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	ZAPISNIK
         od 10. prosinca 2015. godine
	
sa 28. sjednice Općinskog vijeća Općine Legrad održane u sali za sastanke Općine Legrad.
	
	Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/15-01/02, URBROJ: 2137/10-15-10 od 1. prosinca 2015. godine.
	Prisutni:  Snježana Kuzmić – predsjednica, Marijan Baranašić, Ivica Gabaj, Ivana Halapija 
                          (priključila se tijekom 2. točke dnevnog reda), Zvonko Juras, Stjepan Kuruc, 
                          Dragutin Matoš, Zdravko Međimorec, Ivica Rašanec i Ivan Šivak – članovi.    
          Ne prisustvuju: Dijana Hunjadi.
	 Sjednici prisustvuju: Ivan Sabolić, općinski načelnik 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: 18.00 sati.

	Predsjednica pozdravlja sve prisutne članove Općinskog vijeća kao i prisutnog novinara Podravskog lista gosp. Dolenca, te prije otvaranja sjednice poziva V. Cvetnić da izvrši prozivku i nakon prozivke konstatira da je prisutno 9 članova Općinskog vijeća. 
	Nakon toga otvara 28. sjednicu Općinskog vijeća i predlaže slijedeći  
		
D N E V N I  R E D

	1. Usvajanje Zapisnika sa 27. sjednice Općinskog vijeća Općine Legrad,
	2. Aktualni sat,
	3. Rasprava 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 Legad u 2015. godini,
              - Programa o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi 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,
	4. Razmatranje i donošenje Proračuna Općine Legrad za 2016. godinu i Projekcija za 2017. i 
              2018. godinu sa donošenjem programa:
 	     - Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine
                 Legrad u 2015. godini,
 	    - Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Legrad u 2015.
                godini,
              - Programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na području Općine Legrad
                u 2015. godini,
              - Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Legrad u 2015. godini,
              - Plana socijalne skrbi na području Općine Legrad u 2015. godini,
              - Programa javnih potreba u sportu na području Općine Legrad u 2015. godini,
	5. Razmatranje i usvajanje Smjernica za  organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja 
              na području Općine Legrad te godišnje Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na 
              području Općine Legrad u 2015. godini,
	6. Razmatranje i donošenje Odluke o izvršavanju proračuna Općine Legrad za 2016. godinu,
	7. Razmatranje i donošenje Odluke o zabrani građenja građevina i izvođenja građevinskih 
              radova tijekom tureističke sezone za 2016. godinu,
	8. Razmatranje i donošenje Odluke o načinu obračuna i plaćanja usluge skupljanja i odvoza 
              komunalnog otpada na području TRC Šoderica,
	9. Otvaranje molbi za dodjelu studentskih stipendija Općine Legrad, utvrđivanje Liste reda 
              prvenstva za dodjelu studentskih stipendija Općine Legrad u akademskoj godini 
              2015./2016., te donošenje Odluke o broju studentskih stipendija koje se dodjeljuju 
              studentima s područja Općine legrd u akademskoj godini 2015./2016.,
	10. Donošenje Odluke o odabiru izvršitelja kojemu će se povjeriti obavljanje komunalnih 
                poslova održavanja javne rasvjete na području Općine Legrad,
	11.  Pitanja i prijedlozi. 

	Predsjednica postavlja pitanje u svezi izmjena i dopuna predloženog dnevnog reda.
	Prijedloga za izmjene ili dopune predloženog dnevnog reda nije bilo, te predsjednica daje na glasovanje predloženi dnevni red i nakon glasovanja konstatira da je predloženi dnevni red JEDNOGLASNO prihvaćen, sa 9 glasova „ZA“.

Točka 1.
		Predsjednica otvara 1. točku dnevnog reda – usvajanje Zapisnika sa 27. sjednice Općinskog vijeća održane 20. listopada 2015. godine.
	Primjedaba na zapisnik nije bilo, te predsjednica daje na glasovanje usvajanje Zapisnika sa 27. sjednice Općinskog vijeća i nakon glasovanja konstatira da je Zapisnik JEDNOGLASNO usvojen sa 9 glasova „ZA“. 
	
