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ZAPISNIK
         od 5. ožujka 2015. godine
	
sa 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Legrad održane u sali za sastanke Općine Legrad.
	
	Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/15-01/02, URBROJ: 2137/10-15-2 od 2. ožujka 2015. godine.
	Prisutni: Snježana Kuzmić – predsjednica, Marijan Baranašić, Ivica Gabaj, Zvonko Juras,
                         Stjepan Kuruc, Dragutin Matoš, Zdravko Međimorec, Ivica Rašanec i Ivan Šivak 
                        – članovi.    
          Ne prisustvuju: Ivana Halapija i Dijana Hunjadi – nisu opravdale izostanak.
	Sjednici prisustvuju: Ivan Sabolić, općinski načelnik Općine Legrad,
                                              Kristina Turk – zamjenica općinskog načelnika Općine Legrad,
          Zapisničar: Vesnica Cvetnić – voditeljica Odsjeka za opće, pravne i financijsko-računovodstvene 
                               poslove u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Legrad,
	Početak rada: 18.04 sati.

	Predsjednica pozdravlja sve prisutne članove Općinskog vijeća, te poziva V. Cvetnić za izvrši prozivku.
	Nakon prozivke, predsjednica konstatira da je prisutno 9 članova Općinskog vijeća, otvara 21. sjednicu Općinskog vijeća i predlaže slijedeći  
		
D N E V N I  R E D

	1. Usvajanje Zapisnika sa 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Legrad,
	2. Donošenje Odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Dabrić Legrad, 
	3. 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 9 glasova „ZA“ prihvaćen.
	
Točka 1.

	Predsjednica otvara 1. točku dnevnog reda – usvajanje zapisnika sa 20. sjednice Općinskog vijeća i otvara raspravu.
	Načelnik navodi da je uočio neke pogrešne navode u Zapisniku te traži njihovo ispravljanje i to: na str. 3. Točki 2. podtočki 2. (u svezi rasprave o Geopodravini) i na str. 7. Točki 5. u svezi pitanja gosp. Zdravka Međimorec i njegovog odgovora na upit.
	Jednoglasno su prihvaćene primjedbe načelnika, a drugih primjedaba nije bilo i predsjednica daje na glasovanje usvajanje Zapisnika sa 20. sjednice sa ispravcima i nakon glasovanja konstatira da je Zapisnik JEDNOGLASNO, sa 9 glasova „ZA“ usvojen.

Točka 2.

	Predsjednica otvara 2. točku dnevnog reda – donošenje Odluke o imenovanju ravnatelja Dječjeg vrtića Dabrić Legrad, te pojašnjava da je održana sjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića na kojoj su otvorene dvije primljene ponude, što je vidljivo i iz Prijedloga Odluke Upravnog vijeća.
	Načelnik i V. Cvetnić pojašnjavaju da Upravno vijeće daje prijedlog za imenovanje ravnatelja, a osnivač, odnosno Općinsko vijeće donosi odluku o imenovanju ravnatelja.
	V. Cvetnić pojašnjava da su članovi Upravnog vijeća predložili za ravnateljicu dosadašnju ravnateljicu, Ivanu Oreški, s obzirom da je ona već u radnom odnosu u vrtiću s nepunim radnim vremenom i kada bi se uzimao netko drugi na tu dužnost, nju bi svejedno trebalo prijaviti na puno radno vrijeme za poslove odgojitelja, tako da bi to povećalo troškove za plaće u vrtiću.
	Drugih prijedloga niti pitanja nije bilo i predsjednica daje na glasovanja prijedlog Odluke Upravnog vijeća da se za ravnateljicu Dječjeg vrtića imenuje Ivana Oreški iz Koprivnice.
	Prijedlog je prihvaćen JEDNOGLASNO sa 9 glasova „ZA“ i donijeta je Odluka o imenovanju ravnatelja Dječjeg vrtića Dabrić Legrad koja se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.
	
	Nakon toga predsjednica pojašnjava da je Upravno vijeće raspravljalo i o izvranrednom upisu u vrtić za dvoje djece čiji su roditelji dali zahtjev, a s obzirom da su trenutno slobodna 3 mjesta, nakon ispisa troje djece, ima slobodnih nepopunjenih mjesta, te je Upravno vijeće odobrilo izvanredni upis – jedno dijete od 9. ili 16.3., a drugo od 11.05. kada će napuniti 3 godine.
	V. Cvetnić pojašnjava da prema Statutu Vrtića, suglasnost za takve odluke – upis djece mora dati osnivač, stoga je prijedlog Odluke dostavljen Općinskom vijeću na usvajanje, odnosno davanje suglasnosti.
	Postavljeno je pitanje koliko djece ujesen iz vrtića odlazi u 1. razred, na što je navedeno da njih 10-ero, a nakon čega načelnik konstatira da je upitno da li ćemo uspjeti ta slobodna mjesta popuniti.
	Drugih pitanja nije bilo i predsjednica daje na glasovanje prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izvanrednom upisu djece u Dječji vrtić Dabrić i nakon glasovanja konstatira da je Zaključak JEDNOGLASNO, sa 9 glasova „ZA“ usvojen.
	Zaključak se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.  

