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	ZAPISNIK
         od 20. listopada 2015. godine
	
sa 27. sjednice Općinskog vijeća Općine Legrad održane u sali za sastanke Općine Legrad.
	
	Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/15-01/02, URBROJ: 2137/10-15-9 od 14. listopada 2015. godine.
	Prisutni:  Snježana Kuzmić – predsjednica, Marijan Baranašić, Ivica Gabaj, Ivana Halapija, 
                          Stjepan Kuruc, Dragutin Matoš, Zdravko Međimorec i Ivan Šivak – članovi.    
          Ne prisustvuju: Dijana Hunjadi, Zvonko Juras (opravdao izostanak) i Ivica Rašanec. 
	 Sjednici prisustvuju: Ivan Sabolić, općinski načelnik Općine Legrad,
                                               Kristina Turk – zamjenica općinskog načelnika Općine 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: 18.05 sati.

	Predsjednica pozdravlja sve prisutne članove Općinskog vijeća, te prije otvaranja sjednice poziva V. Cvetnić da izvrši prozivku članova. Nakon prozivke konstatira da je prisutno 8 članova Općinskog vijeća. 
	Nakon toga otvara 27. sjednicu Općinskog vijeća i predlaže slijedeći  
		
D N E V N I  R E D

	1. Usvajanje Zapisnika sa 26. sjednice Općinskog vijeća Općine Legrad,
	2. Aktualni sat,
	3. Rasprava i donošenje Odluke o plaći i drugim pravima iz rada općinskog načelnika i 
              zamjenika općinskog načelnika Općine Legrad,
	4. Razmatranje i donošenje Odluke o dopunama Odluke o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog 
              odjela Općine Legrad,
	5. Rasprava i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim porezima,
	6. Rasprava i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima koje se
             mogu obavljati na temelju ugovora o koncesiji na području Općine Legrad,
 	7. Razmatranje zahtjeva i donošenje Odluke o raskidu Ugovora o povjeravanju obavljanja 
             komunalnih poslova održavanja groblja na području Općine Legrad, te donošenje odluke 
             o obavljanju poslova održavanja groblja koje se odnose na pogrebne poslove,
	8. Donošenje Odluke o pokretanju postupka za raspisivanje natječaja za povjeravanje 
              komunalnih poslova održavanja javne rasvjete na području Općine Legrad,
	9. Rasprava (1. čitanje) o prijedlogu Odluke o komunalnom redu na području Općine 
              Legrad,
        11.  Pitanja i prijedlozi. 

	Predsjednica postavlja pitanje u svezi izmjena i dopuna predloženog dnevnog reda.
	Načelnik predlaže dopunu pod točkom 5. „Donošenje Odluke o dopuni Odluke o određivanju koeficijenata za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Legrad“, a da se točke od 5. do 11. pomaknu na točke 6. do 12. 
	Drugih prijedloga za izmjene ili dopune predloženog dnevnog reda nije bilo, te predsjednica daje na glasovanje predloženu dopunu dnevnog reda i nakon glasovanja konstatira da je dopuna dnevnog reda JEDNOGLASNO prihvaćena, sa 8 glasova „ZA“.
	Nakon toga predsjednica daje na glasovanje predloženi dnevni red sa prihvaćenom dopunom i nakon glasovanja konstatira da je predloženi dopunjeni dnevni red JEDNOGLASNO prihvaćen, sa 8 glasova „ZA“.

Točka 1.
	
	Predsjednica otvara 1. točku dnevnog reda – usvajanje Zapisnika sa 26. sjednice Općinskog vijeća održane 8. rujna 2015. godine.
	I. Gabaj iznosi primjedbu da niti predsjednica niti načelnik nisu predstavili predstavnika medija koji prisustvuje sjednici Općinskog vijeća, nakon čega načelnik pozdravlja i predstavlja predstavnika „Podravskog lista“, gosp. Karla Eisenbeissera.  	
	Nakon toga I. Gabaj iznosi primjedbu da točke dnevnog reda u zapisniku nisu redom poredane, da je najprije točka 4., a zatim točka 3., te traži ispravak u 4. točki dnevnog reda u svezi izjave načelnika o poslovima komunalnog redarstva smatrajući da upisani tekst nije u potpunosti razumljiv.
	Gosp. Gabaju je pojašnjeno da su greškom u njegovom primjerku zapisnika zamijenjene stranice u zapisniku, a da je to vidljivo u broju stranice na dnu, jer su ostali zapisnici u redu (nitko od članova nije se očitovao o istoj grešci), dok je primjedba o promjeni dijela izjave načelnika prihvaćena.  
	Drugih primjedaba nije bilo, te predsjednica daje na glasovanje usvajanje Zapisnika s 26. sjednice Općinskog vijeća i nakon glasovanja konstatira da je Zapisnik usvojen sa 7 glasova „ZA“ i 1 glasom „PROTIV“. 
	