Točka 2.
	Predsjednica otvara 2. točku dnevnog reda – Aktualni sat, te daje riječ načelniku.
	Načelnik iznosi provedene aktivnosti od posljednje sjednice Općinskog vijeća i to:
	nakon završetka javnih radova sa 30.09.2015. godine, sklopili smo po objavljenom pozivu zainteresiranim osobama, ugovore o djelu sa 6 radnika za obavljanje komunalnih poslova – košnja trave na području cijele Općine, s obzirom da su javni radovi prerano završili, a bilo je potrebe za još jednom košnjom trave na javnim zelenim površinama, parkovima i grobljima. Ti radnici su posao obavili za naknadu od 600,00 kuna neto, a pomogla im je i nekolicina socijalnih korisnika.

Vlada RH je odobrila program EGTS-a za koji je Općinsko vijeće odobrilo da se sklopi Sporazum o suradnji i priključenju i do sada su održana dva sastanka.
LAG Mura-Drava: u tijeku je izrada strategije razvoja LAG-a, te poziva članove Općinskog vijeća da daju svoje prijedloge koji se odnose na područje naše Općine kako bi se isti uvrstili u strategiju; navodi da je održana jedna radionica u Legradu i jedna u Donjem Vidovcu, te više sastanaka općinskih načelnika o tom projektu.
Aglomeracija Koprivnica: pojašnjava da je održan sastanak sa načelnicima na kojem su načelnici pozvani da se ubrza rješavanje dokumentacije za koju su se Općine obvezale, npr. imovinsko pravni odnosi za ceste, te s obzirom da je u tijeku donošenje proračuna, da se u proračunu za iduću godinu planiraju financijska sredstva za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije.
Radovi na izgradnji škole u Legradu: navodi da su uvid u izgrađene objekte obavili župan gosp. Koren i dožupan gosp. Pal; da su ovih dana završeni radovi priključenja na vodovodnu i plinsku mrežu objekata što je financirala Općina, a što se moralo hitno odraditi zbog opasnosti od smrzavanja postavljenih instalacija. Od strane dožupana gosp. Pala smo zamoljeni ako bi Općina iduće godine mogla financirati asfaltiranje prilazne ceste, dio od postojećeg asfalta do ulaska na parcelu škole.
U Malom Otoku su završeni radovi asfaltiranja prilazne ceste do groblja i parkirališta ispred groblja, a postavljen je i znak zabrane za prometovanje traktorima. Radove je izvela tvrtka PZC Cestogradnja.
 Sa DVD-om Veliki Otok dogovorili smo izradu idejnog rješenja i projekta zua uređenje parka ispred vatrogasnog doma, ali i parka u gornjem dijelu Velikog Otoka.
U Malom Otoku je izvršena primopredaja objekta svlačionica, odnosno Općina je preuzela taj objekt koji se više ne koristi, jer nema nogometnog kluba, ali je jedna prostorija ostavljena na korištenje mladima.
Sjednici se priključuje Ivana Halapija.
	U Ortilosu je održan sastanak sa načelnicom, a kojemu je prisustvovao i gosp. Zoltan Pamer, a vezano je uz daljnje projekte u okviru IPA programa koji se odnose na asfaltiranje ceste do ušća te još jedan projekt izgradnje šetnice uz rijeku Drave prema Šoderici, gdje bi pokušali uključiti i Općinu Đelekovec, jer dio trase ide njihovim područjem.

 Sa Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije i PORA-om uspostavljena je suradnja u svezi popularizacije 
Regionalnog parka Mura – Drava i postavljanja osmatračnica na području naše Općine, a s njihove strane su predstavljeni i projekti koje provode ili namjeravaju provoditi.
	U Ministarstvu poljoprivrede je održan sastanak u svezi provođenja zakona o veterinarstvu, te je došlo do promjena i većih financijskih obveza Općina u svezi zbrinjavanja napuštenih životinja.
	 Općinu su posjetili studenti Šumarskog fakulteta iz Zagreba koji su obišli značajnija mjesta na    području Općine, te se dogovorilo da bi studenti izradili studiju o parku u Legradu.

