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	ZAPISNIK
         od 17. veljače 2015. godine
	
sa 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Legrad održane u sali za sastanke Općine Legrad.
	
	Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/15-01/02, URBROJ: 2137/10-15-1 od 11. veljače 2015. godine.
	Prisutni: Snježana Kuzmić – predsjednica, Marijan Baranašić, Ivica Gabaj, Ivana Halapija, 
                          Dijana Hunjadi, Zvonko Juras, Dragutin Matoš, Zdravko Međimorec, Ivica Rašanec 
                           i Ivan Šivak – članovi.    
          Ne prisustvuju: Stjepan Kuruc – nije opravdao izostanak.
	Sjednici prisustvuju: Ivan Sabolić, općinski načelnik Općine Legrad,
                                              Kristina Turk – zamjenica općinskog načelnika Općine Legrad,
          Zapisničar: Melita Rašanec, računovodstveno-financijski referent u Jedinstvenom upravnom 
                               odjelu Općine Legrad,
	Početak rada: 18.06 sati.

	Predsjednica pozdravlja sve prisutne članove Općinskog vijeća, te prije otvaranja sjednice poziva predsjednika Mandatne komisije Općinskog vijeća da podnese izvješće o podnesenoj Izjavi o mirovanju mandata člana Općinskog vijeća kao i primljenoj obavijesti o prestanku mirovanja mandata (aktiviranju mandata) i prijedlogu Hrvatske demokratske zajednice o predlaganju zamjenika člana Općinskog vijeća.
	Predsjednik Mandatne komisije, Ivica Rašanec čita Izvješće Mandatne komisije. 
	Izvješće Mandatne komisije nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio. 

	Nakon toga predsjednica poziva gosp. Zvonka Juras da položi Prisegu na dužnost člana Općinskog vijeća kako bi mogao stupiti u prava i obveze člana Općinskog vijeća, s obzirom da je on podnio Izjavu o mirovanju mandata u Općinskom vijeću prije konstituirajuće sjednice 2013. godine, te nije položio prisegu.
	Predsjednica čita tekst prisege nakon čega Zvonko Juras odgovara „PRISEŽEM“, potpisuje tekst prisege i dostavlja je zapisničaru.
	Prisega je sastavni dio zapisnika i nalazi se u prilogu. 

	Nakon toga predsjednica poziva Melitu Rašanec da izvrši prozivku, nakon prozivke konstatira da je prisutno 10 članova Općinskog vijeća, otvara 20. sjednicu Općinskog vijeća i predlaže slijedeći  
		
D N E V N I  R E D

	1. Usvajanje Zapisnika sa 18. i 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Legrad,
	2. Aktualni sat,
	3. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih 
              stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Legrad za razdoblje od 1. siječnja do 
             31. prosinca 2015. godine,
	4. Donošenje Zaključka o suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Dabrić o 
              raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića Dabrić Legrad,
	5. Rasprava o statusu Geopodravine d.o.o. Koprivnica,
	6. Razmatranje zamolbe za pvrivremeno smanjenje zakupnine za poslovni prostor Općine 
              Legrad u Legradu i donošenje odluke,
	7. Pitanja i prijedlozi. 

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

	Predsjednica otvara 1. točku dnevnog reda – usvajanje zapisnika sa sjednica Općinskog vijeća i to:
	a) Zapisnika sa 18. sjednice održane 4.12.2014. godine.
	I. Gabaj konstatira da ima štamparskih grešaka i to na str. 2. točci 1. umjesto „svojih“ mora biti „svojim“, te u točci 2. umjesto „ostavile“ mora biti „ostavine“.
	b) Zapisnika sa 19,. Sjednice održane 16.12.2014. godine.
	Po tom zapisniku nije bilo primjedaba, te predsjednica daje na glasovanje usvajanje Zapisnika sa 18. sjeednice sa ispravcima, te 19. sjednice i nakon glasovanja konstatira da su Zapisnici JEDNOGLASNO, sa 10 glasova „ZA“ usvojeni.

Točka 2.

