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	ZAPISNIK
         od 8. rujna 2015. godine
	
sa 26. sjednice Općinskog vijeća Općine Legrad održane u sali za sastanke Općine Legrad.
	
	Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/15-01/02, URBROJ: 2137/10-15-8 od 2. rujna 2015. godine.
	Prisutni:  Ivica Rašanec – potpredsjednik, Marijan Baranašić, Ivica Gabaj, Zvonko Juras, 
                          Stjepan Kuruc, Dragutin Matoš, Zdravko Međimorec i Ivan Šivak – članovi.    
          Ne prisustvuju: Snježana Kuzmić, predsjednica (opravdala izostanak zbog bolesti), 
                                      Ivana Halapija i Dijana Hunjadi 
	 Sjednici prisustvuju: Ivan Sabolić, općinski načelnik Općine Legrad,
                                               Kristina Turk – zamjenica općinskog načelnika Općine Legrad,
                                               Ivana Oreški – ravnateljica Dječjeg vrtića Dabrić Legrad,
                                               Melita Rašanec – računovodstveni referent.               
	Zapisničar: Vesnica Cvetnić – voditeljica Odsjeka za opće, pravne i financijsko-računovodstvene 
                                                           poslove u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Legrad.
	Početak rada: 20.05 sati.

	Potpredsjednik pozdravlja sve prisutne članove Općinskog vijeća, te prije otvaranja sjednice poziva V. Cvetnić da izvrši prozivku i nakon prozivke konstatira da je prisutno 8 članova Općinskog vijeća. 
	Nakon toga otvara 26. sjednicu Općinskog vijeća i predlaže slijedeći  
		
D N E V N I  R E D

	1. Usvajanje Zapisnika sa 24. i 25. sjednice Općinskog vijeća Općine Legrad,
	2. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Godišnji Plan i program rada Dječjeg 
              vrtića Dabrić u pedagoškoj godini 2015./2016.,
	3. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Program predškole Dječjeg vrtića Dabrić u 
              pedagoškoj godini 2015./2016.,
	4. Razmatranje i usvajanje Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Legrad za razdoblje 
              od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine sa donošenjem Zaključka,
	5. Aktualni sat,
	6. Razmatranje i donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Legrad 
              za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine,
	7. Razmatranje i donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Legrad za 2015. godinu i 
              Projekcija za 2016. i 2017. godinu sa donošenjem izmjena i dopuna programa:
Programa o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Legrad u 2015. godini,
Programa o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Legrad u 2015. godini,
Programa o izmjeni Programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na području Općine Legrad u 2015. godini,
Plana o izmjeni Plana socijalne skrbi na području Općine Legrad u 2015. godini,
Programa o izmjenama Programa javnih potreba u sportu na području Općine Legrad u 2015. godini,
	8. Razmatranje i donošenje Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih 
              dobara i okoliša za područje Općine Legrad sa usvajanjem Izvatka iz Procjene s nazivom 
              „Zahtjevi zaštite i spašavanja u dokumentima prostornog uređenja Općine Legrad“,
	9.  Razmatranje i donošenje Plana zaštite i spašavanja Općine Legrad i Plana civilne zaštite 
              Općine Legrad,
        10. Utvrđivanje rang-liste zainteresiranih kupaca za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine 
               Legrad,
        11. Dogovor u svezi daljnjeg statusa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine u k.o. 
              Kutnjak i k.o. Selnica Podravska,
        12.  Pitanja i prijedlozi (Pismo namjere – Gondola d.o.o; zamolba ŠRK Koprivnica). 

	Potpredsjednik postavlja pitanje izmjena i dopuna predloženog dnevnog reda.
	Načelnik konstatira da su točke 2. i 3. predložene prije Aktualnog sata zbog toga što sjednici prisustvuje ravnateljica, pa da ona ne čeka dok prođe rasprava po točki Aktualni sat. 
	Prijedloga za izmjene ili dopune predloženog dnevnog reda nije bilo, te potpredsjednik daje na glasovanje predloženi dnevni red i nakon glasovanja konstatira da je predloženi dnevni red prihvaćen JEDNOGLASNO, sa 8 glasova „ZA“. 

Točka 1.
	
	Potpredsjednik otvara 1. točku dnevnog reda – usvajanje Zapisnika sa 24. i 25. sjednice Općinskog vijeća i to najprije usvajanje Zapisnika sa 24. sjednice Općinskog vijeća održane 18.06.2015. godine.
	Primjedaba nije bilo, te potpredsjednik daje na glasovanje usvajanje Zapisnika sa 24. sjednice Općinskog vijeća i nakon glasovanja konstatira da je Zapisnik usvojen sa 7 glasova „ZA“ i 1 „SUZDRŽANIM“ glasom.
	Nakon toga potpredsjednik otvara raspravu u svezi Zapisnika sa 25. sjednice Općinskog vijeća održane 14.07.2015. godine.
	Zamjenica općinskog načelnika, Kristina Turk konstatira da ona nije upisana među prisutne na toj sjednici. 
	Iznesena je i primjedba da Ivica Rašanec nije upisan među članovima koji nisu prisustvovali sjednici, te je ukazano na neke štamparske greške (gosp. S. Kuruc).
	Primjedbe su prihvaćene, te potpredsjednik daje na glasovanje usvajanje Zapisnika sa 25. sjednice Općinskog vijeća održane 14.07.2015. godine i nakon glasovanja konstatira da je „ZA“ glasovalo 6 članova, a 2 su bila „SUZDRŽANA“.

Točka 2.