Točka 2.

	Predsjednica otvara 2. točku dnevnog reda – Aktualni sat, te daje riječ načelniku.
	Načelnik konstatira da će ukratko iznijeti aktivnosti od prošle sjednice Općinskog vijeća, te navodi:
	dan poslije posljednje sjednice je bio u HEP-u gdje je razgovarao o zamjeni rasvjetnih stupova na području naše Općine, jer planira da se na nove stupove javne rasvjete koje će Elektra mijenjati, postavi led rasvjeta, te da se tako postepeno zamjenjuje rasvjeta sa led svjetiljkama; pojašnjava da sada imamo izrađen izvještaj o stanju javne rasvjete, a iduće godine bi od Fonda zatražili financiranje zamjene svjetiljki i to provodili u fazama.

u rujnu je održan sastanak na terenu u svezi eksploatacijskog polja „Pod Brestom“ u Selnici Podravskoj, a u svezi očitovanja o utjecaju na okoliš; navodi da je zatražio da se eksploatacijsko polje ogradi zbog blizine Područne škole u Selnici, a i predstavnici Ministarstva zaštite okoliša su iznijeli svoje primjedbe.
Na Šoderici smo prodali još dva nova gradilišta, kupci su Carević Milan i Mikac Josip,
Županija je izradila Studiju izvodljivosti za širokopojasni internet, za što je otvorena javna rasprava, te se mogu dati primjedbe.
Sa tvrtkom Koprivnički poduzetnik potpisali smo ugovor o izradi prijavne dokumentacije na natječaj za izgradnju šetnice na Šoderici, za što imamo izrađenu projektnu dokumentaciju, a za natječaj za asfaltiranje ceste Mali Pažut pokrenuli smo postupak za izradu projektne dokumentacije.
Za zemljište u Fizešu, za što je donijeta Odluka Općinskog vijeća, je proveden postupak prodaje, Gondola je jedina dala ponudu i sklopljen je kupoprodajni ugovor kojim je ostvaren  prihod od 15.000,00 kuna.
Sa tvrtkom AXIOM smo izvršili instaliranje programa za komunalnu naknadu i groblja, što će olakšati rad, ali i točnost podataka, ali će zbog promjena programa ispočetka biti malo usporen rad.
Hrvatske vode su održale sastanak u svezi izgradnje kanalizacije; za aglomeraciju Koprivnica sve ide svojih tokom, a lakše će biti jer već postoji pročistač otpadnih voda.   
	Prošli tjedan je održan sastanak za osnivanje Turističke zajednice, odnosno za sazivanje izborne Skupštine; s našeg područja su predložena 2 subjekta u Skupštinu Turističke zajednice – SIZIM d.o.o. i Ljekarna Horvat, a osnivačka Skuština bi se održala 29.10.2015. godine,
	 Pojašnjava da je prisustvovao ostavinskoj raspravi iza pok. Bogdan Ivana, s obzirom da on    nema nikog od nasljednika, te će imovina pripasti Općini.
 U Selnici Podravskoj se prekrio dio objekta Područne škole, s obzirom da su uz to prostorije nogometnog kluba, a krovište im je prokišnjavalo.
 Obnovljen je i postavljen pil Svetog Florijana, a iduće godine bi se u suradnji s vatrogascima napravila posveta obnovljenog pila, prigodom Dana sv. Florijana.
 Pojašnjava da je danas bio u Fondu za zaštitu okoliša u svezi isplate sredstava za otkup zemljišta, te da su zatražili da im se dostavi kronologija događanja od sklapanja ugovora, te sporazum sa turskom kompanijom koji smo potpisali, a traže i jamstvo da će se projekat pokrenuti u određenom roku kao i izjavu da će se sklopiti preostali ugovori do ugovorenog iznosa.
	 Primili smo sredstva zadnjeg razdoblja iz IPA-e u iznosu 172.811,29 EUR-a koje smo proslijedili na otplatu kredita, tako da nam je za povrat kredita ostalo cca 39.000,00 kn s kamatama.
	Pojašnjava da sve račune redovno plaćamo, da je dug za Ekonerg ostao još cca 500.000,00 kn, preostali su nam još povrati za vodovod Legrad i za osjemenjivanje; sa DUUDI-om još uvijek nije riješeno za Mali Pažut i za karaulu, a što se tiče stanova u „školskoj“ zgradi, Dom zdravlja još uvijek nije riješio vlasništvo kao niti Županija za školske stanove te stan u vlasništvu Republike Hrvatske. Ukoliko nitko od njih to ne riješi uzet ćemo stanove koji su i upisani na Općinu kao i zemljište na kojem je zgrada, te ćemo raspisati natječaj za zakup.
	I. Gabaj navodi da je načelnik pobrojao dosta aktivnosti, a da ga zanima tko će Općini jamčiti da će se projekat u Kutnjaku provesti, s obzirom da mi moramo za to jamčiti Fondu.   
