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ZAPISNIK
         od 7. travnja 2014. godine
	
sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Legrad održane u sali za sastanke Općine Legrad.
	
	Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/14-01/01, URBROJ: 2137/10-14-3 od 3. travnja 2014. godine.
	Prisutni: Snježana Kuzmić – predsjednica, Ivica Baranašić, Marijan Baranašić, Ivica Gabaj, 
                         Ivana Halapija, Dijana Hunjadi, Stjepan Kuruc, Dragutin Matoš, Zdravko Međimorec, 
                         Ivica Rašanec i Ivan Šivak - članovi.
	Sjednici prisustvuju: Ivan Sabolić, općinski načelnik Općine Legrad, Božica Gregurić –
                                              komunalni redar i Melita Rašanec – računovodstveni referent,
	Zapisničar: Vesnica Cvetnić, službenica u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Legrad,
	Početak rada: 19.05 sati.

	Predsjednica pozdravlja sve prisutne članove Općinskog vijeća, te poziva Vesnicu Cvetnić da izvrši prozivku. Nakon izvršene prozivke konstatira da je prisutno svih 11 članova Općinskog vijeća, te da se sjednica Općinskog vijeća može održati.
	Nakon toga predlaže slijedeći
	
D N E V N I  R E D

	1. Obavijest u svezi potrebe za zapošljavanje komunalnih radnika u Općini Legrad, te 
               razmatranje i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o određivanju koeficijenata za obračun 
               plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Legrad,
	2. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Financijskog izvještaja Dječjeg vrtića Dabrić za 
               razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2013. godine,
	3. Pitanja i prijedlozi. 

	Nakon toga predsjednica postavlja pitanje izmjena i dopuna predloženog dnevnog reda,
	
	Načelnik predlaže da se kao dopuna dnevnog reda uvrsti točka „Donošenje Odluke o daljnjem raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Legrad, po kojoj na prošloj sjednici Općinskog vijeća nije donijeta odluka, a u međuvremenu smo provjerili način na koji se utvrđuje početna kupoprodajna cijena. 
	Drugih prijedloga nije bilo i predsjednica daje na glasovanje predloženu dopunu dnevnog reda, te nakon glasovanja konstatira da je predložena dopuna prihvaćena sa 10 glasova „ZA“ i 1 glasom „PROTIV“.
	Nakon toga daje na glasovanje predloženi dnevni red sa prihvaćenom dopunom i nakon glasovanja konstatira da je predloženi dnevni red prihvaćen, sa 10 glasova „ZA“ i 1 glasom „PROTIV“. 

Točka 1.