	Potpredsjednik otvara 2. točku dnevnog reda – donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića Dabrić u pedagoškoj godini 2015./2016., te za pojašnjenje daje riječ ravnateljici.
	Ravnateljica pozdravlja sve prisutne i navodi da se plan i program za narednu pedagošku godinu nije bitno mijenjao, osim što je upisano manje djece, svega 15-ero; navodi da je došlo do promjena u članovima Upravnog vijeća, da je novi predstavnik Općine – Natalija Kranjec iz Legrada; da promjena ima u planiranju novih potrebnih investicija u vrtiću kao i u uključivanju roditelja novoupisane djece u suradnju s vrtićem.
	D. Matoš postavlja pitanje u svezi oštećenja na terasi vrtića.
	Ravnateljica pojašnjava da su ta oštećenja vezana na ulegnuća na terasi bila od početka rada vrtića, da su u međuvremenu popucale neke pločice, a ograda još uvijek nije napravljena, te bi se to moralo riješiti. Osim toga potrebno je sanirati i oštećenja na drvenim vanjskim spravama koje su počele trunuti u dijelu gdje su ukopane u zemlju.   
	Načelnik pojašnjava da će se dio sprava ove godine sanirati.
	Ravnateljica nadalje pojašnjava da u vrtiću nemaju nikakav alat, niti ga imaju gdje držati, kosilica je u općinskom spremištu.
	D. Matoš postavlja pitanje da li ima mjesta gdje bi se mogao napraviti prostor za alat.
	Ravnateljica konstatira da bi se moglo uz kuhinju.
	I. Šivak smatra da se mora rješavati stvar po stvar, jer se u vrtiću ne može biti bez osnovnih sredstava.
	Z. Juras konstatira da je već i ranije bilo razgovora o tome da se postavi jedna drvena kućica na vanjskom prostoru vrtića. 
	Ravnateljica konstatira da nedostaju i druge stvari kao što je prostor za vešeraj, ona trenutno sve rublje nosi doma na pranje, a nema prostora niti za držanje stvari, pa ih smještavaju na tavan, koji nije adekvatan prostor za to, a što se tiče garderobe, to je prostor jedva za jednu skupinu, a ne za tri kako je prvobitno predviđeno.
	Načelnik pojašnjava da je o nedostatku prostora za vešeraj razgovarao s nekim tko je stručan u tim stvarima, pa mu je predloženo da je bolje da takvog prostora niti nema, već da je bolje odnijeti rublje na uslužno pranje, a ne kupovati perilicu.
	D. Matoš smatra da je prihvatljivo i potrebno da se u prostor postavi klima uređaj.
	S. Kuruc konstatira da je čudno da toliko hvaljen projekat ima toliko nedostataka, a tu je bio i nadzor koji je na nedostatke nakon gradnje trebao ukazati.
	I. Gabaj smatra da s obzirom na današnje gradnje i cijene je to još u redu, jer ima vrtića gdje je već nakon 2 godine otpao strop, srećom bez posljedica za djecu.
	Potpredsjednik navodi da predloženi investicijski troškovi nisu prezahtjevni i mogli bi se iduće godine riješiti.
	Za raspravu se po ovoj točki više nitko nije javio za raspravu, te potpredsjednik daje na glasovanje Zaključak o davanju suglasnosti na Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića Dabrić u pedagoškoj godini 2015./2016. te nakon glasovanja konstatira da je Zaključak prihvaćen JEDNOGLASNO, sa 8 glasova „ZA“.
	Zaključak o davanju suglasnosti sa priloženim Godišnjim planom i programom rada Dječjeg vrtića Dabrić u pedagoškoj godini 2015./2016. nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Točka 3.

	Potpredsjednik otvara 3. točku dnevnog reda – donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Program predškole Dječjeg vrtića Dabrić u pedagoškoj godini 2015./2016., te za pojašnjenje daje riječ ravnateljici.
	Ravnateljica pojašnjava da će doći do promjena što se tiče kontinuiteta provođenja programa, odnosno program će se provoditi od 1.10. i to 2 puta tjedno, jednom 4, a drugi put 4,5 sata, a ne tri puta kao što je bilo protekle pedagoške godine i to prvenstveno zbog organiziranja prijevoza djece. Program bi provodila Petra Gres s kojom će se sklopiti ugovor o djelu, jer se ona jedina javila na Poziv koji je objavio vrtić; u Programu predškole će se obrađivati dijelom teme koje se obrađuju i u vrtiću za predškolsku skupinu. Prije početka programa sazvat će se roditeljski sastanak sa svim roditeljima predškolaca. Ujedno navodi da se cjelokupni program financira samo iz općinskog proračuna, jer Ministarstvo nije odobrilo sufinanciranje.
	Potpredsjednik otvara raspravu.
	Ravnateljica dalje pojašnjava da bi vrtić trebao zaposliti još jednu osobu, jer bi se za djecu Romske nacionalnosti trebao provoditi program 2 godine prije škole sa 5,5 sati dnevno, a to je dnevna satnica odgojitelja za rad s djecom, u cilju socijalnizacije djece i učenja hrvatskog jezika.
	Za raspravu se više nitko nije javio, te potpredsjednik daje na glasovanje donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Program predškole Dječjeg vrtića Dabrić u pedagoškoj godini 2015./2016. i nakon glasovanja konstatirad a je Zaključak prihvaćen JEDNOGLASNO, sa 8 glasova „ZA“.
	Zaključak o davanju suglasnosti sa priloženim Planom predškole Dječjeg vrtića Dabrić u pedagoškoj godini 2015./2016. nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.  
  