Točka 3.

	Predsjednica otvara 3. točku „Pitanja i prijedlozi, te daje riječ načelniku:
	Načelnik pojašnjava:
	da je izrađen prijedlog Plana manifestacija Općine Legrad za 2015. godinu koji bi se predložio radi donošenja Općinskom vijeću na slijedećoj sjednici, ali će se dostaviti prije da svi članovi Općinskog vijeća mogu dostaviti svoje prijedloge za dopune.

da INA za provedbu seizmičkih mjerenja na području Općine traži ljude iz svakog naselja najmanje po jednog, poželjno barem dvojicu, koji će s njima biti na terenu tijekom utvrđivanja vlasnika  zemljišta kojemu je napravljena šteta tijekom mjerenja, a u svrhu naknade štete koje će snositi INA. Ti ljudi će biti plaćeni, 170,00 kn po danu, ali uvijek netko od njih mora biti na raspolaganju tijekom tih mjerenja. Poziva vjećnike da najkasnije do ponedjeljka dostave prijedloge za pojedina naselja, s time da za Mali Otok o tome ima saznanja Ivica Baranašić, a za Zablatje Stanko Bukovčan koji su sudjelovali na INI-inoj prezentaciji.
da je članovima Upravnog vijeća Dječjeg vrtića istekao mandat, sada su se odradile još dvije sjednice, te poziva vijećnike da mu do slijedeće sjednice Općinskog vijeća daju svoj prijedlog za imenovanje novih članova, koji ne moraju biti novi, mogu biti i isti, jer on kao načelnik imenuje članove Upravnih vijeća. Kod prijašnjih prijedloga je prakticirao da iz svake političke opcije bude po jedan član.    
	 