	Predsjednica otvara 1. točku dnevnog reda – obavijest o potrebi zapošljavanja komunalnih radnika u Općini Legrad, te razmatranje i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o određivanju koeficijenata za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Legrad, te za pojašnjenje daje riječ načelniku.
	Načelnik konstatira da je sa pozivom za sjednicu dostavljeno i obrazloženje u svezi hitnog sazivanja ove sjednice Općinskog vijeća u kojem je pojašnjena i 1. točka dnevnog reda, zbog koje je sjednica i sazvana. Pojašnjava da, s obzirom da je privremeno odgođen početak obavljanja komunalnih poslova preko javnih radova, do ljeta, a druge načine obavljanja tih poslova nismo organizirali, predlaže da se zaposle dva radnika na određeno vrijeme, npr. na 2 mjeseca uz mogućnost produženja do početka javnih radova, a s obzirom da koeficijent za njihove plaće ne može biti manji od 1,00, predlaže da se smanji osnovica za obračun plaće, te da se povećaju koeficijenti za plaće ostalih službenica u Općini, kako bi one ostale na istoj razini, odnosno da bi neto plaća komunalnog radnika iznosila 3.000,00 kn, bez obračuna radnog staža na koje također imaju pravo. 
	Nakon toga predsjednica otvara raspravu.
	I. Šivak postavlja pitanje na što se odnosi dodatak na plaću, za što mu je pojašnjeno da se odnosi na 0,5 % na ime minulog rada.
	V. Cvetnić pojašnjava ovlasti Općinskog vijeća i općinskog načelnika za donošenje odluka o plaćama službenika i namještenika u Općinama, te da su prijedlozi načelnika u skladu s odredbama Zakona o plaćama, koji također određuje i taj dodatak na plaću za minuli rad. Ujedno pojašnjava da Općina za plaće službenika i namještenika, uključujući i plaću načelnika ima planirana sredstva za ovu godinu u visini 11,62%, od mogućih 20 % s obzirom na izvorne prihode u 2013. godini.
	I. Gabaj postavlja pitanje tko određuje osnovicu za lokalne službenike i namještenike, za što je odgovoreno da načelnik. 
	I. Gabaj postavlja pitanje zašto koeficijenti ne ostanu isti, za što načelnik pojašnjava da bi se time drastično smanjile plaće ostalih službenika u Općini.       
	S. Kuruc navodi da je u obrazloženju sve detaljno navedeno.
	I. Gabaj konstatira da je Vlada najavila da će se nastaviti javni radovi u ljeto.
	Načelnik pojašnjava da je najavljeno da bi do ljeta to krenulo.
	I.Gabaj postavlja pitanje da li će dva radnika biti dovoljno.
	Načelnik pojašnjava da je planirao uključiti i udruge sada prvobitno dok se ne pokose sve površine, a ukoliko bude potrebno sklopio bi se i ugovor o djelu za određene poslove koji bi se obavili za nekoliko dana. Napominje da će i on pomoći kositi koliko bude stigao.
	I. Gabaj postavlja pitanje da li se razmišljalo da se veće zelene površine na Šoderici daju nekome za košnju kao i prijašnjih godina, za što B. Gregurić i načelnik navode da je već ugovoreno i da će to biti isti ljudi kao i prošle godine.		
	I. Baranašić konstatira da je za kratko vrijeme došlo ono na što je upozoravao, a to je da se kupila oprema za održavanje zelenih površina za gotovo 100 tisuća kuna, da će udruge sada možda pokositi, ali što će biti dalje, jer javnih radova vjrojatno neće ni biti, a 2 radnika neće biti dovoljna da sve održavaju. Osim toga predlaže da Općinsko vijeće donese odluku koji radnici će se zaposliti.	
	Načelnik pojašnjava da je želio predložiti da Općinsko vijeće predloži članove Povjerenstva koji bi proveli postupak zapošljavanja, te da bi predložio da u Povjerenstvu bude Vesna, on i još 3 člana Općinskog vijeća iz svake političke stranke zastupljene u Općinskom vijeću.
	I. Baranašić smatra da nije potrebno povjerenstvo, jer to sada može riješiti Općinsko vijeće.
	B. Gregurić navodi da se vozilo moralo kupiti, jer je ona do sada sve prevozila svojim autom, a nije uvijek mogla prevesti sve radnike i opremu, a na traktoru se radnici ne smiju voziti.
	I. Baranašić smatra da će to sve biti preskupo, jer treba računati i servise, registraciju vozila, osiguranje i dr. troškove, a ako neće biti javnih radova vidjet će se kakva će nam biti Šoderica.
	I. Gabaj navodi da se svojevremeno razgovaralo da bi Općina imala jednog stalno zaposlenog komunalnog radnika i da se kupe strojevi i oprema, a da se za sezonu kao ispomoć koriste radnici sa javnih radova; smatra da je sada situacija drugačija, da će se na ovakav način možda nešto uštedjeti, ali da je prethodno trebalo napraviti kalkulaciju održavanja javnih površina, ne uključujući troškove za kupnju strojeva i vozila, jer se to može smatrati višegodišnjim rashodom; navodi da su prošle godine troškovi bili dosta visoki, te je možda bilo previše radnika na javnim radovima; treba razmišljati da se možda manje radnika uzima, a osim toga mora se čistiti samo ono što je naša obveza, a ne sve kao što su npr. bankine uz županijske ceste što bi trebali napraviti drugi u čijoj je to obvezi i sl. 
	B. Gregurić navodi da su se kosile sve površine, oko crkvi, privatne zapuštene nekretnine i sve ostale gdje se ukazala potreba da se nešto uredi i da ne bude zapušteno, ali zato da sve bude ljepše. 
	I. Gabaj smatra da se privatne zapuštene nekretnine kose uz naplatu, ali od košnje bankina županijskih cesta Općina nema nikakve koristi, te mi moramo gledati ono što su naše obveze.
	Postavljeno je pitanje da li je u planu i dalje košnja privatnih okućnica.
	B. Gregurić konstatira da se do sada sve naplatilo, što je Općina umjesto nekoga napravila.
	I. Gabaj napominje da postoji i obveza održavanja zelenih površina ispred privatnih kuća i vrtova, jer do sada je netko to kosio, a netko nije i smatra da svi moraju imati iste obaveze, a ne da to neki moraju, a drugi ne moraju, pa Općina i to pokosi. 
	Navedeno je da je košnja ispred kuća obveza svih vlasnika po komunalnom redu.
	B. Gregurić ujedno napominje da se na smetišta više ništa ne smije dovoziti, nikakav otpad, jer smo imali nadzor inspekcije zaštite okoliša. Ujedno poziva sve članove Općinskog vijeća da njoj prijave ukoliko uoče kršenja komunalnog reda, jer ona može postupati samo ukoliko joj prijavitelj potpiše prijavu i ima dokaze o tome, u protivnom ne može dalje pokrenuti postupak.