Točka 4.

	Potpredsjednik otvara 4. točku dnevnog reda – razmatranje i usvajanje Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Legrad za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine sa donošenjem Zaključka, te poziva načelnika da pojasni Izvješće.
	Načelnik konstatira da je Izvješće dostavljeno sa sazivom za sjednicu, te ga pojašnjava po točkama: financije Općine, rad Jedinstvenog upravnog odjela i broj zaposlenih, javnost rada i prijemi građana i poslovnih subjekata, suradnju s Općinskim vijećem, podnošenjem prijedloga za donošenje akata Općine, zapošljavanje na javnim radovima, o međuopćinskoj i međunarodnoj suradnji, EU projektima, suradnji s drugim institucijama, državnim i županijskim, te o realiziranim projektima ili projektima koji su pokrenuti, ali još nisu bili završeni do 30.6., te se na kraju zahvaljuje svim članovima Općinskog vijeća na dobroj suradnji i poziva ih na daljnje zajedničko rješavanje problema i ostvarivanje planova.
	Potpredsjednik otvara raspravu po obrazloženom Izvješću načelnika.
	Načelnik predlaže da se 5. točka, „Aktualni sat“, nadoveže na ovu točku dnevnog reda, te da se otvori rasprava i da vijećnici postave pitanja ili iznesu probleme za koje smatraju da se o njima mora raspraviti, što je od članova Općinskog vijeća i prihvaćeno, te potpredsjednik konstatira da će se tada na kraju tih točki dnevnog reda glasovati o Izvješću načelnika i donošenju Zaključka. 
	Z. Juras postavlja pitanje dali je bilo razgovora u svezi održavanja kanala u Legradu, jer ga je potrebno izmuljiti.
	Načelnik pojašnjava da je u veljači ove godine bio na terenu sa voditeljem Bistre Đurđevac, gosp. Fučekom, ali mu je rečeno da taj kanal ove godine nije u planu, već je u planu kanal u Zablatju, a u Legradu će riješiti zapornicu na tom kanalu.
	I. Gabaj konstatira da se neće kritički osvrnuti na izvješće načelnika, ali se želi osvrnuti na sanaciju prekopanih legradskih smetišta za koja je načelnik planirao da će do 1.9. biti sanirana, taj datum je prošao, a od radova još ništa.
	Načelnik navodi da je za smetište kod groblja dogovoreno s Prizmom da će oni dovoziti zemlju kako budu imali i ujedno to poravnavati; što se tiče drugog smetišta, tamo je gornji dio poravnan, a donji dio je ostao kako je bilo.
	I. Gabaj smatra da niti jedno smetište nije sanirano, te predlaže da se kod groblja poruši drveće, gore da se doveze zemlja i da se poravna. Navodi da je zadnji put predlagao da se riješi problem ispuštanja iz cisterni od pražnjenja septičkih jama, jer to se odvozi i svatko prazni gdje i kako hoće, ima lokacija gdje se cisterna isprazni uz poljski put tako da sve pliva; po komunalnom redu svako može isprazniti cisternu na svojem zemljištu, ali se to mora zaorati u roku 24 sata, a to se ne napravi, danima se širi smrad; postojeća Odluka o komunalnom redu se ne poštiva u 90%. Konstatira da su za neke probleme predložena rješenja u novoj odluci o komunalnom redu, što je s donošenjem te Odluke?, te postavlja pitanje što je sa zapošljavanjem komunalnog redara.  
	Načelnik pojašnjava da će se o novoj Odluci raspravljati i donijet će se nakon donošenja Uredbe u svezi zbrinjavanja komunalnog otpada, to još uvijek nije doneseno; natječaj planiramo raspisati u 10. ili 11. mjesecu, po natječaju se mora provesti testiranje, što će vjerojatno za nas odraditi Zavod za zapošljavanje; trenutno provedbu komunalnog reda prati Igor, radom na terenu, a Melita odradi pismeni dio; poslano je dosta opomena vezano uz provođenje komunalnog reda, a što se tiče odvoza i odlaganja gnojnice, s time je teško izaći na kraj; do sada smo imali samo 1 prijavu i to se odradilo, dok ljudi ne žele prijaviti niti kada vide gdje se prazni cisterna.
	I. Gabaj predlaže da se pozovu svi koji voze gnojnicu, iz Legrada, nema ih puno, da dođu na sastanak u Općinu i da ih se tu upozori gdje mogu gnojnicu ispuštati. 
	Načelnik pojašnjava da se po smetištu  nitko ne usudi preoravati, za ispuštanje gnojnice je dogovoreno da se na smetišu iskopa jama u koju bi se ispuštala gnojnica, kada se ona zapuni da se zatrpa i iskopa nova.
	I. Gabaj postavlja pitanje u svezi LAG-a, koliko smo od pristupanja LAG-u uložili, a koliko smo dobili od toga članstva.
	Načelnik navodi da smo do sada plaćali samo članarinu, oko 20 tisuća kuna ukupno, za sada nismo ništa dobili, jer će kasniji projekti ići preko LAG-a.
	I. Gabaj konstatira u svezi događanja na Šoderici, da je sve lijepo i dobro, ali se Općina Legrad nigdje ne spominje u tim događanjima, već samo Županija i Županijska Turistička zajednica; u emisiji na VTV-u Općina nije spomenuta niti jednom riječju, te se čini kao da Šoderici niti nije na području Općine Legrad.