	Predsjednica otvara 2. točku dnevnog reda – Aktualni sat i daje riječ načelniku.
	Načelnik na početku pozdravlja „novog-starog“ vijećnika, gosp. Zvonka Juras i dalje navodi da je članovima dostavljeno Neformalno izvješće o radu Općine do 12.2.2015. godine kojim je dati pregled rada Općine u razdoblju od posljednje sjednice Općinskog vijeća. Nakon toga pojašnjava točku 11. Izvješća u svezi početka istraživanja polja Drava od strane INE i navodi da je u četvrtak, u 10.30 sastanak u Općini sa predstavnicima INE u svezi seizmičkih snimanja, te je predloženo da se tom sastanku odazovu i vjećnici, sadašnji i bivši, iz svih naselja kako bi se upoznali sa planiranim radovima koji će se izvoditi tijekom seizmičkih snimanja, a tijekom kojih će doći do šteta na poljoprivrednim zemljištima koje će INA nadoknaditi, jer oni sve uredno plaćaju. Pojašnjava da će snimanja obavljati poljska firma, a obuhvatit će područje od Drave do Koprivnice. Članovima Općinskog vijeća dati je dopis INE da pročitaju.
	I. Gabaj postavlja pitanje u svezi Točke 10. Izvješća (koncesije za geotermalna polja Lunjkovec-Kutnjak i Legrad) i pita da li vrijede do sada izrađene studije isplativosti za geotermalno polje Kutnjak.
	Načelnik pojašnjava da koncesionar želi provesti svoje istraživanje, bazirat će se na zemljište koje je već Općina otkupila, ali će sami odrediti najpovoljniju lokaciju.
	I. Gabaj navodi da se svi projekti ali i to istraživanje aktivira u godini kada su izbori, a žalosno je što sve ide ispočetka za polje Kutnjak, a kolika su do sada utrošena sredstva.  	
  	Z. Juras konstatira da Općina u svako doba može povući svoj poslovni udio od 200.000,00 kn, ali moramo inzistirati da projekt ostane na našem području, jer za to imamo i pismo namjere.
	Načelnik navodi da ćemo to morati pregovarati sa Turcima koji su dobili koncesiju, dok do toga dođe. Nadalje pojašnjava da u svezi toga projekta još uvijek nije isplaćeno „kupljeno“ zemljište, a ostao nam je i dug prema Ekonergu.
	I. Gabaj postavlja pitanje koliko je do sada poništeno ugovora, na što načelnik pojašnjava da su poništena tri ugovora. 
	Načelnik pojašnjava da Fond za zaštitu okoliša traži dokumentaciju koju mi nismo u mogućnosti pribaviti, od HEP-a, da je u svezi toga bio u HEP-u, te da su mu naveli da se neće moći graditi elektrana veća od 10 megavata. Nakon toga čita Izvješće po točkama i pojašnjava:
	1. u svezi podjele kanti – navodi da neka domaćinstva traže dvije kante, te predlaže da im se odobri i druga kanta, ali po punoj cijeni. 
	- pojašnjava da je raspisan natječaj za čipiranje kanti i za nabavu opreme za zelene otoke, te da se planira postavljanje svih zelenih otoka do svibnja; za Legrad i Veliki Otok su predviđena 2 zelena otoka, dok je za sva ostala naselja predviđen po 1 zeleni otok. 
	Z. Juras smatra da je za Legrad premalo 2 zelena otoka i prelaže da se postave 3 – jedan kod transformatora u Kralja Tomislava, 1 u centru i 1 „na šancu“.
	2. navodi da će se o Geopodravini raspraviti kasnije.
	3. pojašnjava da je održan sastanak sa predstavnicima udruga; zatražili su se prijedlozi za donošenje kalendara manifestacija za 2015. godinu što bi se predložilo za sljedeću sjednicu Općinskog vijeća. Udruge se upoznalo s novim zakonskim obvezama – moraju uskladiti svoje statute sa novim Zakonom o udrugama, a obavijestilo ih se i novim odredbama o finananciranju, te obvezi da imenuju likvidatora za što je predloženo da se za sve udruge imenuje 1 likvidator. 
	4. pojašnjava da je u Izvješću sve napisano; da će LAG provoditi savjetovanja o novim mjerama, a mi smo dostavili popis udruga koje bi se preko savjetovanja mogle pripremiti za natječaje iz EU fondova.
	Z. Juras postavlja pitanje da li surađujemo s LAG-om za našu Županiju, na što načelnik konstatira da ne, ali surađujemo s PORA-om, ali surađujemo s Općinama koje su uključene u LAG Podravina, jer su sve uključene i u zajedničko osnivanje nove turističke zajednice gdje smo i mi.
	Nakon toga načelnik pojašnjava da je u pripremi osnivačka skupština nove TZ, te da se sva imovina i sredstva dosadašnje TZ Općine Legrad moraju prenijeti na TZ Županije, koja će nakon osnivanja nove TZ ta sredstva prenijeti na njezin račun. Navodi da bi Općina Legrad i Drnje uzeli jednog stručnog suradnika za područje Šoderice.
	5. u svezi čišćenja snijega pojašnjava razloge zbog čega nije bilo pravodobno očišćen snijeg, posebno u Legradu (koncesionar imao novog vozača koji nije poznavao ulice u Legradu), ali je s koncesionarom nakon toga obavio razgovor za ubuduće.
	Z. Juras postavlja pitanje koji su prioriteti kod čišćenja snijega i do kada se gdje snijeg mora očistiti, za što načelnik pojašnjava da je to centar Legrada, oko škole, vrtića i ambulante, te da snijeg mora biti očišćen ujutro.