 Održana je rasprava u svezi prigovora za vlasništvo nekretnina na Šoderici koju je pokrenula Turistička zajednica Grada Koprivnice, ali se oni raspravi nisu odazvali, dok smo mi dostavili sve dokaze i dokumentaciju za rješavanje vlasništva u našu korist, a zatražili smo i brzo rješenje zbog priprema za iduću turističku sezonu.
 Proveli smo natječaj za zapošljavanje poljoprivredno-komunalnog redara, primljeno je 14 prijava, ali nisu sve udovoljavale zahtjevima, tako da je za nekolicinu provedeno testiranje kandidata i intervju, a nakon toga najviše bodova je stekla gđa Šalamon iz Selnice Podravske, ali moramo zatražiti još neku dokumentaciju.
Ujedno napominje da smo danas raspisali natječaj za primanje kandidata na stručno osposobljavanje, od čega možemo imati koristi, jer nam dobro dođe pomoć, a nemamo nikakvih obveza financiranja niti troškova osim stručnog ispita.
	Održao je sastanak sa poljoprivrednicima s područja Općine koji ispumpavaju septičke jame i oni su dali neke svoje prijedloge – da se odvozi na područje starih odlagališta otpada po naseljima i dogovorili da će Općina napraviti pristupne puteve do tih odlagališta koje će moći koristiti samo oni, a ne i drugi koji bi dovozili otpad na ta odlagališta.

	Navodi da je održan i Kolegij načelnika i gradonačelnika u svezi naknada od strane HAKOM-a, ali će to pojasniti pod zadnjom točkom dnevnog reda.
	Nakon toga predsjednica otvara raspravu.  
	Z. Juras postavlja pitanje da li se strategija razvoja LAG-a može dopuniti i predlaže da se u to upiše i projekt Stazama Zrinskih koji smo kandidirali za sredstva EU fondova, a još uvijek je na čekanju.
	I. Gabaj izražava žaljenje što sjednica nije započela minutom šutnje za umrlog bivšeg djelatnika Općine, gosp. Zlatka Peko, a nakon toga postavlja pitanje što će biti s novoasfaltiranjim ulicama u Legradu, s obzirom na planiranu izgradnju kanalizacije od 2017. godine, jer je rečeno da se to ne smije dirati slijedećih 5 godina, te što je s Malim Pažutom.
	Načelnik pojašnjava da se do 3 m asfalt smije oštetiti, jer će to ući u troškove projekta; što se tiče županijskih cesta pokušat će se izgradnja provesti bez oštećenja, a ako neće biti moguće bude se saniralo, jer će s projektom i to biti predviđeno, ali ne kao rekonstrukcija postojećeg stanja, već kao sanacija nakon radova. Što se tiče Malog Pažuta, za to još uvijek nemamo nikakvih informacija, ali to nije slučaj samo za Legrad, već i ostale Općine imaju iste probleme i na tome će se morati poraditi na nivou Države da se nadležni ured „pritisne“ da efikasjije radi svoj posao.
	Z. Međimorec predlaže da se osobama koje obavljaju pogrebne poslove stavi obveza podizanja ploče na spomenicima, na što načelnik pojašnjava da u slučaju da oni imaju takvu obvezu, a dogodi se nešto s pločom, tada će Općina morati snositi troškove naknade štete, a od toga se i oni ograđuju. 
	Z. Juras postavlja pitanje da li se pokrenulo pitanje sanacije obale kod Halaš Čarde.
	Načelnik navodi da Hrvatske vode mogu te radove izvesti samo uz izrađenu studiju utjecaja na okoliš, što im je preskupo. 
	Z. Juras predlaže da se pokrene izrada projektne dokumentacije za asfaltiranje puta na „Gornjem polju“ prema Donjoj Dubravi.
	Načelnik navodi da bi to možda bilo moguće već sa putem prema ušću, s obzirom da Mađari imaju puno veću dionicu.
	D. Matoš konstatira da je već bilo razgovora o tome, ali je bilo rečeno da je postojeći put preuski, a ljudi nisu bili suglasni odpustiti dio zemljišta da se put proširi.
	S. Kuruc navodi da je takav stav vlasnika zemljišta imao druge osnove.
	Za raspravu se više nitko nije javio, te predsjednica zaključuje raspravu po ovoj točki dnevnog reda.