	Načelnik izjavljuje da u našim medijima je svugdje spomenuta Općina.
	I. Gabaj postavlja pitanje što je sa karticama za rukovanje pesticidima, na što načelnik izjavljuje da Općina nije ništa dobila, da ih vjerojatno izdaje Ministarstvo.
	Potpredsjednik konstatira da je on izobrazbu pohađao ranije i da niti oni još nisu dobili kartice.
	I. Šivak konstatira da se Šoderica ove godine predstavila „u punom sjaju“, ali mi od toga financijski nismo dobili ništa. Smatra da ako Općina nešto plaća, tada bi trebali i nešto dobiti od toga. Navodi da su ljudi prezadovoljni, bilo je puno sadržaja, od konja, kazališta za koje je karta iznosila 40 kuna, a bilo je 300 mjesta, Općina nije ništa prihodovala od toga; ima tamo i sitnih problema koji su beznačajni. Smatra da ukoliko bi od manifestacija dobili neka sredstva, ne bi trebali moliti za 1 kamion šljunka da se posipaju putovi; navodi da je novouređena plaža sa fitnes parkom super, ali bi se trebalo malo urediti i na drugim lokacijama, a ne da oni sami još uvijek moraju kositi neke površine.
	Z. Juras navodi da je to istina, te ako se izglasa Rebalans proračuna da će u Šodericu ove godine biti uloženo 500 tisuća kuna, a nismo dobili nikakve novce. Smatra da ukoliko se u nešto toliko ulaže, nešto se mora i prihodovati; smatra da se išlo u gradnju fitnes parka koji nije nužan, a po selima ima puno potreba, a tu je i vrtić i druge stvari.
	I. Šivak navodi da Općina u projektima na Šoderici nije puno dala, jer su se financirali i iz drugih izvora. 
	Načelnik smatra da ne možemo odmah očekivati da se vrati sve što je uloženo; navodi da je puno pokrenuto, od adrenalinskog parka ćemo prihode imati još ove godine, otvorena je picerija, otvorit će se i bivši restoran Tomislav, jer je objekt prodan; od Kostela ćemo također dobiti prihod za ovu godinu; prodano je dosta gradilišta koja nikad ne bi bila prodana da nije bilo investicija u Šodericu; prihode imamo i s raznih drugih strana. Za iduću godinu se planira započeti sa naplaćivanjem ulaza na Šodericu za vrijeme sezone.
	I. Šivak predlaže da se napravi izvještaj, prihoda i rashoda za Šodericu.
	Zamjenica načelnika, K. Turk konstatira da se u Šodericu puno ulaže, zbog čega su sela sada zakinuta.
	I. Gabaj konstatira da nitko nije protiv da se ulaže u razvoj Šoderice, ali Županija i Županijska TZ su našle interes za Šodericu, tada i Općina mora biti svugdje prisutna i „sebe ugraditi u taj kolač“, a o daljnjim projektima mora odlučivati Općinsko vijeće, mi moramo biti prisutni na vrijeme.
	Načelnik smatra da ukoliko se ništa ne bi ulagalo, ne možemo očekivati niti povrat uloženih sredstava. 
	K. Turk smatra da je bitno da se krenulo.
	I. Šivak konstatira da se na Šoderici nije napravila dezinsekcija, već je Vlah prije svake predstave „podimio“ područje oko kampa.
	Načelnik konstatira da je na području Šoderice napravljane dezinsekcija istovremeno kada i u ostalim naseljima.
	Z. Međimorec konstatira da se nogometni klub u Kutnjaku gasi, te bi se ta sredstva morala uložiti za crkvu ili mrtvačnicu u Kutnjaku.
	Načelnik pojašnjava da je dogovoreno da se pojedina naselja po godinama uzmu kao prioriteti, te je ove godine kao prioritet potrebe u naseljima Mali Otok, Zablatje i Selnica Podravska, a iduće godine bi bio Kutnjak.      
	Nakon toga sa sjednice odlazi uz ispriku Zdravko Međimorec (u 20.24 sata).
I. Rašanec postavlja pitanje da li su ove godine naši radnici radili na Šoderici.
Načelnik pojašnjava da nisu, da je poslove košnje i komunalnog održavanja radila tvrtka „PILA“.
Z. Juras postavlja pitanje koliko članova ima Ekološka udruga Legrad.
	Načelnik konstatira da ima 40-ak, na što Z. Juras navodi da uz toliko članova Općina im kosi oko objekta, prije nego ostale površine, a načelnik odgovara da kose i površine za potrebe drugih udruga.
	S obzirom da se za raspravu po ovoj točki više nitko nije javio, potpredsjednik zaključuje  raspravu i daje na glasovanje donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Legrad za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine.
	Nakon glasovanja potpredsjednik konstatira da su „ZA“ glasovala 5 člana, a 2 su bila „SUZDRŽANA“, te je većinom glasova prihvaćen Zaključak.
	Zaključak o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Legrad za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine, sa priloženim Izvješćem, nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.
  
