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	ZAPISNIK
         od 14. srpnja 2015. godine
	
sa 25. sjednice Općinskog vijeća Općine Legrad održane u sali za sastanke Općine Legrad.
	
	Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/15-01/02, URBROJ: 2137/10-15-7 od 6. srpnja 2015. godine.
	Prisutni:  Snježana Kuzmić – predsjednica, Marijan Baranašić, Ivica Gabaj, Ivana Halapija, 
                           Stjepan Kuruc, Dragutin Matoš i Zdravko Međimorec – članovi.    
          Ne prisustvuju: Zvonko Juras (opravdani izostanak zbog smrti u obitelji), Dijana Hunjadi, 
                                      Ivica  Rašanec i Ivan Šivak (opravdao izostanak).
	 Sjednici prisustvuju: Ivan Sabolić, općinski načelnik Općine Legrad,
                                               Kristina Turk, zamjenica općinskog načelnika,
                                               Ivana Oreški – ravnateljica Dječjeg vrtića Dabrić Legrad.               
	Zapisničar: Vesnica Cvetnić – voditeljica Odsjeka za opće, pravne i financijsko-računovodstvene 
                                                           poslove u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Legrad.
	Početak rada: 20.12 sati.

	Predsjednica pozdravlja sve prisutne članove Općinskog vijeća, te prije otvaranja sjednice poziva V. Cvetnić da izvrši prozivku i nakon prozivke konstatira da je prisutno 7 članova Općinskog vijeća. 
	Nakon toga otvara 25. sjednicu Općinskog vijeća i predlaže slijedeći  
		
D N E V N I  R E D

Razmatranje i donošenje Odluke o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi i o mjerama 
za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Legrad,
	2. Razmatranje zamolbe DVD-a Zablatje za darovanje katastarske čestice DVD-u Zablatje, 
              uz prethodno donošenje Odluke o ukidanju statusa društvenog vlasništva korisnika 
              Mjesne zajednice Zablatje i uknjižbe iste u vlasništvo Općine Legrad,
	3. Određivanje posebnih uvjeta građenja za građenja za građevinu „Kogeneracijsko 
              postrojenje na biomasu (drvena sječka) IPK PIROLIZA 1“ na k.č.br. 4102, k.o. Legrad, 
              lokacija „Veliki Pažut“, investitora INSTAL – PROMET KANIŽAJ d.o.o., Kalnička 31, 
              Čakovec,
	4. Donošenje Zaključka o usvajanju Godišnjeg izvješća o ostvarivanju plana i programa 
              rada Dječjeg vrtića Dabrić za pedagošku godinu 2014./2015.,
	5. Donošenje Zaključka o usvajanju Godišnjeg izvješća o realizaciji plana i programa rada 
              predškolske skupine za pedagošku godinu 2014./2015.,
	6. Informacija o održavanju jednodnevnog malograničnog prijelaza s Republikom 
	    Mađarskom, dana 26.07.2015. godine,
	7. Dogovor oko prijave projekta modernizacije ceste na natječaj za Mjeru 7.2. Ministarstva 
              poljoprivrede,
	8. Pitanja i prijedlozi. 

	Predsjednica postavlja pitanje izmjena i dopuna predloženog dnevnog reda.
	Načelnik predlaže da se točke 4. i 5. zamijene sa točkama 1. i 2. s obzirom da je ravnateljica prisutna pa da ne čeka „na red“, te predlaže dopunu dnevnog reda i to: da se pod točku 6. uvrsti „Donošenje Odluke o određivanju imena ulice „Veliki Pažut“, a da se predložene točke 6, 7 i 8 pomaknu na 7, 8 i 9. dnevnog reda.	 	
	Drugih prijedloga nije bilo, te predsjednica daje na glasovanje prijedlog zamjene točke 4. i 5. sa točkama 1. i 2. i nakon glasovanja konstatira da je prijedlog JEDNOGLASNO prihvaćen sa 7 glasova „ZA“. 
	Nakon toga predsjednica daje na glasovanje prijedlog dopune nove točke 6. u dnevni red sjednice i nakon glasovanja konstatira da je prijedlog JEDNOGLASNO, sa 7 glasova ZA prihvaćen.  
	Zatim predsjednica daje na glasovanje predloženi dnevni red sa prihvaćenim izmjenama i dopunom i nakon glasovanja konstatira da je predloženi dnevni red sa usvojenim izmjenama i dopunom  JEDNOGLASNO prihvaćen sa 7 glasova „ZA“. 