Točka 3.
	Predsjednica otvara 3. točku dnevnog reda – rasprava i donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Legrad za 2015. godinu i Projekcija za 2016. i 2017. godinu sa donošenjem izmjena i dopuna programa, te daje riječ načelniku za pojašnjenje.
	Načelnik pojašnjava da je od prvog podnesenog prijedloga izmjena i dopuna Proračuna koji nije prihvaćen, prošlo 3 mjeseca, te se ponovo predlaže njegovo donošenje, te pojašnjava omjer prihoda i rashoda koji uglavnom ostaje isti u odnosu na prvobitni, s time da se dug postepeno smanjuje, a on planira da bi se iduće godine trebao svesti na nulu. Nakon toga po stavkama pojašnjava gdje je došlo do većih odstupanja i to:
	a) u prihodima: porezi na imovinu – porez na promet nekretnina je povećan; potpore od Države zbog uključenosti Općine u II. skupinu razvijenosti koje nismo planirali; prihod za izradu PUR-a nećemo ostvariti ove godine te se briše; prihod za izbore (parlamentarne) što nismo planirali; prihod Ministarstva za projektnu dokumentaciju za infrastrukturu na Šoderici se briše, jer je direktno plaćeno izrađivaču; prihod od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za nabavu kanti po postupku iz 2014. i 2015. (2 faze nabave kanti i kontejnera), te za izradu energetskog pregleda javne rasvjete što nam je preduvjet za zamjenu svjetiljaka javne rasvjete; prihod od HTZ-a za fitnes park što prvobitno nismo planirali; a za reciklažno dvorište ove godine nećemo ostvariti prihod; prihod od zakupa imovine se povećao, jer smo naplatili nešto starih dugovanja, a i jedan prostor više je u zakupu; zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Države je povećan, jer je SIZIM dobio privremeni zakup pa je morao platiti razliku zakupnine za cca 130 tisuća kuna; planiran je iznos za ekploataciju plina prema prošlogodišnjem izvršenju; dobili smo naknadu za pravo služnosti od INE; naknada za legalizaciju zgrada je povećana, jer je bilo dosta predmeta; dobili smo prihod od ŽUC-a što nismo planirali za izradu elaborata cesta, a odnosi se na županijske ceste; povećani su komunalni doprinosi, također zbog legalizacije; povećan je prihod od Zavoda za zapošljavanje zbog većeg broja komunalnih radnika koje smo imali; povećan je i prihod od prodaje zemljišta, jer je zbog vodovodnih priključaka prodano više okućnica na Šoderici i neka nova gradilišta, a ostvaren je prihod i od prodaje nekretnina u Legradu,
	b) u rashodima: povećani rashodi za provedene predsjedničke i parlamentarne izbore; za projektnu dokumentaciju za Šodericu je smanjeno, jer dio koji je financiralo Ministarstvo mi nismo dobili pa nismo imali niti trošak; za izradu energetskih certifikata nismo utrošili sredstva, jer ćemo iduće godine dati izraditi preostale certifikate koje moramo; povećan je trošak za elaborat cesta Općine; trošak za izradu projektne dokumentacije za reciklažno dvorište nećemo imati ostvarenje ove nego iduće godine, jer još čekamo odluku Fonda; za za izradu PUR-a također nećemo imati trošak ove godine; za zamjenu stolarije na domu u Selnici je usklađen iznos sa stvarnim troškom; subvencije poljoprivredicima su smanjene, jer se nije javio veći broj za povrat sredstava; plaće za zaposlene su povećane zbog većeg broja komunalnih radnika koje smo imali, a to je povezano i sa povećanjem na doprinosima i putnim troškovima dolaska na posao; smanjeni su troškovi za električnu energiju; uvedena je stavka nabave novogodišnjih dekoracija, tako da bi svake godine nabavili nešto novo da se popuni; unijeta je stavka za osobu na stručnom osposobljavanju za što dobivamo sredstva, ali nismo imali planirani rashod; povećane su zatezne kamate zbog starih obveza; povećana su ulaganja u računalne programe zbog nabave novih programa; udrugama su sredstva uglavnom ostala ista, povećanje je za Graničar zbog potrebe za pokriće troškova funkcioniranja kluba; pojavio je novi rashod za sufinanciranje boravka djece u jasličkoj skupini