saznala iz plakata. 
	D. Hunjadi i I. Baranašić konstatiraju da je program već dogovoren  i štampane su pozivnice, te više nema smisla bilo što mijenjati.
	I. Gabaj smatra da je možda trebalo započeti s pripremama programa odozgora, od Općinskog vijeća, te da je redoslijed programa trebao biti drugačiji.  
	 I. Baranašić smatra da je sve dobro osmišljeno i ima dosta događanja, ali je problem što se istog dana održavaju i prošćenja po nekim naseljima. 
	Drugih pitanja niti primjedaba nije bilo.

Točka 5.

	Predsjednica otvara 5. točku dnevnog reda „Pitanja i prijedlozi“ i to:
	zahtjev Hermana Nunhofer za oslobođenje plaćanja poreza na kuće za odmor na Šoderici.

	Načelnik pojašnjava da je gosp. Nunhofer strani državljanin i na Šoderici ima prijavljen privremeni boravak, te da je u zahtjevu naveo da na Šoderici stalno živi, ali ne može dobiti stalni boravak .
	Nakon rasprave od strane članova Općinskog vijeća zaključeno je da se od poreza ne mogu oslobađati vlasnici koji nemaju prijavljen stalni boravak, te da vlasnici vikendica moraju tu stalno i živjeti, a ne da imaju drugdje kuće ili druge stambene prostore, a na Šoderici se prijavljuju samo kako bi izbjegli plaćanje poreza na kuće za odmor.
	V. Cvetnić pojašnjava da ima dosta vlasnika vikendica koji nisu prijavili stvarne površine korisnog stambenog prostora i plaćaju manje poreza zbog toga, te da smo mi prije dvije godine dobili na uvid listu razreza i uvidjeli da je dosta površina manje, o čemu smo obavijestili i Poreznu upravu, ali nam je rečeno da to oni sami moraju prijaviti i da razrez ne mogu napraviti prema našim podacima. Sada se to može i prekontrolirati, jer u postupcima legalizacije su točno utvrđene površine, dok su po izmjeri samo vanjski gabariti objekata, a dosta njih ima i katne i potkrovne prostore. 
	Za raspravu se više nitko nije javio, te predsjednica daje na glasovanje prijedlog da se gosp. Hermanna Nunhofer oslobodi plaćanja poreza na kuće za odmor i nakon glasovanja konstatira da „ZA“ nije glasao nitko, „PROTIV“ su bila 10 člana, a 1 član je bio „SUZDRŽAN“, te nije odobreno oslobođenje. 

	b) zamolba Denisa Horvat iz Legrada za sufinanciranje troškova vrtića u DV Vrapčić Drnje, Podružnica Đelekovec, za što predsjednica pojašnjava: da je dijete ispisano iz vrtića u Legradu zbog nemogućnosti zajedničkog boravka sa odgojiteljicom.
	Nakon toga, na zahtjev članova Općinskog vijeća, ravnateljica iznosi cjelokupni tijek događanja u vrtiću od 26.3.2014. godine nadalje u svezi problematike sa tetom Marijom.
	I. Gabaj predlaže da se tim roditeljima odobri plaćanje cjelokupne cijene vrtića.
	S. Kuruc smatra da je djetetu bio dostupan vrtić kod nas, a ako oni žele dijete voditi drugdje u vrtić, neka samo to i plaćaju.
	I. Baranašić konstatira da je sada prvi puta čuo cjelokupni tijek slučaja; smatra da problem u vrtiću očito postoji i netko ga ne želi riješiti; predstavnici osnivača – Općine (članovi i načelnik) dolaze na Upravno vijeće vrtića nepripremljeni i neusuglašeni; smatra da s ravnateljicom treba obaviti razgovor, te da se moraju zastupati interesi Općine; on ne želi biti niti inspektor niti tužitelj, ali smatra da se problem mora riješiti, jer ukoliko se dokaže da je to greška odgojiteljice ili vrtića, na kraju će Općina opet morati snositi sve troškove. 
	D. Hunjadi konstatira da su priču iznijela i djeca, a ona su iskrena i neiskvarena, te da način na koji je teta postupila nije način da se riješi problem s nekim djetetom. 
	Načelnik pojašnjava da krivnja tete nije dokazana, a nema niti nikakvih dokaza, na što ravnateljica konstatira da dokaza ima.
	Načelnik navodi da je on predlagao da se ništa ne poduzima, odnosno da se pričeka i vidi kako će dalje postupiti Državno odvjetništvo. 
	I. Baranašić smatra da u vrtiću jednom treba napraviti reda, jer u protivnom to najviše košta Općinu; smatra da se svi zaposleni moraju pozvati i da se s njima napravi razgovor i da se napravi rez.   
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