Točka 1.
	
	Predsjednica otvara 1. točku dnevnog reda – usvajanje Godišnjeg izvješća o ostvarivanju plana i programa rada Dječjeg vrtića Dabrić za pedagošku godinu 2014./2015., te za pojašnjenje daje riječ ravnateljici.
	Ravnateljica pojašnjava da je po dostavi materijala, između ostalog i Godišnjeg izvješća, izvršena dopuna Godišnjeg izvješća, te u cijelosti pojašnjava Godišnje izvješće po točkama, uz paralelnu prezentaciju izvješća na projekcijskom platnu, želeći da članovi Vijeća vide fotografije u boji koje se nalaze i u Izvješću. Pojašnjava da je između ostalih aktivnosti održana božićna radionica s roditeljima na kojoj su izrađeni različiti predmeti od čije prodaje je kupljen televizor u vrtiću i organiziran izlet u Zagreb; detaljnije pojašnjava o održanim „Danima otvorenih vrata vrtića“ tijekom čega je bilo dosta aktivnosti i suradnje i sa roditeljima, djelatnicima Osnovne škole Legrad i odgojiteljima iz drugih vrtića.
	Po završetku izlaganja ravnateljica poziva vijećnike da joj upute konkretna pitanja na koja će odgovoriti, ali nitko se nije javio.
	Predsjednica konstatira da je jučer održavno i Upravno vijeće vrtića na kojem je također pojašnjeno Godišnje izvješće koje je bilo i jednoglasno prihvaćeno.
	S obzirom da se više nitko nije javio za raspravu, predsjednica daje na glasovanje Zaključak o davanju suglasnosti na Godišnje izvješće o ostvarivanju plana i programa rada Dječjeg vrtića Dabrić za pedagošku godinu 2014./2015. i nakon glasovanja konstatira da je Zaključak JEDNOGLASNO, sa 7 glasova ZA usvojen.
	Zaključak se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.
 
Točka 2.

	Predsjednica otvara 2. točku dnevnog reda – donošenje Zaključak o davanju suglasnosti na Godišnje izvješće o realizaciji plana i programa rada predškolske skupine Dječjeg vrtića Dabrić u pedagoškoj godini 2014./2015., te za pojašnjenje daje riječ ravnateljici.
	Ravnateljica navodi da je izvješće izradila učiteljica Jadranka Babić-Bokor koja je i vodila predškolsku skupinu djece, da ju je ona više puta zvala, ali nije ju mogla dobiti, te pojašnjava da je u skupini bilo 10 polaznika, od toga 3-oje romske djece od kojih 1 dijete nije zadovoljilo na „ispitu“ za školu, ali je upisano u 1. razred. Bilo je uglavnom problema oko neredovitog dolaženja neke romske djece, a što se tiče ostale djece, roditelji su se snalazili na svakakve načine u dovođenju djece. Navodi da su redovni polaznici vrtića surađivali sa polaznicima predškole, te da je u Izvješću učiteljice sve navedeno.
	Načelnik pojašnjava da je učiteljica imala ugovor do kraja 6. mjeseca, te da se mora razmisliti tko će ujesen voditi program predškole; trebalo bi razmisliti da se jedna od teta prerasporedi na predškolu, a za redovni program vrtića da se nekoga zaposli.
	S. Kuruc postavlja pitanje da li je obvezno polaženje programa predškole gdje ima dječjeg vrtića.
	Ravnateljica navodi da se nikoga od roditelja ne može prisiliti da upiše dijete u vrtić ako on to ne želi.
	V. Cvetnić pojašnjava da je program predškole obvezan, a Općina može organizirati na više načina: ako postoji vrtić tada se program može provoditi u vrtiću, ali ne kao redovni program Vrtića, ako nema vrtića, a ima škola, tada se može provoditi u školi, a tamo gdje nema niti jedno od toga, Općina je obvezna osigurati prijevoz djece do najbližeg mjesta gdje mogu polaziti program predškole, da li je to u drugom vrtiću ili školi. 
	Za raspravu se više nitko nije javio, te predsjednica daje na glasovanje Zaključak o davanju suglasnosti na Godišnje izvješće o realizaciji plana i programa rada predškolske skupine Dječjeg vrtića Dabrić u pedagoškoj godini 2014./2015., te nakon glasovanja konstatira da je Zaključak JEDNOGLASNO, sa 7 glasova ZA usvojen.
	Zaključak se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.
 	