	Načelnik pojašnjava da ćemo mi jamčiti da projekt ide, s obzirom da je data koncesija za istraživanje, a Fond traži jamstva da može naplatiti svoja potraživanja za dana sredstva za kupnju zemljišta ako se projekat neće moći provesti. 
	I. Gabaj postavlja pitanje u svezi zatvaranja kredita, kolika je bila ukupna kamata.
	M. Rašanec pojašnjava da za sada točno ne znamo, jer će nam Banka po uplati sredstava iz IPA-e dostaviti novi Otplatni plan u kojem će se vidjeti kolika je još preostala glavnica i koliko su kamate.
	I. Gabaj zatražio je da se za iduću sjednicu Općinskog vijeća napravi izvješće o kreditu, koliko je bila predviđena kamata, otpisana kamata i stvarna kamata. Postavlja je pitanje što je poduzeto u svezi dugovanja za najamninu Legrađanke i za zakupninu Zlatka Peko.
	 Načelnik pojašnjava da je trenutno dugovanje Legrađanke 48.000,00 kn, da je aktivirana bjanko zadužnica, ali zbog blokade računa po njoj nema naplate. Navodi da se dug ne povećava, ali se niti ne smanjuje. Što se tiče naplate zakupnine za državno zemljište, to je u nadležnosti Državnog odvjetništva, a u programe Agencije za poljoprivredno zemljište smo unijeli sve podatke, tako da će oni po tome obračunavati zatezne kamate, a može se zatražiti i naplata.
	M. Rašanec konstatira da je do sada 5 zakupaca platilo zakup za ovu godinu, te navodi koji su to zakupci.
	Z. Međimorec postavlja pitanje što je u svezi peći u Legrađanki.
	Načelnik pojašnjava da prijedlog za priznavanje troškova za zamjenu peći nismo prihvatili na ime smanjenja dugovanja.
	Z. Međimorec konstatira da se u Antolovcu počelo nešto kopati, te postavlja pitanje da li znamo o čemu se radi.
	Načelnik pojašnjava da radove izvodi ŽUC, da nas o radovima nisu izvijestili, ali da ih je upozorio da ima prioritetnijih lokacija gdje bi se moralo nešto napraviti.
	Z. Međimorec konstatira da na mrtvačnici u Kutnjaku prokišnjava krovište.
	Načelnik pojašnjava da će plan iduće godine biti da se cijeli objekat prekrije, te da je vidio gdje prokišnjava.
	I. Šivak postavlja pitanje izgradnje kanalizacije na Šoderici.  
	Načelnik pojašnjava da će se graditi, ali se neće spajati na Đelekovec, već Botovo.
	I. Šivak nakon toga konstatira da bi trebalo planirati da se sa izgradnjom kanalizacije izgradi i plinska mreža, jer ima dosta zainteresiranih za priključak plina, te poziva načelnika da ispita tu mogućnost.
	Z. Međimorec navodi da na cesti prema Selnici ima puno oštećenja na cesti, posebno sad nakon radova izgradnje plinovoda.
	Načelnik pojašnjava da ga je Ivica Rašanec upozorio da ima puno oštećenja na poljskim putevima zbog gradnje plinovoda, te moramo sve poljske puteve pregledati i od INA-e zatražiti odštetu. Što se tiče ceste od Velikog Otoka prema Selnici, to ćemo morati postepeno sanirati u suradnji sa ŽUC-om.
	I. Šivak postavlja pitanje sanacije ceste od Đelekovca do Šoderice.
	Načelnik navodi da je ta cesta dijelom na području Općine Đelekovec, a dijelom Općine Legrad, da je pod upravljanjem ŽUC-a, te da za Općinu Đelekovec, prema izjavi načelnice, sanacija te ceste nije prioritet. Pojašnjava da je danas u Fondu razgovarao i u svezi reciklažnog dvorišta, te moramo dostaviti novu dokumentaciju, da cijena projektne dokumentacije iznosi do 60 tisuća kuna, a predloženo je da se reciklažno dvorište izgradi zajednički sa Općinom Đelekovec radi smanjenja troškova.
	Z. Međimorec postavlja pitanje da li je izvršen priključak vode u mrtvačnicu u Zablatju.
	Načelnik pojašnjava da je priključak vode riješen. 
	I. Gabaj konstatira da je bilo predloženo obaviti razgovor sa svima koji obavljaju pražnjenje septičkih jama cisternama, te postavlja pitanje da li je načelnik to obavio.	
	Načelnik pojašnjava da je trebao razgovarati samo s Gabajem, ne sa svima, te da će tražiti poštivanje komunalnog reda.
	I. Gabaj smatra da bi bilo dobro porazgovarati sa svima koji ispumpavaju septičke jame, jer možda imaju neke dobre prijedloge na koji način riješiti taj problem.
	Načelnik konstatira da ćemo sutra prikupiti podatke o svima koji ispumpavaju septičke i po naseljima.
	S obzirom da se više nitko nije javio za raspravu, predsjednica zaključuje raspravu po ovoj točki dnevnog reda.