u drugim vrtićima, jer u našem vrtiću te skupine nema; za školu u Legradu je iznos usklađen za vodovodni i plinski priključak nove škole; pojavio se novi trošak sanacije krovišta na Područnoj školi u Selnici P.; povećana je stavka pomoći obiteljima na ime komunalnog doprinosa zbog legalizacije; povećana je stavka za studentske stipendije, jer nisu bile planirane nove stipendije za ovu godinu; za gerontodomaćicu je trošak smanjen jer je za dio godine Županija povukla sredstva iz Fondova za tu namjenu; unijet je novi trošak za pogrebne usluge; za poljske puteve i za zimsku službu je povećan iznos; povećani je i trošak za asfaltiranje ceste u Malom Otoku, kao i za cestu u Gradišću u odnosu na planirano, dok je za cestu Antolovec – Županec ukinuta stavka jer bi se iduće godine probali riješiti tu cestu; kamate za primljeni kredit su smanjene zbog prijevremene otplate, dok je iz istog razloga glavnica povećana, s obzirom da smo dobili sva sredstva od IPE i zatvorili kreditnu obvezu do kraja; za javnu rasvjetu su povećani troškovi i za tekuće održavanje i postavljanje novih svjetiljki, dok na proširenje javne rasvjete nismo išli; sa tim bi krenuli iduće godine, a uvedena je nova stavka izrada energetskog pregleda javne rasvjete što nam je osnova za modernizaciju cjelokupne javne rasvjete, bez čega Fond ne odobrava sredstva sufinanciranja; povećani su troškovi odvoza komunalnog otpada zbog pražnjenja kontejnera koje smo postavili; povećani su troškovi komunlanog održavanje zelenih i javnih površina kao i komunalno uređenje naselja koje se odnosi na rušenje stabala na Šoderici, u Selnici i drugim mjestima gdje je bilo potrebe; unijete su nove stavke kod kapitalnih ulaganja i to za fitnes parka na Šoderici, nabavu kanti i kontejnera; što se tiče vrtića tu je uglavnom ostao isti iznos kao i godinu prije, a sve nabave i projekti su planirani u 2016.g.
	Nakon toga predsjednica otvara raspravu.
	Z. Međimorec postavlja pitanje zašto je Mladosti Mali Otok isplaćeno 15.000,00 kn, a Kutnjak je dobio samo 1.500,00 , a oba kluba us zatvorena.
	Načelnik pojašnjava da je Mali Otok funkcionirao dio godine, a to su sredstva koja su tražili još u proljetnom dijelu sezone.
	Z. Međimorec postavlja pitanje što je sa svlačionicama u Kutnjaku.
	Načelnik pojašnjava da je sa Oliverom, zadnjim predsjednikom Kluba, dogovoreno da se daju na korištenje mladima, jer je on s njima održao sastanak i zainteresirani su za njihovo korištenje.
	Z. Međimorec postavlja pitanje da li je Općina kosila igralište u Malom Otoku nakon zatvaranja kluba.
	Načelnik konstatira da oni sami kosili sa našom kosilicom, ali da će Općina i dalje voditi brigu o redovitom održavanju igrališta, ali ne tako redovito kao što su sami održavali. 
	Z. Međimorec postavlja pitanje da li je DVD Kutnjak tražio sredstva za zamjenu stolarije na vatrogasnom domu, na što mu načelnik odgovara da nije, već su tražili samo za krovište.
	I. Gabaj postavlja pitanje na što se odnosi povećanje od 123 tisuće kn na računu 64222.
	Pojašnjeno mu je da je to za naplaćena dugovanja za zakupninu za državno zemljište, jer je SIZIM platio razliku zakupnine za privremeni zakup od 5 g..
	S. Kuruc smatra da ne bi trebali imati velikih rasprava oko rebalansa, da za to nema potrebe; da je proračun izglasan, a ne može se sve detaljno planirati, te da je najbitnije da se smanjuje dugovanje što je pokazatelj dobrog rada.
	M. Rašanec pojašnjava da je dugovanje još ostalo za zemljište u Kutnjaku i dio obveza za Ekonerg, a da se ostale obveze redovito podmiruju.
	Z. Međimorec postavlja pitanje što je sa zemljištem u Kutnjaku?
	Načelnik pojašnjava da još uvijek sve stoji, jer su sada aktualni samo pregovori na državnom nivou pa ne može s nikim razgovarati o tome.
	I. Šivak konstatira da je veoma zadovoljan rezulatima i smatra da je ove godine sve dobro odrađeno.  	
          S. Kuruc smatra da je za buduće projekcije Općine važno jedinstvo.
	