Točka 3.

	Predsjednica otvara 3. točku dnevnog reda – donošenje Odluke o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi i o mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Legrad, te za pojašnjenje daje riječ V. Cvetnić.
	V. Cvetnić pojašnjava da je stupanjem na snagu novog Zakona o poljoprivrednom zemljištu potrebno izvršiti usklađenje sa važećom Odlukom, na što su nas upozorili i pri nadzoru zaštite od požara iz MUP-a. Usklađenje se planirano napraviti kao prijedlog izmjena i dopuna Odluke koja je na snazi, ali nakon izrade izmjena i dopuna uvidjeli smo da se radi o dosta izmjena, odnosno u dijelu agrotehničkih mjera bi se odluka u potpunosti promijenila, a izmjena ima i u dijelu mjera za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina, tako da smo odlučili ići u predlaganje nove odluke. U prijedlogu je unijet novi članak 11. vezan uz odlaganje otpada na poljoprivrednim površinama što do sada nije bilo u Odluci, a dopunjene su i mjere koje se odnose na poljske puteve i to u dijelu prolaska poljoprivrednom mehanizacijom u nepovoljnim vremenskim uvjetima, uslijed čega je dolazilo njegdje i do potpune devastacije poljskih puteva, što smo imali slučajeva sa SIZIM-om.
	I. Gabaj postavlja pitanje tko je osoba navedena u članku 18. 
	V. Cvetnić odgovara da je to poljoprivredni redar kojeg naša Općina za sada nema.
	Načelnik navodi da bi trebali objediniti uvjete zapošljavanja komunalnog i poljoprivrednog redara kada budemo raspisivali natječaj za popunjenje tog radnog mjesta, iako zna za dosta slučajeva gdje su Općine to pokušavale, ali im se nitko nije javio, jer za poljoprivrednog redara je propisana najmanje srednja poljoprivredna škola, dok za komunalnog redara nema propisane škole, samo stručna sprema.
	I. Gabaj predlaže da se u članka 18. i upiše da je to poljoprivredni redar, što je glasovanjem JEDNOGLASNO, sa 7 glasova ZA prihvaćeno.
	S obzirom da se za raspravu više nitko nije javio, predsjednica zaključuje raspravu po ovoj točki dnevnog reda, te daje na glasovanje prijedlog odluke o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi i o mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Legrad i nakon glasovanja konstatira da je Odluka JEDNOGLASNO, sa 7 glasova ZA prihvaćena.
	Odluka se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.
 
Točka 4.

	Predsjednica otvara 4. točku dnevnog reda – razmatranje zamolbe DVD-a Zablatje za darovanje katastarske čestice na kojoj je izgrađen vatrogasni dom u Zablatju uz prethodno donošenje odluke o ukidanju statusa društvenog vlasništva na predmetnoj čestici, te za pojašnjenje daje riječ V. Cvetnić.
	V. Cvetnić pojašnjava da je DVD Zablatje podnio tu zamolbu, jer se od ukupno 4 čestice na kojoj se nalazi vatrogasni dom u Zablatju, jedna vodi kao društveno vlasništvo korisnika Mjesne zajednice Zablatje. S obzirom da je Općina pravni slijednik Mjesne zajednice, DVD se obratio Općini da im se to daruje, kako bi riješili u cijelosti vlasništvo za dom, za slučaj da mogu kandidirati neke projekte na fondove EU. S obzirom da se na čestici vodi društveno vlasništvo trebalo bi najprije donijeti odluku o ukidanju svojstva društvenog vlasništva i uknjižbe čestice u vlasništvo Općine Legrad, a nakon toga se temeljem odluke o darovanju može sklopiti darovni ugovor.
	Za raspravu se nitko nije javio, te predsjednica najprije daje na glasovanje prijedlog Odluke o ukidanju statusa društvenog vlasništva katastarske čestice broj k.č.br. 240/11, k.o. Zablatje, te nakon glasovanja konstatira da je Odluka JEDNOGLASNO, sa 7 glasova ZA prihvaćena.
	Odluka o ukidanju statusa društvenog vlasništva nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.
	Nakon toga predsjednica daje na glasovanje prijedlog Odluke o darovanju nekretnine u k.o. Zablatje, DVD-u Zablatje i nakon glasovanja konstatira da je Odluka JEDNOGLASNO, sa 7 glasova ZA prihvaćena.
	Odluka se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.
	