Točka 3.

	Predsjednica otvara 3. točku dnevnog reda – rasprava i donošenje Odluke o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Legrad, te poziva V. Cvetnić da pojasni prijedlog.
	V. Cvetnić pojašnjava da je prijedlog Odluke upućen na razmatranje Općinskom vijeću, s obzirom da je došlo do promjene, smanjenja osnovice za obračuna plaće načelnika koji dužnost obavlja profesionalno, a osnovica za njegovu plaću je izjednačena s osnovicom za državne dužnosnike, sukladno Zakonu, te bi načelnik s obzirom na niski koeficijent imao plaću manju za cca 1.400,00 kn, što nije prihvatljivo, s obzirom da i sada ima manju plaću nego npr. neke djelatnice u vrtiću, a što s obzirom na njegovu odgovornost ne bi bilo u redu. Do smanjenja osnovice je došlo kada je Vlada povećala prag za izračun poreza na dohodak po stopi od 40%, odnosno povećala neoporezive iznose zaposlenima, jer bi u tom slučaju došlo i do povećanja plaća dužnosnicima, a da se to ne dogodi, za državne dužnosnike je smanjena osnovica, tako da je njihova plaća ostala ista. Načelnik naše Općine nema plaću na koju bi utjecala takva odluka Vlade, osim u dijelu koji se odnosi na osnovicu, ali bi mu se time plaća znatno smanjila, a drugog načina nema da plaća načelnika ostane ista. Osim toga, u  dosadašnjoj Odluci su navedena i materijalna prava s osnova radnog odnosa koja se temeljem naputka Ministarstva uprave moraju brisati, jer prema tom Naputku, načelnik koji dužnost obavlja profesionalno ima pravo na mirovinsko i zdravstveno osiguranje te na troškove u svezi s radom kao što su putni troškovi dolaska na posao, naknadu troškova za službena putovanja: dnevnice, putne troškove, naknadu prijevoza i korištenje osobnog automobila u službene svrhe, kao i naknadu za bolovanje temeljem drugih propisa, dok na ostala materijalna prava koja imaju službenici i namještenici, načelnik nema. Ta materijalna prava koja načelnik nema su pravo na regres za godišnji odmor, božićnicu, jubilarnu nagradu, korištenje godišnjeg odmora. Što se tiče godišnjeg odmora, načelnik na njega nema pravo, ali može odrediti određene dane da ne dođe na posao, bez da izostanak obrazloži ili opravda. S druge strane, kao načelnik ima obveze subotom, nedjeljom, praznicima i radnim danima nakon radnog vremena, kada nisu radni dani. Osim toga pojašnjava da je za zamjenika općinskog načelnika predložen koeficijent koji je bio i u dosadašnjoj Odluci (1,00), a da prema Zakonu postoji mogućnost da koeficijent iznosi do 85% koeficijenta za načelnika, što bi iznosilo 1,82, s napomenom da se na taj koeficijent primjenjuje naknada za rad zamjenika općinskog načelnika koji dužnost ne obavlja profesionalno (50% tog koeficijenta). 
	Načelnik smatra da nije u redu da načelnici nemaju pravo na godišnji odmor, te da će se to s vremenom sigurno regulirati, s obzirom da predstoje i sudske tužbe za priznavanje ovog prava.
	I. Gabaj smatra da nije pravilno da se takve stvari postave na taj način, jer u tom slučaju načelnik može izostati s posla koliko želi, to sve ovisi o osobi  koja tu dužnost obavlja. Ujedno postavlja pitanje tko odlučuje o pravima službenika i namještenika, kao npr. o pravu na isplatu regresa, božićnice i sličnih prava.
	Odgovoreno je da o tome odlučuje najprije Općinsko vijeće, planiranjem rashoda u Proračunu, dok načelnik odlukom odlučuje o isplati.    
	S obzirom da se više nitko nije javio za raspravu, predsjednica zaključuje raspravu i daje na glasovanje donošenje Odluke o plaći i drugim pravima iz rada općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Legrad, te nakon glasovanja konstatira da je „ZA“ glasovalo 7 članova, a 1 je bio „SUZDRŽAN“, te je većinom glasova prihvaćena Odluka.
	Odluka o plaći i drugim pravima iz rada općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Legrad nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.
  