	Za raspravu se više nitko nije javio, te predsjednica zaključuje raspravu i daje na glasovanje usvajanje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Legrad za 2015. godinu i Projekcija za 2016. i 2017. godinu kao i donošenje 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 Legad u 2015. godini, Programa o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi 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,

te nakon glasovanja konstatira da je „ZA“ glasovalo 8 članova, a 2 su bila „SUZDRŽANA“, te su većinom glasova prihvaćene Izmjene i dopune Proračuna Općine Legrad za 2015. godinu i Projekcija za 2016. i 2017. godinu, Program o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture  na području Općine Legrad u 2015. godini, Program o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Legrad u 2015. godini, Program o izmjeni Programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na području Općine Legad u 2015. godini, Program o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Legrad u 2015. godini, Plan o izmjeni Plana socijalne skrbi na području Općine Legrad u 2015. godini, Program o izmjenama Programa javnih potreba u sportu na području Općine Legrad u 2015. godini, koje se nalaze u prilogu zapisnika i njegov su sastavni dio.
	  
Točka 4.
	Predsjednica otvara 4. točku dnevnog reda – razmatranje i donošenje Proračuna Općine Legrad za 2016. godinu i Projekcija za 2017. i 2018. godinu sa donošenjem Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Legrad u 2015. godini, Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Legrad u 2015. godini, Programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na području Općine Legrad u 2015. godini, Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Legrad u 2015. godini, Plana socijalne skrbi na području Općine Legrad u 2015. godini,
Programa javnih potreba u sportu na području Općine Legrad u 2015. godini, te daje riječ načelniku za pojašnjenje.
	Načelnik pojašnjava da je prijedlog Proračuna dostavljen svim članovima Općinskog vijeća 13.11.2015. godine, da su nakon toga održane konzultacije, da je prijedlog razmatrao Odbor za proračun, te da je upućen poziv za javno predstavljanje prijedloga proračuna, ali se odazvala samo 1 osoba.  Pojašnjava da su planirani prihodi poslovanja u iznosu 10.356.918,63 kn, a prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu 150.000,00 kn. Zatim pojašnjava pojedinačno planirane prihode po vrstama kao i temelj za njihovo planiranje, a nakon toga i rashode, navodeći da je planiran rashod za provođenje izbora za mjesne odbore, za što smatra da bi se morali provesti u 2016. godinu zbog lakšeg rada iako je i sadašnji način zadovoljavajući; planira se izrada novog Provedbenog plana za Šodericu, jer je postojeći zastario, a o tome je već razgovarao sa gosp. Filipovićem, ravnateljem Zavoda za prostorno uređenje Županije; za iduću se godinu planira izrada projektne dokumentacije za nove projekt koji bi se mogli kanididirati za sredstva EU Fondova; planira se i izvršiti cjelokupni povrat građanima za sufinanciranje vodovodne mreže u naselju Legrad i na Šoderici kako bi zatvorili tu obvezu, dok će se dio obveze otpisati za pokojne ili koji su odselili, planirani je trošak za prekrivanje mrtvačnice u Kutnjaku zbog prokišnjavanja; proširenje groblja u Selnici, jer na postojećem više nema mjesta, a s vlasnikom zemljišta koje bi se kupilo su već obavljeni razgovori; moramo platiti potraživanje Centru za nekretninu iza pok. Mihalec Ljube koju smo naslijedili kao ošasnu imovinu i ne možemo odbiti to nasljedstvo, ali je iznos prema neovisnoj procjeni puno manji nego što je Centar prvobitno tražio; planirana je nabava klima uređaja u ostale objekte mrtvačnica gdje nema; što se tiče rashoda u Razdjelu Jedinstvenog upravnog odjela – tu nema promjena, isto je kao i za 2015. godinu; što se tiče Razdjela 3 došlo je do promjena u planiranu sredstava za udruge: za vatrogastvo će se sredstva dodijeliti Vatrogasnoj zajednici koja će sporazumom dalje dodjeljivati sredstva društvima za određene potrebe, dok će se udrugama sredstva