Točka 5.

	Predsjednica otvara 5. točku dnevnog reda – Određivanje posebnih uvjeta građenja za građevinu „Kogeneracijsko postrojenje na biomasu (drvena sječka) IPK Piroliza 1“ na k.č.br. 4102, k.o. Legrad, lokacija „Veliki Pažut“, investitora INSTAL-PROMET KANIŽAJ d.o.o., Kalnička 31, Čakovec, te za pojašnjenje daje riječ načelniku.
	Načelnik pojašnjava: da smo dobili zahtjev investitora za određivanje posebnih uvjeta građenja za projekt proizvodnje energije na biomasu iz drvene sječke sustavom pirolize – brzog izgaranja bez kisika; da tu ne bi smjelo biti zagađenja, a u planu je izgradnja plastenika uz grijanje sa vlastitom energijom; projekt je u zaštićenom području za što će uvjete odrediti Županijski upravni odjel za zaštitu okoliša.
	Z. Međimorec postavlja pitanje kakve koristi od tog projekta ima Općina.
	Načelnik pojašnjava da je korist kroz eventualno zapošljavanje, komunalnu naknadu, porez na tvrtku, te navodi da bi posebni uvjeti mogli biti vezani uz korištenje prometnice na način da im se ograniči osovinsko opterećenje, jer je to neasfaltirana cesta i šleperi koji će dovoziti drvenu sječku će uništiti prilazni put.
	S. Kuruc postavlja pitanje da li Županija odlučuje o tome da se to može graditi, na što načelnik konstatira da oni izdaju građevinsku dozvolu te da je investitor već bio u Županiji u svezi toga projekta.
	I. Gabaj smatra da je stavka za zbrinjavanje pepela dosta nedefinirana, jer je navedeno da će  ostatak zbrinuti nadležno komunalno poduzeće.
	D. Matoš smatra da vijećnici nisu dovoljno upućeni u takve projekte pa je teško odrediti i posebne uvjete građenja.
	Nakon rasprave su predloženi slijedeći posebni uvjeti:
	da je za deponiranje biomase potrebne za proizvodnju električne i toplinske energije potrebno osigurati vlastite površine, odnosno ista se ne smije deponirati na poljoprivrednim površinama pogodnima za poljoprivrednu proizvodnju,

da je kod zbrinjavanja otpada (pepela i dr.) potrebno zadovoljiti sve osnovne ekološke standarde odnosno isti je potrebno do odvoza deponirati na način da se zaštiti njegovo raznošenje po okolini zbog utjecaja vjetrova,
uslijed pojačanog korištenja prilazne ceste (makadamskog puta) prijevoznih sredstava većeg opterećenja, tijekom gradnje građevine i tijekom proizvodnje, uslijed čega su moguća oštećenja koja će utjecati na funkcionalnost puta i neometano korištenje od strane drugih korisnika, potrebno nastala oštećenja sanirati i put održavati u funkcionalnom stanju.

	Glasovanjem su JEDNOGLASNO, sa 7 glasova „ZA“ prihvaćeni predloženi posebni uvjeti i o tome je donijeta Odluka koja se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.     


Točka 6.