	D. Hunjadi konstatira da se tijekom 24 sata nisu niti prevezli kroz centar, a prestalo je padati prije ponoći, a do jutra nije bilo uoće počišćeno, te je ujutro morala sama organizirati čišćenje ispred objekta.
	Nakon toga se načelnik ispričao zbog takve situacije.
	I. Šivak konstatira da ako ne poznaju ulice, trebali su se prije toga provozati po cijelom području i pogledati.    
	I. Rašanec konstatira da to nije naš problem što je koncesionar imao novog vozača koji ne poznaje teren, to je krivnja koncesionara što se posao nije odradio kako treba i na vrijeme.
	6. u svezi sastanka sa direktorom BISTRE Đurđevac – pojašnjava da su obišli sve lokacije gdje bi trebalo neke stvari napraviti, da je on puno obećao i ako naprave samo 10% toga biti će puno; obećano je da će se se na potoku Segovina, od Zablatja do Kutnjaka, 2015. godine postaviti zapornica. Pojašnjava dalje da je nakon 2 dana, po zahtjevu gosp. Behina, dostavljen popis sa svim kritičnim lokacijama na kojima bi Hrvatske vode morale napraviti neke zahvate, a da će Župan od njih tražiti da to i naprave, jer sitaucije s poplavama kakve su bile 2014. nisu šala. Ujedno pojašnjava da sanaciju obale kod Halasz Csarde moramo rješavati s Hrvatskim vodama u Varaždinu.
	Z. Međimorec postavlja pitanje sanacije kanala kod Šafar Mare u Antolovcu navodeći da je tamo užasna situacija kada se kanal izlije, a najgore je za ljude koji tamo žive.
	Načelnik pojašnjava da smo i za taj kanal zatražili da se sanira.
	I. Šivak konstatira da je na kanalu iz Šoderice (gdje je zapor) zdrobljen tunel i trebalo bi dostaviti zahtjev da se to popravi, na što načelnik konstatira da se najprije mora napraviti uvid i tada zatražiti.
	Z. Juras postavlja pitanje što se planira s željeznim mostom kod kanala Ciglene, na što načelnik pojašnjava da će se postaviti preko kanala kada se budu obavljali neki radovi.
	7. u svezi sastanka u Elektri Koprivnica pojašnjava da je održan sastanak prvenstveno radi Geopodravine, ali i zbog zamjene bandera na području naše Općine. Pojašnjava da mu je predstavljen plan zamjene bandera, te da je planirana zamjena u slijedećim ulicama: u Legradu – P. Zrinskog od kbr. 2 do Gredičeka, P. Šandora u ulici gdje je Evangelička crkva, Mali Pažut do zadnjih kuća, skoro cijelo naselje Kutnjak, u Selnici Podravskoj će se postaviti visokonaponski kabel od Velikog Otoka, ali dok se riješe imovinsko-pravni odnosi.
	8. sastanak u DUUDI-u – načelnik pojašnjava da je uspio stupiti u kontakt sa gosp. Čičkom, da je dostavljena dokumentacija o kojoj želi da se porazgovara i sada čeka termin. Na sastanku bi se razgovaralo o rješavanju predmeta za Mali Pažut, karaula Legrad i mrtvačnica Zablatje.
	9. pojašnjava da u Izvješću po ovoj točki sve piše, da su pozvani u Slovačku, Cierna Voda, 17.7. ove godine u okviru programa Europe for Citizens (Europa za građane).
	10. Načelnik pojašnjava da je turska kompanija dobila istraživanje i za Legrad 1, koje je ranije imala tvrtka Vis Viridis, ali da im je prioritet Lunjkovec-Kutnjak.
	11. načelnik navodi da se o tome već razgovaralo kako je navedeno u dopisu INA-E; pojašnjava da će trebati radnu snagu i smještaj, a što se tiče strojeva, predlaže da im se dopusti smještanje u Fizešu ili neka druga lokacija. Navodi da bi most prema Fizešu trebao biti završen do 1.5.2015. 
	12. izrada PUR-a – pojašnjava da je za izradu odabrana tvrtka Erona, Matije Moharića koji je već radio na našim projektima; cijena iznosi 49.500,00 kn, a sve se financira iz Mjere 7.1. za koju bi se natječaj raspisao negdje u jesen.
	I. Gabaj postavlja pitanje da li će PUR obuhvatiti i područje Šoderice, na što načelnik pojašnjava da se obuhvaća cijelo područje Općine, svi ciljevi i mjere.
	13. u svezi DVD-a Mali Otok – načelnik pojašnjava da je VZO Legrad predložila da se DVD briše iz Plana zaštite i spašavanja s obzirom da nisu ništa pokrenuli u svezi otklanjanja nedostataka po nadzoru inspektora zaštite i spašavanja, te više neće biti operativno društvo. Dati im je rok do 1.10.2015. godine i ukoliko se to ne riješi udruga će se ugasiti po sili zakona.
	14. prijave za projekte – na HTZ smo predložili financiranje projekta fitnes staza na Šoderici, s time da ćemo nastojati dogovoriti da od našeg udjela od 15% dio od 10 % financira Županija.
	- na Ministarstvo regionalnog razvoja smo dostavili projekt modernizacije nerazvrstanih cesta, za sada samo za Legrad, jer u drugim naseljima nisu riješeni imovinsko-pravni odnosi, a radi se o asfaltiranju neasfaltiranih ulica.
	I. Šivak konstatira da su prilazi Šoderici također katastrofalni, na što načelnik pojašnjava da su to ceste pod upravljanjem ŽUC-a koji bi za sada dovršili radove na cesti u Gradišću, prema Legradu, ono što je ostalo od prošle godine. 
	Načelnik dalje pojašnjava da što se tiče projekata podnijeli bi prijavu projekta šetnice na Šoderici za financiranje iz fondova EU.