Točka 4.

	Predsjednica otvara 4. točku dnevnog reda – razmatranje i donošenje Odluke o dopunama Odluke o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Legrad, te za pojašnjenje daje riječ načelniku.
	Načelnik pojašnjava da bi zbog zapošljavanja poljoprivrednog redara trebalo dopuniti Odluku o ustrojstvu, s obzirom da poslovi koji su u nadležnosti poljoprivrednog redara nisu navedeni u Odluci.
	V. Cvetnić pojašnjava da osim poslova poljoprivrednog redara, poslovi su se dopunili i sa poslovima prometnog redara, ali i sa poslovima provođenja projekata kojih ima sve više i koje Općina provodi, bez obzira iz kojih se izvora financiraju ti projekti. 
	I. Gabaj postavlja pitanje kada će se raspisati natječaj za poljoprivrednog i komunalnog redara.
	Načelnik pojašnjava da je prijedlog natječaja već izrađen, a uvjeti će biti: najmanje srednja poljoprivredna škola, 1 godina radnog iskustva na tim poslovima i položen državni stručni ispit ili bez položenog ispita, ali uz obvezu polaganja stručnog ispita u roku 1 godine; da je kod zapošljavanja obveza da se provede testiranje, a može se obaviti i razgovor s kandidatima, te će se prema rezultatima tog testiranja vjerojatno i odabrati kandidat. Navodi da bi se natječaj raspisao kada današnje odluke stupe na snagu, s time da bi novi službenik započeo s radom od 1.1.2016. godine.
	Za raspravu se nitko nije javio, te predsjednica zaključuje raspravu i daje na glasovanje prijedlog Odluke o dopunama Odluke o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Legrad i nakon glasovanja konstatira da je Odluka JEDNOGLASNO, sa 8 glasova „ZA“ prihvaćena. 
	Odluka o dopunama Odluke o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Legrad nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Točka 5.