	Predsjednica otvara 6. točku dnevnog reda – donošenje Odluke o određivanju imena ulice „Veliki Pažut“, te za pojašnjenje daje riječ načelniku i V. Cvetnić.
	Načelnik pojašnjava da smo od tvrtke INSTAL – PROMET KANIŽAJ d.o.o. dobili zahtjev da se na području Velikog Pažuta odredi ulica, jer oni bi htjeli prijaviti na toj adresi sjedište svoje firme, a ne mogu.
	V. Cvetnić pojašnjava da se više sjedište ili prebivalište ne može prijaviti na adresi bez kućnog broja, a kućni broj Katastar može dodijeliti smo u slučaju ako postoji ulica, a za izdvojena područja to nije moguće. To je isti slučaj kao i za područje Šoderice gdje smo proglasili ulicu.
	Pitanja po ovoj točki nije bilo i predsjednica daje na glasovanje prijedlog odluke o određivanju ulice „Veliki Pažut“ i nakon glasovanja konstatira da je Odluka JEDNOGLASNO, sa 7 glasova ZA usvojena.
	Odluka se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.  

Točke 7.

	Predsjednica otvara 7. točku dnevnog reda u svezi informacija o jednodnevnom malograničnom prijelazu 26.7.2015. i daje riječ načelniku.
	Načelnik pojašnjava da se ovogodišnji prijelaz s Mađarskom poklapa s danom Sv. Ane; da će suorganizator s Općinom biti Hotel Podravina koji se jedini javio po dostavljenim pozivima; da je ove godine veliki problem vodostaj Drave, za brod treba barem 1 m dubine vode, što za sada nema, ali da imamo dogovoren sastanak za 21.7.2015. sa direktorom HE u Varaždinu; što se tiče programa – do ručka je program standardni kao i proteklih godina – međusobni susret, doručak na našoj strani, sv. Misa na Mađarskom jeziku u 10 sati, a na Hrvatskom jeziku u 11 sati, dok je popodne, u 14 i 16 sati, kulturno umjetnički program na dvije pozornice, jedna na brijegu i jedna odmah kod Drave na mađarskoj strani; u programu će sudjelovati više hrvatskih izvođača. Poziva sve članove Općinskog vijeća da se odazovu na prijelaz.

Točka 8.

	Predsjednica otvara 8. točku dnevnog reda – dogovor oko prijave modernizacije ceste na natječaj za Mjeru 7.2. Ministarstva poljoprivrede, te za pojašnjenje daje riječ načelniku.
	Načelnik pojašnjava da bi se preko Ministarstva poljoprivrede uskoro trebao otvoriti natječaj za Mjeru 7.2. vezan uz modernizaciju nerazvrstanih cesta gdje bi financiranje bilo 100%. Pojašnjava da za ovaj natječaj cesta od Antolovca do Županca ne zadovoljava, te da to mora biti cesta koja čini cjelinu, te je on razmišljao i predložio bi ulicu Mali Pažut s obzirom da bi tamo bila i gospodarska zona.
	Z. Međimorec postavlja pitanje zašto cesta od Antolovca ne zadovoljava na što načelnik pojašnjava da je to županijska cesta, što se smatra državnom, a te ceste se ne mogu financirati iz EU fondova, a ŽUC nema sredstava da to ove godine asfaltira, te bi sve prebacili na iduću godinu.
	M. Baranašić postavlja pitanje što je s projektom asfaltiranja ulica u Legradu.
	Načelnik pojašnjava da u 1. krugu dodjele sredstava od Ministarstva regionalnog razvoja nije projekt odobren, ali je prošao administrativnu provjeru, jer su sredstva dobili samo projekti za vrtiće, ali smatra da postoji mogućnost dobivanja sredstava u 2. krugu ukoliko netko od korisnika ne iskoristi sredstva. Ujedno napominje da je ovu točku dao na razmatranje da vijećnici razmisle o njegovom prijedlogu, jer bi se natječaj vjerojatno raspisao negdje u 10. mjesecu, te planira za naš proračun za iduću godinu uključiti cestu od Antolovca, s mogućnošću plaćanja na rok od npr. 2 godine, da se s izvođačem dogovori plaćanje u ratama, a s nekima je već o tome razgovarao. 

Točka 9.