	S time je načelnik završio teme po ovoj točki dnevnog reda, a predsjednica otvara raspravu.
	Z. Juras postavlja pitanje što je s javnim radovima.
	Načelnik pojašnjava da je postupak u tijeku, da je natječaj proveden, uzeli bi 9 osoba, 7 muških i 2 ženske osobe, od toga su 2 osobe romske nacionalnosti, a za 1 je Zavod za zapošljavanje preporučio da ga se uzme (oni plaćaju 100% troškova). Kod odabir se rukovodio nekih činjenicama i to da se uzmu ljudi koji još nisu uopće radili ili su radili ranije; prije odabira se obavio razgovor sa svim kandidatima koji su došli, jer neki se nisu odazvali razgovoru, a neki nisu pokazali interes za posao; za neke će Zavod financirati 100 % troškova, a za neke 50%; radovi će trajati 6 mjeseci, ali će biti malo problema ukoliko se započne u 3. mjesecu, a završit će se u 9., a mi još imamo potrebe za takvom vrstom radova, te ćemo morati pokušati dobiti još nekoga na barem 3 mjeseca.
	Z. Juras postavlja pitanje da li se za zapošljavanje uvjetuje certifikat za rukovanje strojevima.
	Načelnik pojašnjava da Zavod to ne traži, ali mi kod odabira to uzimamo u obzir.
	D. Matoš postavlja pitanje da li je kosilica servisirana, na što načelnik konstatira da će se sve pregledati i servisirati prije početka radova.
	Z. Međimorec postavlja pitanje da li se što u međuvremenu naplatilo od dužnika.
	Načelnik pojašnjava da je s LAC-om dogovorena zamjena guma za kombi vozilo, ako i lakiranje); što se tiče poljoprivrednog zemljišta pojašnjava da je isplaćen 1. dio poticaja i da ih je većina podmirila obvezu za zakupninu osim Z. Bocko koji nije ništa platio za sad, M. Baranašić je platio više od ½, a Z. Peko oko ½.  Osim toga pojašnjava da su danas iz Agencije za poljoprivredno zemljište zvali da ponovo pokrenemo zahtjev za raspisivanje natječaja za zakup za čestice koje su bile predviđene za dugogodišnji zakup, jer je vjerojatno staro poništeno. Dalje pojašnjava da je na ime dugovanja za Legrađanku predložena kompenzacija nakon koje bi ostalo još 20 tisuća kuna duga, a sada dolaze i opomene za struju koje mi ne želimo platiti, jer ih ne možemo mi mjesečno financirati sa 15 tisuću kuna njihovih obveza.
	Z. Juras konstatira da je Legrađanka vreća bez dna, da se niti jedan zakupac ne može „pokriti“ koji vodi taj objekt, te bi trebalo ubuduće razmišljati da se objekt proda, u njega je zadnjih godina jako puno uloženo, a ta sredstva su se mogla iskoristiti korisnije, npr. za asfaltiranje jedne ulice. Do sada niti jedan zakupac u Legrađanki nije poslovao pozitivno.
	Načelnik dalje pojašnjava da što se ostalih dužnika tiče – za FRAN je ostalo još neko dugovanje za koje moraju donijeti potvrdu, a ako to ne donesu neće biti problem zatvoriti, jer vrtić od njih uzima kruh. Osim toga danas je pokrenuta ovrha prema PG-u za komunalnu naknadu.
	I. Rašanec postavlja pitanje da li je PG u blokadi, na što načelnik konstatira da to možemo provjeriti. 
	Z. Međimorec konstatira da je prilikom razgrtanja snijega oštećena ograda na groblju u Kutnjaku na što načelnik konstatira da će napraviti uvid.
	Z. Međimorec nadalje postavlja pitanje što je s cestom od Antolovca do Županca i navodi da je cesta u tako lošem stanju da nije za promet, po njoj se gotovo ne može proći.
	Načelnik pojašnjava da ćemo sada pokrenuti sanaciju te ceste.
	Z. Juras predlaže da pokušamo samo isfinancirati asfaltiranje.
	Načelnik pojašnjava da smo od HŽ infrastrukture zatražili donaciju otpadnog materijala od pruga u količini od 15.000 m3, te bi se taj materijal iskoristio za sanaciju cesta.
	S. Kuruc konstatira da je u više navrata vidio da se na smetište u Gradišću dovozi nešto iz pravca Đelekovca, pa postavlja pitanje da li znamo što?
	Načelnik pojašnjava da je s Božicom obišao sva smetišta, da su tamo zatekli kamion PZC-a koji je dovezao zemlju i da to više puta dovoze, što nije ništa loše; da je u ostalim naseljima puno bolja situacija nego prije, npr. u Kutnjaku, dok su u Selnici našli da se baca čak i životinjski otpad; u Legradu smo pronašli dvije osobe koje su bacile smeće, prvoj je poslan zahtjev za uklanjanje i to je odmah napravljeno, a drugoj je poslana kazna (jedan Rom iz Botova); ljudima iz naše Općine se najprije pošalje zahtjev da uklone smeće, a tek poslije se kažnjavaju, a vanjski se odmah kažnjavaju.
	I. Rašanec postavlja pitanje da li su se počistile mrtvačnice, na što načelnik pojašnjava da je to Božica rješavala i da su joj iz 5P Internationala javili da su sve počistili.
  	Z. Juras postavlja pitanje kada će se postaviti kontejneri za zelene otoke.
	Načelnik pojašnjava koji će se kontejneri i gdje postaviti – koji su već nabavljeni, a navodi da se pokrenuo novi zahtjev za nabavu dodatnih kanti i kontejnera za zelene otoke po naseljima; pojašnjava da smo pokrenuli i postupak za nabavu čipova za kante sa Fondom. Ujedno konstatira da neka domaćinstva traže dvije kante, jer im 1 nije dovoljna, te predlaže da im se omogući kupnja još jedne kante, ali po punoj cijeni (146,00 kn) sa čime su suglasni bili svi članovi Općinskog vijeća.
	I. Gabaj postavlja pitanje da li se i dalje može biootpad odvoziti na deponiju u Gradišću.     
	Načelnik pojašnjava da mi još nemamo zakonsku obvezu skupljanja biootpada, te se do daljnjega može tamo odvoziti biootpad.
	Zamjenica načelnika, Kristina Turk postavlja pitanje što je s odvozom krupnog otpada.
	Načelnik pojašnjava da se to više ne radi organizirano, već svako domaćinstvo koje ima krupni otpad mora direktno nazvati koncesionara da to zbrine i s njim dogovoriti cijenu.
 

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

	Dovršeno u: 19.00 sati.


	Zapisničar:                                                                                               Predsjednica:
       Vesnica Cvetnić v.r.                                                                             Snježana Kuzmić v.r.