	Nakon toga predsjednica daje na glasovanje prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o određivanju koeficijenata za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Legrad i nakon glasovanja konstatira da je Odluka prihvaćena sa 10 glasova „ZA“ i 1 „SUZDRŽANIM“ glasom.
	Odluka o izmjeni Odluke o određivanju koeficijenata za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Legrad nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

	Nakon toga, na zahtjev članova Općinskog vijeća pristupa se pregledu Bodovne liste radi utvrđivanja i odabira kandidata za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto komunalnog radnika.
	Načelnik pojašnjava i obrazlaže primljene zamolbe za zapošljavanje; navodi da je primljeno ukupno 14 zamolbi, čita imena svih kandidata, te nakon podjele preslika Bodovne liste svim članovima Općinskog vijeća, obrazlaže kriterije za utvrđivanje broja bodova i to: posjedovanje vozačke dozvole „B“ kategorije (radi mogućnosti prijevoza radnika i strojeva), posjedovanje potvrda o položenim ispitima za rukovanje komunalnim strojevima, posjedovanje vlastitog traktora i prikolice (za slučaj potrebe angažiranja dodatnih strojeva za prijevoz opreme i strojeva), radno iskustvo na komunalnim poslovima u Općini (radi poznavanja područja i površina koje se održavaju), broj članova kućanstva bez prihoda (radi utvrđivanja socijalnog statusa domaćinstva), te status hrvatskog branitelja. Konstatira da najveći broj bodova imaju kandidati Ivica Šenji iz Legrada i Julije Gabaj iz Legrada.
	Nakon završenog obrazloženja od strane načelnika predsjednica otvara raspravu.
	I. Gabaj smatra da je prema bodovnoj listi sve jasno, jer se vidi tko ima najviše bodova.
	Načelnik navodi da je jedan od uvjeta bio i spremnost rada subotom i nedjeljom i to zbog Šoderice, gdje će biti potrebno povremeno odraditi 1 – 2 sata radi skupljanja otpada za vrijeme turističke sezone.
	I. Baranašić predlaže da odabrana dvojica kandidata ostanu i 6 mjeseci, ali da se angažira manji broj radnika na javnim radovima, ne 15 kako je planirano, već 7 ili 8.
	Drugih prijedloga nije bilo, te predsjednica daje na glasovanje da se u radni odnos na određeno vrijeme na radno mjesto komunalnog radnika prime kandidati Ivica Šenji iz Legrada i Julije Gabaj iz Legrada. 
	Prijedlog je glasovanjem JEDNOGLASNO, sa 11 glasova „ZA“ prihvaćen i o tome je donijeta Odluka koja se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.




Točka 2.