Točka 6.

	Potpredsjednik otvara 6. točku dnevnog reda – razmatranje i donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Legrad za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine, te za pojašnjenje daje riječ načelniku.
	Načelnik pojašnjava da u ovom razdoblju nismo ostvarili sve prihode koje smo planirali Proračunom, te je postotak izvršenja manji od 50%, a posebno se to odnosi na prihod od Fonda za zaštitu okoliša za otkup zemljišta kao i povrat iz IPE za zadnje, 6. razdoblje projekta, koji očekujemo sada u 9. mjesecu, a za 5. izvještajno razdoblje smo sredstva dobili i time djelomično zatvorili obveze za kredit. Osim toga, neke kapitalne pomoći koje smo trebali dobiti do 30.6. su došle nakon toga datuma (od Fonda za kontejnere), a za neke projekte – projektnu dokumentaciju za šetnicu je Ministarstvo direktno platilo izvršiteljima, nije išlo preko općinskog proračuna, te će se ti planirani prihodi morati brisati. Pojašnjava što se tiče rashoda, oni su manji, jer se išlo na smanjivanje obveza i pokrivanje starih nepodmirenih obveza kao npr. za Ekonerg kojemu otplaćujemo dug u mjesečnom iznosu od 50 tisuća kuna, a ove godine smo još do kraja zatvorili i obvezu prema Bilokalniku. Nakon toga pojedinačno pojašnjava prihode – porez na dohodak koji je veći od 50%, jer su povrati poreza bili u drugom polugodištu; porez na kuće za odmor – razrez ide u 2. polugodištu; porez na promet nekretnina – veći od godišnjeg plana, jer je bilo puno kupoprodaja i općinskih nekretnina, ali i privatnih; tekuće potpore iz državnog proračuna – od ove godine dobivamo mjesečno potporu iz državnog proračuna zbog statusa Općine; naknada za eksploataciju šljunka bi u 2 polugodištu trebala biti veća, jer je sada i Gašpar započeo sa eksploatacijom, a realizacija je samo za Jegeniš, dok se za zauzeti prostor plaća krajem godine;
	Potpredsjednik postavlja pitanje da li smo počeli dobivati naknadu za nove „grabe“, na što načelnik pojašnjava da za to još nije ništa došlo.
	Načelnik dalje pojašnjava prihode: za korištenje javnih površina je povećan zbog manifestacija na Šoderici; naknada za služnost od INE u većem iznosu je došla u 2. razdoblju; naknada za legalizaciju je puno veća, jer ima puno više predmeta; sufinanciranje građana za nabavu kanti je također veće od plana, a još nisu svi niti podigli kante; prihod za katastarsku izmjeru je povećan jer smo imali dosta prodaja okućnica; komunalni doprinos je također veći od plana zbog legalizacije; prihod od Zavoda za zapošljavanje je prema udjelu financiranja javnih radova i broju radnika koji su zaposleni.
	Z. Juras postavlja pitanje što sve ulazi u „ostale nespomenute prihode“, na što mu M. Rašanec pojašnjava koje su to sve stavke.
	Nakon toga načelnik pojašnjava rashode po stavkama prema Posebnom dijelu i to: naknade za sjednice koje još nisu isplaćene, ali je sa 30.6. zadužen iznos za 1. polugodište; za Bilokalnik je ove godine plaćena zadnja rata; reprezentacija za Dan Općine je nešto veća od plana; za novorođeno dijete je samo 9 zahtjeva; dječji darovi će se isplatiti krajem godine; donacije političkim strankama nisu isplaćene u tom razdoblju, ali su poslije 1.7.;  projektna dokumentacija za Šodericu je samo iznos koji je Općina platila, a Ministarstvo je preostali iznos direktno platilo; izradu energetskih certifikata još nismo pokrenuli, za sada moramo izraditi za prostor bivše pekare; elaborat za ceste – do sada su plaćeni samo posjedovni listovi, a elaborat je pri kraju; povrat sredstava za izgradnju vodovoda za Legrad i Šodericu – uglavnom se odnosi na povrate za Šodericu; za objekt mrtvačnice u Zablatju – sada je u tijeku izvođenje vodovodnog i plinskog priključka; za dom u Selnici smo sada u postupku prikupljanja ponuda; za kupnju zemljišta u V. Otoku imamo malo problem, jer nismo izvršili isplatu zbog blokade računa bivšeg vlasnika koji je sada i umro, ali ćemo nakon ostavinske rasprave isplatu izvršiti nasljedniku; kupljen je razglas za groblja koji se nedovoljno koristi, jer je to firmi koja obavlja ukope problem prenositi, ali je zapravo jednostavno rukovanje; subvencioniranje obrazovanja poljoprivrednicima – do sada se javio samo jedan manji broj, dio smo isplatili, a ostalo ćemo isplatiti dok se ponovo prikupi više zahtjeva; 
	Z. Juras postavlja pitanje koliko ima priključaka vode na Šoderici.
	Načelnik navodi da je u 6. mjesecu bilo priključeno 150 objekata, a sada je to sigurno više. 
	Nakon toga dalje pojašnjava rashode po stavkama u Razdjelu 2; plaće na javnim radovima su veće od plana, jer nismo znali koliko ćemo ljudi dobiti, a to je povezano i sa doprinosima i naknadama troškova na posao i s posla, jer 3 radnika su imala pravo na putne troškove; troškovi za natječaje su ispunjeni, jer smo imali više natječaja koje smo objavljivali; u Razdjelu 3 pojašnjava donacije vatrogascima – DVD-u Legrad se doznačilo za opremu, ostalima prema njihovom zahtjevu za određene namjene; izrada Plana zaštite od požara – plaćali smo ažuriranje Plana, ali nam je u okviru toga izrađena i nova Procjena i Plan; TZ nismo ništa doznačivali, jer se ugasila, a nova još nije osnovana; udrugama se doznačivalo za manifestacije prema njihovom zahtjevu; sportskim društvima također prema njihovom zahtjevu u okviru planiranih sredstava; za NK Mladost Kutnjak se doznačio samo manji dio, jer su oni u fazi mirovanja; kapitalne donacije za crkvu Presvetog Trojstva je doznačeno poslije 1.7., za crkvu u Zablatju se doznačio dio od prodaje drva; za troškove priključaka za novu školu je zatražena ponuda; za studentske stipendije smo zatražili volontiranje – prijevod internetske stranice Općine na engleski jezik; oslobođenje od plaćanja komunalnog doprinosa je također povećan, jer ima više predmeta zbog rješavanja predmeta legalizacije; napravljena je zamjena prometne signalizacije na nekim lokacijama na zahtjev Policije, ali će trošak biti u 2. polugodištu; cesta u Gradišću je asfaltirana, ali nakon 30.6.; kamate na primljene kredite su umanjenje, jer imamo prijevremene otplate kod svake doznake koju dobijemo iz IPA-e; za kredit smo do tog razdoblja platili 2 rate; održavanje javne rasvjete – imali smo povećane troškove i za održavanje i za nova rasvjetna tijela, jer je Elektra mijenjala dosta bandera, pa je trebalo postaviti nova rasvjetna tijela; za održavanje kombi vozila – imali smo veći popravak; deratizacija je u cijelosti izvršena u tom razdoblju; košnja zelenih površina na Šoderici – u tom razdoblju je samo 1 račun; kod komunalnog uređenja naselja smo imali dosta troškova, jer je bilo puno rušenja drveća u Selnici i Zablatju; nabavljeno je nešto komunalne opreme – flakserica; ove godine je nabavljeno još kontejnera za zelene otoke i kanti tako da se to moglo postaviti u svim naseljima.
	Nakon toga potpredsjednik otvara raspravu.
	S. Kuruc pohvaljuje što se smanjilo dugovanje Općine.
	Načelnik pojašnjava da tekuće račune redovito podmirujemo; Ekonergu otplaćujemo po 50.000,00 kn mjesečno; ostalo je još dugovanje za zemljište u Kutnjaku, ali smo Fondu dostavili obavijest ukoliko do 15.9. ne zakažu sastanak koji smo tražili, pokrenut ćemo tužbu protiv Fonda, o čemu je već razgovarao s našim odvjetnikom, jer smo imali 1 sudski spor na štetu Općine, a mogla bi nastati i zastara.
	Za raspravu se po ovoj točki više nitko nije javio, te potpredsjednik daje na glasovanje Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Legrad za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine i nakon glasovanja konstatira da je Polugodišnji izvještaj JEDNOGLASNO, sa 7 glasova „ZA“ prihvaćen.
	Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Legrad za razdoblje od 1. siječnja od 30. lipnja 2015. godine nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.	