	Postavljeno je pitanje koje ulice u Legradu će se asfaltirati, na što načelnik pojašnjava da sve osim Malog Pažuta, s obzirom da je ona ulica u okviru gospodarske zone Mali Pažut.
	Z. Međimorec postavlja pitanje što je s cestom od Antolovca do Županca.
	Načelnik pojašnjava da je to ŽUC odbio za ovu godinu, da su procijenjeni troškovi za tu cestu 4,7 mil. kn, za dužinu od 600 metara.
	I. Gabaj postavlja pitanje što je s cestom Veliki Otok – Selnica Podravska na što načelnik pojašnjava da je bilo prijedloga da se ta cesta prekategorizira u državnu, za sada nemamo odgovor na to; a što se tiče ŽUC-a oni za sve ceste žele sufinanciranje Općine.
	Načelnik nadalje navodi da smo Ministarstvu gospodarstva dostavili projekte zamjene stolarije na objektu Općine, da se zamijeni sva preostala stolarija, a dostavljen je i projekt uređenja objekta vatrogasnog doma (fasade). Nadalje ćemo dostaviti projekte na natječaje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost  i to 1. za nabavu i ugradnju čipova za kante i kontejnere, 2. za nabavu preostale komunalne opreme (kanti koje još fale i kontejnera za zelene otoke po naseljima); 3. za energetski preglked javne rasvjete i 4. za proširenje javne rasvjete (prema novoj školi). Ujedno pojašnjava i predlaže da bi se izradio jedan projekt za izmjenu stolarije na svim domovima koji bi bio zajednički projekt od strane Općine prema Fondu (energetski projekti za nestambene zgrade).
	I. Gabaj postavlja pitanje što je s nabavom nove vatrogasne cisterne, na što je pojašnjeno da je za sada obustavljeno zbog financijskih sredstava, a trenutno imamo 4 vozila spremna za intervencije.
	Z. Juras postavlja pitanje na koji način se koriste odbori Općinskog vijeća, na što načelnik odgovara da jedino odbor za proračun sudjeluje u radu i odbor za socijalnu skrb se jedanput sastao, kod ostalih baš nije bilo inicijative, a odbor za gospodarstvo bi se trebao aktivirati i sudjelovati u rješavanju niza problema koji postoje u Općini.    
 	Z. Međimorec postavlja pitanje u svezi provođenja izobrazbe za uporabu pesticida i konstatira da će Županija sufinancirati izobrazbu sa 30% iznosa, ali samo onima koji imaju OPG; da li će Općina sufinancirati dio troškova, na što načelnik pojašnjava da hoće sa 100,00 kn za svakog polaznika, s time da samo jedan iz domaćinstva može dobiti povrat dijela troškova.
	Načelnik zatim pojašnjava da planira u ožujku u svim naseljima održati zbor građana u svezi davanja pojašnjenja oko razvrstavanja otpada i druga pitanja vezana uz tu tematiku.
	I. Rašanec konstatia da Prizma sav otpad stavlja u isti kamion, pa gdje je onda tu razvrstavanje.
	I. Gabaj postavlja pitanje koliko se do sada otplatilo Ekonergu, na što načelnik pojašnjava da je bio na dogovoru i prema tome otplaćujemo mjesečno 50 tisuća kuna, a oni bi prema tome onda razgovarali o kamatama. 
	Postavljeno je pitanje kakva je financijska situacija u Općini na što načelnik odgovara da je stabilno i navodi koji se troškovi redovito plaćaju mjesečno.
	Postavljeno je pitanje otplate kredita na što načelnik pojašnjava da je plaćena 1. rata (tromjesečna) još moramo dobiti  sredstva od IPE za 2 izvještajna razdoblja čime će se zatvoriti veliki dio kredita, a zatim ćemo vidjeti koliko će ostati i kakve će biti rate. Ujedno pojašnjava da smo imali terensku kontrolu projektu iz Budimpešte, te smo pohvaljeni da smo to bolje odradili od Mađara, odnosno da smo bili puno ozbiljniji od Općine Ortilos. Navodi i da nam je najavljena terenska kontrola za projekt iz Ministarstva regionalnog razvoja za prvi tjedan 3. mjeseca.
	I. Gabaj postavlja pitanja u svezi dužnika, te načelnik pojašnjava prema dostavljenoj tablici vjećnicima i to:
	1) LAC – trebamo nabaviti neke dijelove za naše kombi vozilo – gume i drugo pa bi to kompenzirali,
	2) Gradmaks za Legrađanku – moramo vidjeti za jednu kompenzaciju koju su predložili za račun za popravak u kotlovnici na iznos od 35.000,00 kn, jer ukoliko se to neće moći sprovesti imamo njihovu Bjanko zadužnicu na 50.000,00 kn i morat ćemo je aktivirati. Osim toga nismo platili struju za Legrađanku o čemu smo ih obavijestili, pa ćemo vidjeti što će biti.
	3) Fran – pojašnjava da smo pokušali zatvoriti preostalo dugovanje za plinski priključak, ali su nam iz KC plina javili da oni nisu ništa plaćali i dostavili nam našu potvrdu (to se odnosilo na vanjsku mrežu). Sada smo ih zatražili neku dokumentaciju o tom priključku i ako je dostave tada ćemo to zatvoriti i preuzeti priključak. 
	I. Gabaj postavlja pitanje što je s prodajom prostora bivše pekare na što načelnik pojašnjava da se mora izraditi energetski certifikat, a to je planirano za 2015. godinu
	4) PG – pojašnjava da ćemo ići u ovrhu za komunalnu naknadu.