	Predsjednica otvara 5. točku dnevnog reda – razmatranje i donošenje Odluke o dopuni Odluke o određivanju koeficijenata za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Legrad, te za pojašnjenje daje riječ načelniku. 
	Načelnik pojašnjava da je prijedlog radnog mjesta i koeficijenta vezan uz raspisivanje natječaja za poljoprivrednog i komunalnog redara, jer u Odluci nemamo ustrojeno to radno mjesto.
	I. Gabaj postavlja pitanje koliko će biti plaća za to radno mjesto.
	Pojašnjeno je da će biti ista kao što je bila i plaća Božice, odnosno da se mora pomnožiti osnovica i koeficijent za to radno mjesto, a dodaje se minuli rad, te sve ovisi o radnom stažu kandidata koji će biti primljen. 

	Drugih pitanja po ovoj točki više nije bilo, te predsjednica daje na glasovanje prijedlog Odluke o dopuni Odluke o određivanju koeficijenata za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Legrad i nakon glasovanja konstatira da je Odluka JEDNOGLASNO, sa 8 glasova „ZA“  prihvaćena. 
	Odluka o dopuni 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.

Točka 6.

	Predsjednica otvara 6. točku dnevnog reda – rasprava i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim porezima, te daje riječ načelniku za pojašnjenje.
	Načelnik pojašnjava da se izmjene Odluke odnose na porez na tvrtku koji je bio određen u iznosima protuvrijednosti u markama, te je bilo iznosa s lipama, a osim toga nedostajale su nam neke djelatnosti, koje smo u prijedlogu dopunili, s time da su izostavljene pravne osobe koje obavljaju istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina, za što načelnik predlaže da se dopuni i predlaže godišnji iznos od 2.000,00 kn.
	V. Cvetnić pojašnjava da se već prošle godine planiralo usklađivanje odnosno dopuna ove Odluke, ali smo pretpostavljali da će doći i do izmjena Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te smo htjeli usklađenje predložiti nakon toga. S obzirom da do izmjena Zakona nije došlo, prijedlog je upućen sada na razmatranje, a izmjene će se primjenjivati od 2016. godine, s obzirom da se izmjene moraju donijeti do kraja veljače tekuće godine kako bi se one u toj godini i primjenjivale. 
	I. Gabaj konstatira da bi iznos za obrtničke radionice s 2 do 5 zaposlenih, prema njegovom izračunu, trebao biti iznos od 625,00 kn.
	S. Kuruc navodi da bi točan izračun bio drugi iznos, te predlaže da se iznos zaokruži na 600,00 kn, s čime se složio i gosp. Gabaj. 
.  	Stoga je predloženo je da u točki 5. pod „- obrtničke radionice – s 2 do 5 zaposlenih“ iznos bude 600,00 kuna.
	Drugih prijedloga niti pitanja nije bilo, te predsjednica daje na glasovanja prijedloge:
	prijedlog načelnika da se pod točkom 1. Pravne osobe dopune sa „istraživanje i eksploatacija mineralnih sirovina u iznosu 2.000,00 kuna“ – prijedlog je glasovanjem JEDNOGLASNO, sa 8 glasova „ZA“ prihvaćen,

prijedlog da se u točki 5. alineji 3 „obrtničke radionice – s 2 do 5 zaposlenih“ iznos poveća sa 500,00 na 600,00 kuna – prijedlog je glasovanjem JEDNOGLASNO, sa 8 glasova „ZA“ prihvaćen.
		Nakon toga predsjednica daje na glasovanje dopunjeni prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim porezima i nakon glasovanja konstatira da je Odluka JEDNOGLASNO, sa 8 glasova „ZA“ prihvaćena.
	Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim porezima nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Točka 7.