Točka 7.

	Potpredsjednik otvara 7. točku dnevnog reda – razmatranje i donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Legrad za 2015. godinu i Projekcija za 2016. i 2017. godinu, te za pojašnjenje daje riječ načelniku.
	Načelnik pojašnjava da se svi projekti koji su vidljivi u Polugodišnjem izvještaju moraju „poravnati“; da su u predloženim izmjenama ostali svi projekti planirani Proračunom, osim ceste u Antolovcu što je već ranije pojasnio zbog čega se ne može ove godine realizirati (ŽUC nema sredstava, a Općina sama ne može to sama financirati); predložena su povećanja nekih pozicija - naknade za rad općinskih tijela; predložen je novi projekt izrade prijavne dokumentacije za infrastrukturu na Šoderici; neke stavke koje su bile planirane u većem iznosu su smanjenje, jer sredstva za te projekte nisu išla u općinski proračun, već direktno izrađivačima; za energetske certifikate – ostavljeno samo za poslovni prostor dati u zakup; za PUR se smanjilo, odnosno poravnalo prema primljenoj ponudi; dodana je nova stavka – sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za kanalizaciju – na što nas obvezuju dijelom ove, a dijelom 2016. godine, a kasnije ćemo sufinancirati i izgradnju; imali smo ulaganja u Novi Zrin zbog zakupa; zatezne kamate iz poslovnih odnosa su povećane zbog zemljišta u Kutnjaku; računalni programi – povećanje u planu zbog kupnje novih programa o čemu su vijećnici obaviješteni; DVD-u Mali Otok su za sada ostala planirana sredstva ukoliko se registriraju do 1.10.; udruzi Naša djeca je plan povećan, jer oni najmanje dobivaju, ali i ta udruga će se možda zatvoriti; povećanje Graničaru i LU Kuna je na zahtjev Odbora za proračun; unijeta je nova stavka – sufinanciranje jasličke skupine što smo obvezni, a imamo dvoje djece u drugim vrtićima u jasličkoj skupini; za Rome se planirala financirati dopunska nastava, ali to nije saživjelo u Školi, te bi se iz tih sredstava stipendirala romska djeca srednjoškolci, što je pohvalno; troškovi priključaka za novu školu su smanjeni na 55 tis. prema informaciji ponuditelja; povećan je plan za sanaciju krovišta Područne škole u Selnici Podravskoj s obzirom na primljenu informativnu ponudu; povećane je i za sanaciju kanala u Kutnjaku i Zablatju; sufinanciranje obnove ceste u Gradišću je povećano, s obzirom na podatke ŽUC-a, a za cestu u Antolovcu je ukinuto, prema ranijem obrazloženju; proširenje postojeće mreže javne rasvjete je ukinuto, jer se ove godine to neće moći napraviti; novi trošak je izrada energetskog pregleda javne rasvjete što je napravljeno zbog daljnjeg poboljšanja javne rasvjete, a što nam sa 60% financira Fond; novi rashod je sufinanciranje izgradnje vodovoda po naseljima, za što nam je bilo rečeno da nećemo morati plaćati, ali to još ne znamo sigurno, jer su projekat Koprivničke vode kandidirale sa još nekim drugim projektima, pa bi se sredstva vratila; potrebno je dodati i prihode i rashode za troškove parlamentarnih izbora, za 80 tisuća kuna, s obzirom da će oni vjerojatno biti ove godine, a sve isplate naknada idu preko nas; u Razdjelu vrtića je predviđena nabava klima uređaja i popravci dječjeg igrališta.
	Po završetku obrazlaganja prijedloga načelnika, potpredsjednik otvara raspravu.
	Z. Juras konstatira da je izgradnja fitnes parka od 160 tisuća kuna previše, to nije bilo nužno i bolje da su se sredstva Općine iskoristila na druge potrebe.
	Načelnik pojašnjava da su nam za taj projekt odobrena sredstva od Hrvatske turističke zajednice u iznosu 50.000,00 kn, a podnijeli smo zahtjev i Županiji da jednim dijelom sufinancira preostali dio koji bi inače Općina.
	M. Rašanec pojašnjava da bi prema predloženom rebalansu sredstva viška na kraju razdoblja iznosila 1.872.959,88 kn, s time da je u to uključen i prihod od Fonda za kupnju zemljišta u iznosu 1.750.000,00 kn.
	Drugih pitanja po ovoj točki više nije bilo, te potpredsjednik daje na glasovanje prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Legrad za 2015. godinu i Projekcija za 2016. i 2017. godinu i nakon glasovanja konstatira da su „ZA“ glasovala 5 člana, a 2 su bila „SUZDRŽANA“, te prijedlog NIJE PRIHVAĆEN.     