	Predsjednica otvara 2. točku dnevnog reda – donošenje Zaključka o usvajanju Financijskog izvještaja Dječjeg vrtića Dabrić za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2013. godine, s pojašnjenjem da na prošloj sjednici zaključak nije prihvaćen, te za pojašnjenje daje riječ V. Cvetnić.	
	V. Cvetnić pojašnjava da je ona pregledala zapisnike Općinskog vijeća unatrag tri godine i da je odluka o sufinanciranju troškova vrtića donijeta 10. siječnja 2012. godine, a kojom je Općinsko vijeće odredilo da Općina ne može financirati veće troškove od onih koji su bili u 2011. godini, bez povećanja troškova za plaću odgojiteljice zbog tužbe. Pojašnjava da se prilikom prihvaćanja Financijskog izvještaja za 2012. godinu to nije razmatralo, a i tada su troškovi bili veći od onih u 2011. g., odnosno u 2011. godini su troškovi iznosili 266.927,18 kn, u 2012. godini 275.905,40 kn, što je više za 8.978,22 kn, a u 2013. godini su iznosili 279.819,76 kn, bez troškova za plaću po presudi, a što je za 12.892,58  više u odnosu na 2011. godinu. To povećanje može biti i zbog povećanja troškova režija, hrane i sl. na što se ne može utjecati. Osim toga, troškovi u 2013. godini se ne mogu smanjivati, oni su takvi kakvi jesu, a na članovima Općinskog vijeća je da odluče da li će prihvatiti takav izvještaj ili neće, jer je Financijski izvještaj već dostavljen sukladno zakonskim rokovima. Pojašnjava da je osim navedene odluke donijeta i Odluka o mjerilima roditelja za sufinanciranje predškolskog odgoja prema kojoj je određena cijena plaćanja za roditelje, ali i navedeno da će razliku troškova financirati Općina iz proračuna.
	Po ovoj točki dnevnog reda nije bilo pitanja od strane članova Općinskog vijeća, te predsjednica zaključuje raspravu i daje na glasovanje prijedlog Zaključka o usvajanju Financijskog izvještaja Dječjeg vrtića Dabrić za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2013. godine.
	Nakon glasovanja predsjednica konstatira da je prijedlog prihvaćen sa 10 glasova „ZA“ i 1 glasom „PROTIV“.
	Zaključak o usvajanju financijskog izvještaja Dječjeg vrtića Dabrić za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2013. godine nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.
	
	Nakon toga načelnik konstatira da je predsjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića, gđa Jadranka Babić Bokor podnijela ostavku na tu dužnost kao i na dužnost člana Upravnog vijeća.     
	I. Baranašić smatra da je načelnik „mnogo toga prešutio“ o problematici u Dječjem vrtiću, da se na prošloj sjednici nisu postavljala nikakva pitanja, iako se od načelnika očekivalo da Općinsko vijeće obavijesti o situaciji u vrtiću, jer se okolo čuju svakakve priče, a bilo je i napisa u novinama, te bi bilo dobro da ih načelnik obavijesti što se događa.
	Načelnik konstatira da se još konkretno ništa ne zna, a i postupak se mora provesti u tajnosti, te ne može o tome još govoriti.   
    	Nakon toga predsjednica zaključuje raspravu po ovoj točki dnevnog reda.
	
Točka 3.