	Predsjednica otvara 7. točku dnevnog reda – rasprava i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju ugovora o koncesiji na području Općine Legrad, te za pojašnjenje daje riječ načelniku.
	Načelnik pojašnjava da se radi o brisanju djelatnosti prijevoza pokojnika iz navedene Odluke, s obzirom da je ove godine donijet zakon da prijevoz pokojnika mogu obavljati sve fizičke i pravne osobe koje zadovoljavaju uvjete za obavljanje pogrebničke djelatnosti.
	V. Cvetnić pojašnjava da je Zakonom o pogrebničkoj djelatnosti, iz Zakona o komunalnom gospodarstvu ukinuta komunalna djelatnost „prijevoz pokojnika“, čime je po sili zakona došlo do raskida Ugovora o koncesiji sa Cvjećarnicom IRIS, a korisnici mogu za prijevoz pokojnika angažirati bilo koju pravnu ili fizičku osobu koja ima registriranu tu djelatnost i ispunjava uvjete propisane zakonom. Napominje, da će Općinsko vijeće morati dopuniti odluku o komunalnim djelatnostima čije se obavljanje povjerava temeljem ugovora, za djelatnost prijevoza pokojnika, te provesti natječaj, ali samo za usluge koje plaća Općina, a te usluge se odnose kada prijevoz pokojnika plaća Općina, jer je pokojnik npr. nepoznata osoba preminula na području naše Općine, kao što smo već imali slučaj.
	Za raspravu se po ovoj točki više nitko nije javio, te predsjednica daje na glasovanje prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju ugovora o koncesiji na području Općine Legrad, te nakon glasovanja konstatira da je Odluka JEDNOGLASNO, sa 8 glasova „ZA“ usvojena.
	Odluka o izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju ugovora o koncesiji na području Općine Legrad nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Točka 8.

	Predsjednica otvara 8. točku dnevnog reda – razmatranje zahtjeva i donošenje odluke o raskidu ugovora o povjeravaju obavljanja komunalnih poslova održavanja groblja na području Općine Legrad, te donošenje odluke o obavljanju poslova održavanja groblja koji se odnose na pogrebne poslove, te za pojašnjenje daje riječ načelniku.
	Načelnik pojašnjava da je tvrtka „5P International“ zatražila raskid ugovora, a njihov zahtjev je dostavljen sa sazivom članovima Općinskog vijeća. Navodi da je u svezi toga sazvao i sastanak sa predstavnicima klubova stranaka Općinskog vijeća kako bi se dogovorilo o daljnjem načinu obavljanja tih poslova. Predlaže da bi se poslovi ukopa obavljali temeljem ugovora o djelu, koje smo za sada sklopili, ali smo svima napomenuli da će njihovo trajanje ovisiti o odluci Vijeća, s obzirom da je prošao otkazni rok sa „5P Internationalom“ i oni su izjavili da ne mogu dalje obavljati te poslove. Prema ugovorima o djelu ukupni trošak bi iznosio 1.550,00 kn, što bi plaćali korisnici Općini, a Općina bi obavljala isplate mjesečno, prema broju ukopa. Za ukop su potrebne četiri osobe, zbog spuštanja u jamu, dok bi iskop i zatrpavanje jame, te čišćenje mrtvačnice obavljao Goran Vugrač, koji je te poslove već obavljao ranije. Ostali s kojima smo sklopili ugovor o djelu su Zoran Ištvanović, Ivan Balog i Ivan Žigolić, ali bi bilo dobro da se uključe još neki ljudi po naseljima, tako da imamo mogućnost odabira ako netko od sadašnjih bude spriječen.
		I. Gabaj smatra da je to prevelika cijena, odnosno preveliki „skok“ u odnosu na dosadašnju cijenu, te predlaže da se dio troškova financira iz općinskog proračuna iz sredstava grobljanske naknade koju ljudi plaćaju.
	Načelnik navodi da bi Općina mogla pokriti troškove prijevoza do naselja gdje je sprovod.
	I. Gabaj predlaže da za sada cijena bude 1.400,00 kuna, a kasnije da se poveća ako bude potrebno.
	Drugih prijedloga nije bilo, te predsjednica daje na glasovanje:
	Odluku o prihvaćanju raskida ugovora o povjeravanju komunalnih poslova održavanja groblja sa „5P Internationalom“ d.o.o., Koprivnica.

	Predsjednica nakon glasovanja konstatira da je Odluka JEDNOGLASNO, sa 8 glasova „ZA“ prihvaćena. 
	Odluku da se pogrebni poslovi obavljaju povjeravanjem poslova fizičkim osobama temeljem ugovora o djelu, te da cijena za poslove ukopa iznosi 1.400,00 kn, a preostali dio troškova da podmiri Općina.

	Predsjednica nakon glasovanja konstatira da je Odluka JEDNOGLASNO, sa 8 glasova „ZA“ prihvaćena.
	Odluke se nalaze u prilogu zapisnika i njegov su sastavni dio.

Točka 9.