Točka 8.

	Potpredsjednik otvara 8. točku dnevnog reda – razmatranje i donošenje Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša za području Općine Legrad sa usvajanjem Izvatka iz Procjene s nazivom „Zahtjevi zaštite i spašavanja u dokumentima prostornog uređenja Općine Legrad“, te za pojašnjenje daje riječ načelniku.
	Načelnik pojašnjava da je dokument koji bi se trebao donijeti nevažeći, jer se donosi na temelju zakona koji više nije na snazi, s obzirom da je donesen i stupio je na snagu novi Zakon o civilnoj zaštiti koji nas obvezuje na donošenje dokumenta pod drugim nazivom u roku 2 godine. Na prijedlog Procjene smo dobili suglasnost Područnog ureda za zaštitu i spašavanje, bez primjedaba, također nakon donošenja novog Zakona, ali se oni pozivaju na Metodologiju koja do daljnjega ostaje na snazi i po njoj se postupa.
	Za raspravu se nitko nije javio, te potpredsjednik daje na glasovanje donošenje Odluke o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva, materijlanih i kulturnih dobara i okoliša za područje Općine Legrad sa priloženim Izvatkom iz Procjene pod nazivom „Zahtjevi zaštite i spašavanja u dokumentima prostornog uređenja Općine Legrad“, te nakon glasovanja konstatira da je Odluka donijeta  JEDNOGLASNO, sa 7 glasova „ZA“.
	Odluka se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Točka 9.

	Potpredsjednik otvara 9. točku dnevnog reda – razmatranje i donošenje Plana zaštite i spašavanja Općine Legrad i Plana civilne zaštite Općine Legrad, te za pojašnjenje daje riječ načelniku.
	Načelnik pojašnjava da su navedeni Planovi izrađeni u skladu s Procjenom ugroženosti; iz Plana je isključen DVD Mali Otok koji se nije registrirao u skladu sa Zakonom o udrugama i kao takav ne udovoljava Zakonu o vatrogastvu.
	Za pitanja ili raspravu se više nitko nije javio, te potpredsjednik daje na glasovanje Zaključak o donošenju Plana zaštite i spašavanja Općine Legrad i Plana civilne zaštite Općine Legrad, te nakon glasovanja konstatira da je Zaključak usvojen JEDNOGLASNO, sa 7 glasova „ZA“.

Točka 10.

	Potpredsjednik otvara 10. točku dnevnog reda – utvrđivanje rang-liste kupaca za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Legrad i za pojašnjenje daje riječ načelniku.
	Načelnik pojašnjava da smo po objavljenom natječaju dobili 3 ponude, ali za različite nekretnine i nema potrebe za izradu rang liste, te predlaže da se ponude otvore i da Općinsko vijeće o njima donese odluke.
	Nakon toga pristupa se otvaranju ponuda i to:
	ponuda podnositelja Siniše Mikulić iz Legrada i Jelene Horvat iz Velikog Bukovca koji su kao mladi par u izvanbračnoj zajednici podnijeli zahtjev za kupnju nekretnine za 1,00 kn i to za katastarsku česticu broj 2643 u ulici Bana J. Jelačića 38.

	potpredsjednik čita zamolbu, a nakon toga je utvrđeno da je zamolbi priložena sva dokumentacija tražena u natječaju za prodaju nekretnine po „povlaštenoj cijeni“,

	Primjedaba nije bilo, te je glasovanjem JEDNOGLASNO, sa 7 glasova „ZA“ prihvaćena 1. ponuda i donijeta je Odluka koja se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.
	ponuda podnositelja Zdravka Mioković iz Legrada koji je podnio ponudu za kupnju nekretnine označene kao katastarska čestica broj k.č.br. 2734, na adresi u Legradu, Trg Svetog Trojstva 52, sa ponuđenom cijenom u iznosu 19.100,00 kn.

	nakon čitanja ponude utvrđeno je da je ponuđena cijena veća od početne, te da ponudi nije priložena nikakva dokumentacija, s obzirom da se ne traži kupnja po „povlaštenoj cijeni“.