	Načelnik ujedno napominje da je bio na sastanku u Županiji sa INA-om gdje je izvršen uvid u svezi korištenja bušotina na području k.o. Kutnjak i Zablatje, te da će INA koristiti naše puteve i za to ćemo dobiti naknadu za služnost jednog puta do bušotine od ukupno 37.000,00 kn, za oko 1200 m2 puta.

	5) državno poljoprivredno zemljište – pojašnjava je u međuvremenu 1 zakupac platio zakupninu (Z. Rašanec), a nekoliko njih je zvalo ili bilo u Općini, da će platiti po primitku sredstava od poticaja (M. Baranašić, S. Rašanec, Z. Bocko), dok je Z. Peko ukazao da ima dvogodišnju proizvodnju pa mu je i naplata kasnija i nije u mogućnosti sada platiti. Što se tiče SIZIM-a boji se kako će to završiti, jer firma dosta loše stoji.
	I. Gabaj postavlja pitanje da li je načelnik nešto poduzeo u svezi podzakupa zemljišta na Velikom Pažutu koje je u zakup dobio Z. Peko, na što načelnik odgovara da još nije. 
	Nakon toga načelnik pojašnjava da se pomalo rješavaju dugovanja Općine - ostao je 1 rn za Vuljak, te obveze za Coart i Prizmu su ukupno cca 100 tisuća kuna, a da bez kredita i zemljišta u Kutnjaku, te bez Ekonerga imamo dugovanje oko 157.000,00 kn.
	Za raspravu se po ovoj točki dnevnog reda više nitko nije javio, te predsjednica zaključuje ovu točku dnevnog reda.    