	Predsjednica otvara 9. točku dnevnog reda – donošenje odluke o pokretanju postupka za raspivanje natječaja za povjeravanje komunalnih poslova održavanja javne rasvjete na području Općine Legrad, te daje riječ načelniku za pojašnjenje.
	Načelnik pojašnjava da je postojeći, ugovor pred istekom, te se mora provesti novi natječaj; navodi da je predloženi troškovnik izmijenjen u odnosu na raniji, da su stavljene stavke koje su bile po računima; da bi postepeno išli na zamjenu svjetiljki sa led rasvjetom u suradnji sa Fondom, kroz nekoliko godina; da bi se novi ugovor potpisao na 2 godine, zbog stalnih unapređenja rasvjetnih tijela, jer nekih žarulja već niti sada nema radi sprečavanja svjetlosnog zagađenja.
	I. Gabaj postavlja pitanje kako svijetli rasvjeta.	 
	Načelnik pojašnjava da navečer do 24.00 sata i ujutro od 5.00 sati.
	D. Matoš postavlja pitanje zašto u centru Legrada rasvjeta svijetli po danu.
	Načelnik pojašnjava da je pokvaren tajmer, a cijena novog je preko 7 tisuća kuna.
	Za raspravu se po ovoj točki više nitko nije javio, te predsjednica daje na glasovanje Odluku o pokretanju postupka za raspisivanje natječaja za povjeravanje komunalnih poslova održavanja javne rasvjete na području Općine Legrad, na rok od 2 godine.
	Nakon glasovanja predsjednica konstatira da je Odluka JEDNOGLASNO, sa 8 glasova „ZA“ usvojena.
	Odluka se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Točka 10.

	Predsjednica otvara 10. točku dnevnog reda – rasprava, 1. čitanje prijedloga Odluke o komunalnom redu na području Općine Legrad, te daje riječ načelniku za pojašnjenje.
	Načelnik pojašnjava da je to jedan od najbitnijih akata Općine, da je Božica napravila usklađenje odluke, te poziva da se još iznesu prijedlozi prije donošenja konačne Odluke. 
	I. Šivak postavlja pitanje zašto su za iste prekršaje, u članku 83. i 84. propisane različite kazne.
	Pojašnjeno je da je razlika što su u članku 83. kazne za pravne, a u članku 84. za fizičke osobe, a kazne su propisane Prekršajnim zakonom. 
 	I. Gabaj smatra da ta odluka mora biti napravljena da bude primjenjiva i provediva, te konstatira da u članku 9. ima neprihvatljivih odredbi vezanih uz otpad i to „vlasnik-korisnik zemljišta obvezan je zbrinuti na vlastitom zemljištu primjenom propisanih agrotehničkih mjera“, što bi značilo da se biljni otpad mora zbrinuti doma, te postavlja pitanje na koji način.
	Načelnik konstatira da se mora zbrinuti kompostiranjem.  
	Predloženo je da se taj stavak dopuni, jer nemaju svi mogućnost da doma kompostiraju otpad.
	M. Rašanec konstatira da je u članku 9. stavku 3. sada definirana i obveza održavanja okućnica, što do sada nismo imali. 
	I. Gabaj smatra i da se članak 30. mora bolje, preciznije definirati.
	Drugih primjedaba za sada nije bilo, te predsjednica zaključuje raspravu po ovoj točki dnevnog reda.

Točka 11.

	Predsjednica otvara 11. točku dnevnog reda – pitanja i prijedlozi, te otvara raspravu.
	Načelnik pojašnjava da je pokrenut postupak za asfaltiranje ceste u Malom Otoku, do groblja.
	I. Gabaj iznosi primjedbe u svezi spojeva na cesti u Gradišću, a ujedno navodi da se na novom asfaltu, kod eko-doma osjećaju „hupseri“.
  	Načelnik dalje navodi da bi se u petak trebali postaviti novi prozori na domu mještana u Selnici Podravskoj. Navodi također da smo dali ponudu na natječaj HŽ Infrastrukture, za kamen za poljske puteve sa predloženom cijenom od 2,00 kn + PDV po m3, a tražili smo ukupno 1.000,00 m3. Za sada to još nije riješeno. 


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

	Dovršeno u: 20.30 sati.

	Zapisničar:                                                                                                 Predsjednica:
    Vesnica Cvetnić                                                                                           Snježana Kuzmić