	Primjedaba nije bilo, te je glasovanjem JEDNOGLASNO, sa 7 glasova „ZA“ prihvaćena 2. ponuda i donijeta je Odluka koja se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.
	
	ponuda ponuditelja Sabol Pavla iz Đelekovca koji je podnio ponudu za kupnju poljoprivrednog zemljišta označenog kao k.č.br. 1409, površine 2737 m2, sa ponuđenom cijenom u iznosu 7.800,00 kn.

	nakon čitanja ponude utvrđeno je da je ponuđena cijena veća od početne, te da ponudi nije priložena nikakva dokumentacija.

	Primjedaba nije bilo, te je glasovanjem JEDNOGLASNO, sa 7 glasova „ZA“ prihvaćena 3. ponuda i donijeta je Odluka koja se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Točka 11.

	Potpredsjednik otvara 11. točku dnevnog reda – dogovor u svezi daljnjeg statusa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine u k.o. Kutnjak i k.o. Selnica Podravska i daje riječ načelniku za pojašnjenje.
	Načelnik pojašnjava se radi o zemljištu kupljenom za izgradnju gospodarske zone u Kutnjaku, te poziva V. Cvetnić da detaljnije pojasni o ugovorima koji su pred istekom.
	V. Cvetnić pojašnjava da su za zemljište predviđeno  za izgradnju zone Kutnjak prije 3 godine, odnosno 2013. godine, sklopljeni ugovori o zakupu na rok od 3 godine koji sada ističu, a ljudi s kojima su sklopljeni ugovori pitaju što će dalje s time biti, jer bi htjeli sijati jesenske kulture.
	I. Gabaj predlaže da se ponovo sklope ugovori o zakupu na daljnje 3 godine, sa istim uvjetima kao što su bili i do sada. 
	Drugih prijedloga niti pitanja nije bilo i potpredsjednik daje na glasovanje prijedlog da se s istim zakupcima sklope novi ugovori o zakupu sa istim uvjetima na rok od 3 godine.
	Nakon glasovanja potpredsjednik konstatira da je prijedog JEDNOGLASNO, sa 7 glasova „ZA“ prihvaćen i o tome je donijeta Odluka koja se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Točka 12.

	Potpredsjednik otvara točku Pitanja i prijedlozi i to:
	 čita Pismo namjere tvrtke „GONDOLA“ d.o.o. iz Koprivnice koji su zainteresirani za kupnju zemljišta na području Općine u svrhu izgradnje poslovnog objekta.

	Načelnik pojašnjava su zainteresirani za katastarsku česticu broj 3288/2, to je zemljište iza Veterinarske stanice. Navodi da mi moramo provesti natječaj za prodaju zemljišta, o čemu ih je on obavijestio.
	Predloženo je da se pokrene postupak prodaje, odnosno da se za predmetno zemljište raspiše javni natječaj za prodaju, da početna cijena iznosi 14.903,58 kuna, odnosno 2,78 kn/m2; da namjena izgradnje bude isključivo izgradnja objekta poslovne namjene (poslovno-skladišnog prostora); da se poslovni objekt izgradi u roku 5 godina; da se zaposli najmanje 70% radnika s područja Općine Legrad, te da se dostavi jamstvo za izgradnju objekta u određenom roku i to 2 bjanko zadužnice od po 100.000,00 kn, s obzirom da bi početna cijena za građevinsko zemljište iznosila 35,00 kn/m2.
	Prijedlozi su glasovanjem JEDNOGLASNO, sa 7 glasova „ZA“ prihvaćeni i o tome je donijeta odluka koja se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.
	 zamolba ŠRK Podravka iz Koprivnice za ustupanje na korištenje zemljišta na Šoderici.

	Načelnik pojašnjava da se radi o katastarskoj čestici broj 2000, da je ta čestica na granici sa Općinom Drnje; da nisu bili upisani kao vlasnici objekta u vrijeme izmjere, te se cijela nekretnina upisala kao samovlasništvo Općine. Pojašnjava da ih je on upoznao sa uvjetima kupnje, odnosno da im Vijeće vjerojatno neće bez naknade ustupiti nekretninu na korištenje, već im se može priznati 40 m2, u slučaju da zemljište otkupe kao što su otkupljivale i sve druge udruge koje imaju objekte na Šoderici.  
	Potpredsjednik daje na glasovanje zamolbu za ustupanje na korištenje zemljišta bez naknade, te nakon glasovanja konstatira da je JEDNOGLASNO, sa 7 glasova „ZA“ zamolba odbijena, s obrazloženjem da su za sve korisnike isti uvjeti otkupa, te da se zemljište ne ustupa na korištenje bez naknade za takve namjene.
	O tome je donijet Zaključak koji se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.
	
	3) zamolba DVD-a Selnica Podravska o davanju na korištenje i upravljanje stočne vage u Selnici Podravskoj, s obrazloženjem da se vaga nalazi iza vatrogasnog doma u Selnici.
 	Za raspravu se nitko nije javio, te potpredsjednik daje na glasovanje prijedlog da se DVD-u Selnica Podravska ustupi na korištenje i upravljanje stočna vaga u Selnici Podravskoj i nakon glasovanja konstatira da je prijedlog JEDNOGLASNO, sa 7 glasova „ZA“ prihvaćen.
	O tome je donijeta Odluka koja se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.


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