	Nakon 2. točke dnevnog reda Ivana Halapija odlazi sa sjednice Općinskog vijeća (u 19.34 sati).
	
Točka 3.

	 Predsjednica otvara 3. točku dnevnog reda – donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Legrad za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine, te otvara raspravu.
	Z. Juras postavlja pitanje da li se ova odluka odnosi na obvezu Općine za isplatu iznosa od 1.500,00 kn po članu Općinskog vijeća.
	Načelnik pojašnjava da ne, da su ono troškovi izborne promidžbe koji se isplaćuju po broju članova u Općinskom vijeću za pojedinu političku stranku i to je isplaćeno u 2013. godini nakon izbora, a ovakva odluka se donosi svake godine za redovito djelovanje političkih stranaka, ali se iznos po članu pojedine stranke određuje prema ukupno planiranim sredstvima i broju članova podzastupljenog spola. Za ovu godinu planirani je isti iznos kao i u 2014. godini.
	Drugih pitanja nije bilo, te predsjednica daje na glasovanje Odluku o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Legrad za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine i nakon glasovanja konstatira da je odluka JEDNOGLASNO, sa 9 glasova „ZA“ prihvaćena.  
	
Točka 4.

	Predsjednica otvara 4. točku dnevnog reda – donošenje Zaključka o suglasnosti na Odluku o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića Dabrić Legrad.
	Pojašnjeno je da mandat ravnateljici ističe 9.3.2015. godine, te bi natječaj objavili ovaj tjedan dnevno tisku (24 sata ili dr. koji će biti jeftiniji).
	Za raspravu se više nitko nije javio, te predsjednica daje na glasovanje prijedlog Zaključka i nakon glasovanja konstatira da je Zaključak JEDNOGLASNO, sa 9 glasova „ZA“ prihvaćen.
	Zaključak se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Točka 5.

	Predsjednica otvara 5. točku dnevnog reda – rasprava o statusu „Geopodravine“ d.o.o., te za pojašnjenje daje riječ načelniku.
	Načelnik pojašnjava da je razgovarao u Županiji sa Štimcem i Listom u svezi projekta i Geopodravini; dogovoreno da je potrebno sazvati skupštinu, za što je on odgovoran; pojašnjava da postoje dvije mogućnosti za Geopodravinu i to:
	da Općina preuzme vlasništvo nad trgovačkim društvom na način da otkupi vlasničke udjele ostalih članova, odnosno da ostali izađu iz Geopodravine i da im se vrati početni kapital,