	Predsjednica otvara 3. točku dnevnog reda – donošenje Odluke o daljnjem raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Legrad, te za pojašnjenje daje riječ V. Cvetnić.
	V. Cvetnić pojašnjava da smo ispitali obveze u svezi određivanja početne cijene nekretnina i navodi da prema naputku Državnog ureda za reviziju u Koprivnici, Općinsko vijeće može samostalno određivati početne tržne cijene za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine, s time da je važno da se natječaji za prodaju moraju javno objavljivati kako bi bili dostupni svim zainteresiranima. Što se tiče tržnih cijena, imamo nekoliko očitovanja Porezne uprave o tome, tako da cijene za područje Općine Legrad iznose: za poljoprivredno zemljište od 1,00 – 2,000 kn/m2 površine; za građevinsko zemljište od 33,00 do 44,00 kn/m2 i dr.
	Načelnik predlaže da bi sukladno cijenama Porezne uprave, početna prodajna cijena iznosila 10,00 kn/čhv za poljoprivredno zemljište, a za građevinsko zemljište prema Odluci Općinskog vijeća u iznosu 1,00 kn za nekretninu ako su ispunjeni uvjeti iz Odluke, a ukoliko nema zainteresiranih ili nema onih koji ispunjavaju uvjete iz Odluke da početna tržna cijena za nekretnine iznosi 35,00 kn/m2.
	I. Gabaj smatra da su se nekretnine već prodavale po cijeni od 1,00 kn, te smatra da tu praksu moramo nastaviti.
	Dogovoreno je da se u prodaju nekretnina u vlasništvu Općine ide samo za nekretnine koje su „čiste“ što se tiče vlasništva i tereta.
	Postavljeno je pitanje kakvim sistemom će se provoditi natječaj, na što načelnik predlaže javnu dražbu.
	V. Cvetnić konstatira da se do sada uvijek natječaj provodio sustavom zatvorenih ponuda.
	Zaključeno je da se postupak javnog natječaja za prodaju objavi na internetskim stranicama Općine i na oglasnim pločama, te da se provede sustavom zatvorenih ponuda.
	Drugih pitanja niti prijedloga nije bilo, te predsjednica daje na glasovanje prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Legrad i nakon glasovanja konstatira da je Odluka prihvaćena sa 10 glasova „ZA“ i 1 „SUZDRŽANIM“ glasom.
	Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Legrad nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Točka 4.

	Predsjednica otvara točku Pitanja i prijedlozi i otvara raspravu.
	V. Cvetnić konstatira da je Općinsko vijeće prije nekoliko godina raspravljalo o lokaciji za izgradnju reciklažnog dvorišta, na prostoru sadašnjeg divljeg odlagališta u Gradišću, u Legradu, ali vjerojatno nije donijeta odluka o tome, već samo o suglasnosti da to izgradi tvrtka PRIZMA VV. S obzirom da smo u postupku Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Legrad, od strane Zavoda za prostorno uređenje Županije je zatražena odluka Općinskog vijeća o lokaciji. Predlaže da se ova Odluka sada i donese, kako bi se lokacija mogla unijeti u Prostorni plan, jer smo do kraja ove godine obvezni izgraditi reciklažno dvorište. 
	Nakon toga predsjednica otvara raspravu.
	Za raspravu se nitko nije javio i predsjednica daje na glasovanje donošenje Odluke o određivanju lokacije za izgradnju reciklažnog dvorišta na području Općine Legrad i nakon glasovanja konstatira da je Odluka JEDNOGLASNO, sa 11 glasova „ZA“ prihvaćena.
	Odluka o određivanju lokacije za izgradnju reciklažnog dvorišta na području Općine Legrad nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.
	
	Z. Međimorec postavlja pitanje zavoženja puta u Kutnjaku, na što B. Gregurić konstatira da bi se to već napravilo, ali je Gašpar imao kvar.

	Načelnik pojašnjava da smo primili jednu zamolbu za financijsku pomoć, domaćinstva Marine Friščić iz Selnice Podravske, kojoj je suprug bio jako bolestan dok je došla na razgovor i donijela zamolbu, a sada je već nažalost umro. S obzirom da imaju troje djece, a ona je nezaposlena, a uz to imaju i kredit, predlaže da joj se financijski pomogne na način da se plati jedna rata kredita u iznosu 2.500,00 kn, te da se oslobodi plaćanja naknade za dodjelu grobnog mjesta u iznosu 300,00 kn.
	Svi članovi Općinskog vijeća suglasni su da se pomogne podnositeljici zahtjeva i o tome je glasovanjem JEDNOGLASNO donijet Zaključak koji se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

	Načelnik pojašnjava da ćemo podnijeti zahtjev za financiranje projekta „HOT SPOT“ (besplatni internet) po natječaju Ministarstva turizma, za koji bi ukupni troškovi iznosili oko 20.000,00 kn, od čega bi trošak Općine bio 50%.
	Budući da se za raspravu više nitko nije javio, predsjednica se zahvaljuje prisutnima i zaključuje sjednicu Općinskog vijeća.

	Dovršeno u: 20.55 sati.

	Zapisničar:                                                                                               Predsjednica:
       Vesnica Cvetnić                                                                                     Snježana Kuzmić