	Predsjednica otvara 9. točku dnevnog reda – pitanja i prijedlozi te navodi da smo primili jedan zahtjev za priznavanje prava vlasništva za Mirka Sitarić iz Koprivnice za kat. česticu broj 425 na Šoderici. Zahtjevu je priložen Ugovor o davanju neizgrađenog građevinskog zemljišta na korištenje, te Rješenje o dodjeli na korištenje neizgrađenog građevinskog zemljišta po provedenom natječaju bivše Općine Koprivnica, prema kojima je podnositelju zahtjeva prodana markica za izgradnju vikendice površine 40 m2, ali on je u roku 2 godine nije izgradio.
	Načelnik pojašnjava da je gosp. Sitarić bio kod njega na razgovoru i on mu je pojasnio da mu se eventualno može priznati vlasništvo na 40 m2, a preostali dio čestice mora otkupiti kao i svi koji su izgradili vikendice.
	V. Cvetnić pojašnjava da na čestici nije došlo do pogrešnog upisa Općine, već su kod izmjere preuzeti podaci Katastra koji je imao uknjižene i snimljene podatke o vlasnicima vikendica, a s obzirom da gosp. Sitarić nije izgradio vikendicu u roku koji mu je bio određen, nije bilo objekta i nije bilo  podataka o onima koji su kupili te markice  a vikendicu nisu izgradili, tako da se na sve te čestice upisala Općina Legrad. Svi takvi imali su prilike uložiti prigovor na podatke izmjere, ali ti svi rokovi su sada prošli. To nije jedini slučaj koji smo imali gdje se upisala Općina, a neka gradilišta su kasnije i prodana, jer se nitko od „kupaca“ nije javio, osim jednoga koji je napravio samo temelje i već zbog toga je bio evidentiran i Općina je morala priznati vlasništvo iako nije izgradio objekt. 
	Načelnik predlaže da prije donošenja odluke Općinskog vijeća on obavi konzultacije s našim odvjetnikom, te da se odluka donese na slijedećoj sjednici. 
	Nadalje načelnik pojašnjava da je Općina sudjelovala u projektu „Europa za građane“, te da je njih četvero, koji su sudjelovali kao predstavnici Hrvatske, predstavilo svoju Općinu u Slovačkoj. Pojašnjava tijek programa na kojem su sudjelovali, te konstatira da se zadnji dan dogovoralo o slijedećem „domaćinstvu“, to će biti u Mađarskoj, a kasnije će vjerojatno i naša Općina morati preuzeti domaćinstvo za tu manifestaciju. Cijeli projekt se financira iz sredstava EU i Općina nema nikakvih troškova. 
I. Halapija postavlja pitanje što je sa prekrivanjem škole u Selnici Podravskoj. 
	Načelnik pojašnjava da u Proračunu nemamo planiranu tu stavku, te bi se rebalansom planiralo ukidanje sredstava za nogometni klub u Kutnjaku, s obzirom da su u fazi mirovanja, a ta sredstva bi se usmjerila na tu namjenu. Pojašnjava da ćemo vjerojatno od Igme dobiti još i dodatnog popusta za crijep, a ukupna investicija bi iznosila  oko 27 tisuća kuna što bi dijelom pokrili iz planiranih sredstava donacije Osnovnoj školi, a dio iz navedene stavke za nogomet.
	Z. Međimorec konstatira da su poljski putevi u Kutnjaku zavoženi svega 20-ak %, ostali nisu, te pita što je s time i konstatira da su poravnati putevi samo koje je koristila INA. Smatra da bi to sada trebalo napraviti, jer je suho i riješili bi se barem glavni putevi. 
	Načelnik pojašnjava da ćemo pozvati Gašpara da se nađemo na terenu.
	M. Baranašić postavlja pitanje u svezi šteta od visoke divljači na području Gornjeg polja, na što načelnik konstatira da to moraju riješiti lovci, te navodi da je već pojasnio da odobrenje za odstrel imaju prema broju markica za visoku divljač nakon 15.8., s time da svi vlasnici moraju postaviti repelente, jer je to uvjet da se šteta prizna i nadoknadi, ali je potrebno što prije štetu prijaviti. 
	S. Kuruc konstatira da se nekima šteta nadoknadila, a nekima niije. 
	Načelnik pojašnjava da ćemo dostaviti dopis Lovačkoj udruzi.
	Z. Međimorec postavlja pitanja kakva je situacija s Legrađankom?
	Načelnik pojašnjava da je dugovanje smanjeno; da ima narudžbu za smještaj više ljudi, te će možda to i oprihodovati, te da se za sada pridržavaju plana plaćanja. 


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