da se tvrtka zatvori i da se svima vrati početni kapital čime bi Općina dobila natrag 200.000,00 kn, a da se osnuje novo trgovačko društvo u kojem bi Općina bila 100% vlasnik.
Navodi da želi da Općinsko vijeće zauzme stav koji će on zastupati na sjednici Skupštine.
	Predloženo je da Općina izađe iz tvrtke, a ta sredstva da se usmjere na plaćanje obveza prema Ekonergu. 
	Načelnik smatra ukoliko ćemo željeti otvoriti svoju tvrtku tada se budu našla sredstva za početni kapital.
	Z. Međimorec postavlja pitanje da li se zna što će biti s isplatom sredstava za zemljište u Kutnjaku, te da li će Općina imati ponovo troškova ukoliko će prenositi zemljište natrag na vlasnike. 
	Načelnik pojašnjava da Općina vjerojatno neće imati dodatnih troškova, jer gđa Vuljak besplatno radi raskide ugovora, s obzirom da je greškom sve zemljište prenijela na Općinu prije nego što je isplaćeno.
	Zaključeno je da Općina istupa iz trgovačkog društva Geopodravina i da svoj poslovni udio ponudi na prodaju ostalim članovima Društva, a ukoliko neće biti interesa za otkup da se Društvo zatvori, s time da najmanje 75% članova mora biti za takvu odluku.
	Predsjednica daje na glasovanje predloženi zaključak i nakon glasovanja konstatira da je prijedlog JEDNOGLASNO, sa 9 glasova „ZA“ prihvaćen.
	O tome je donijeta Odluka koja se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Točka 6.

	Predsjednica otvara 6. točku dnevnog reda – razmatranje zamolbe za privremeno smanjenje zakupnine za poslovni prostor i za pojašnjenje daje riječ načelniku.
	Načelnik pojašnjava da ćemo dio duga zatvoriti sa nekim troškovima koje ćemo imati kao npr. nabava guma za kombi vozilo, potrebno je izvršiti špricanje kombi vozila, a trebat će nam i materijal za javne radove.
	I. Rašanec smatra da bi se smanjenje zakupnine trebalo odobriti nakon što se podmiri dosadašnje dugovanje prema Općini.
	Z. Juras, D. Matoš i I. Gabaj predlažu da se najam niti ne plaća za taj poslovni prostor, dok su ostali članovi na ovaj prijedlog bili suzdržani.
	Zaključeno je da im se odobri privremeno smanjenje zakupnine na 400,00 kn i to od 1. ožujka za mjesec veljaču 2015. godine na rok od 1 godine, uz uvjet da se dogovori otplata dugovanja.
	Predsjednica daje na glasovanje Odluku o privremenom smanjenju zakupnine zakupcu LAC d.o.o. iz Legrada, te nakon glasovanja konstatira da je Odluka JEDNOGLASNO, sa 9 glasova „ZA“ prihvaćena.
	Odluka se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Točka 7.

	Predsjednica otvara 7. točku „Pitanja i prijedlozi, te daje riječ načelniku:
	Načelnik pojašnjava da je Suzane Bogdan iz Malog Otoka 4 podnijela zahtjev za odobrenjem pomoći za pokriće troškova potrošnje električne energije, te da bi Općina, sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, trebala snositi troškove stanovanja do 50% mjesečne osnovice od 800,00 kn za korisnike zajamčene minimalne naknade, a što bi iznosilo 400,00 kn mjesečno.
	Z. Juras smatra da će tada i svi drugi zatražiti da im se to odobrava.
	Načelnik pojašnjava da Općina na druge načine pomaže takvim domaćinstvima, npr. ima 46-ero romske djece. 
	Zaključeno je da u Proračunu Općine nema planiranih sredstava za ovu namjenu, te se zahtjev za odobrenje pomoći odbija.
	O tome je JEDNOGLASNO, sa 9 glasova “ZA“ (odbijanje zahtjeva) donijet Zaključak koji se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

	D. Hunjadi konstatira da bi trebalo popraviti javnu rasvjetu u centru Legrada, jer stalno s time ima problema, na što načelnik pojašnjava da je vjerojatno u kvaru tajmer i trebat će ga zamijeniti.  
 
 

	Budući da se za raspravu više nitko nije javio, predsjednica se zahvaljuje prisutnima i zaključuje sjednicu Općinskog vijeća.

	Dovršeno u: 21.40 sati.


	Zapisničar:                                                                                               Predsjednica:
       Melita Rašanec ___________________                                                 Snježana Kuzmić



   Zapisnik sastavila:
    Vesnica Cvetnić ____________________