dodjeljivati prema programima, a temeljem raspisanih poziva ili natječaja za programe ili projekte; što se tiče dotacija za obnovu crkvi ostalo je sve kao i prije – planiralo se pojedinačno za svaku vjersku zajednicu; za novu školu će se umjesto opreme urediti cesta do nove škole – na zahtjev dožupana; što se tiče socijalne skrbi – za Crveni križ je planiran zasebni iznos s obzirom na zakonsku obvezu Općine; u komunalnim djelatnostima su troškovi za određene namjene ostali uglavnom isti, osim što su unijete i neke nove stavke – za projektnu, prijavnu dokumentaciju i za izgradnju ceste Mali Pažut, planira se uređenje ceste Antolovec – Županec; troškovi za javnu rasvjetu, održavanje općinskog vozila i drugi „redovni komunalni troškovi“. Tu bi trebalo dodati novu stavku na komunalnom uređenju – za uređenje prilaza do vatrogasnog doma u Velikom Otoku, s obzirom da smo Općina i DVD Veliki Otok dobili ponudu za idejno rješenje uređenja te površine – parka, te bi se iduće godine pristupilo tom uređenju; što se tiče Dječjeg vrtića – ukupni plan je 509 tisuća kuna što uključuje i predloženu nabavu vanjske kućice za komunalnu opremu, te postavljanje klima uređaja u prostor vrtića, dok bi se uređenje terase planiralo u sljedećim godinama, jer tu nije tako loša situacija. Pojašnjava ujedno da je kod voditelja programa predškole došlo do promjena, jer je Petra našla posao i više nije mogla voditi predškolu, tako da smo ponovo angažirala učiteljicu Jadranku Babić Bokor. Što se tiče plana Proračuna primljeni su i prijedlozi Kluba vijećnika HDZ-a, koji su proslijeđeni članovima Općinskog vijeća, a koje on prihvaća da se ili uvrste ili povećaju pojedine stavke u proračunu. Isto tako navodi da bi trebali planirati i članarinu EGTS-u u koji se Općina uključila u iznosu 5.602,50 kn. 
	Nakon toga predsjednica otvara raspravu.
	I. Šivak smatra da je sve detaljno pojašnjeno i da ne bi trebalo biti odstupanja.
	I. Rašanec konstatira da bi iduće godine trebalo ranije predložiti rebalans proračuna, ako za to bude potrebe, te postavlja pitanje u svezi plana za školu od 50.000,00 kn i da li je izveden priključak plina i vode mrtvačnice Zablatje.
	Načelnik pojašnjava da su sredstva za školu prvobitno planirana za opremanje, ali na zahtjev dožupana gosp. Pala bi se planirana sredstva usmjerila na asfaltiranje prilazne ceste do škole, a što se tiče priključaka za mrtvačnicu to je ove godine sve riješeno, priključeno i plaćeno.
	I. Gabaj konstatira da već godina sudjeluje u kreiranju proračuna Općine, ali smatra da ne može raspravljati po tim „grubim stavkama koje malo govore, a po iznosu su velike“. Postavlja pitanje u svezi stavke za intelektualne i osobne usluge u iznosu 684.400,00 kn, te ostali nespomenuti izdaci u iznosu 120.460,00 kn.
	M. Rašanec pojašnjava da je to zbirna stavka svih vrsta intelektualnih usluga po računima 3237 iz Posebnog dijela Proračuna, a tako je i za zbirnu stavku 3434. 
	I. GAbaj postavlja pitanje za tekuće donacije udrugama.
	Načelnik pojašnjava da je to ukupni iznos koji će se raspodijeliti putem natječaja udrugama, za njihove programe i projekte, tu nema veze osnovna djelatnost udruge, već kamo se projekt svrstava, ali udruge moraju pravdati sva sredstva koja dobiju, da li su utrošena namjenski, a ako nešto ne potroše na planirani projekt ili potroše na drugu namjenu, sredstva se moraju vratiti u proračun.
	I. Gabaj smatra da se usuglašavanje napravilo sa Klubom HDZ-a, jer se po prijedlozima vidi kome su se sredstva povećala. Nakon toga konstatira da predstoji opremanje nove škole, da se to može kandidirati za sredstva iz Fondova EU, ali je problem onaj dio sredstava vlastitog udjela, koji se mora imati, te smatra da planirani iznos od 50 tiusća kuna nije dovoljan. 
	Načelnik pojašnjava da smo u proračunu planirali i sredstva za projektnu dokumentaciju za projekte koji će se financirati iz EU Fondova, te da se škola po tom natječaju može javiti. 
     	I. Gabaj smatra da je sad prioritetnije da se nova škola opremi, jer se boji da će se na kraju oprema iz stare škole seliti u novu zbog nedostatka financijskih sredstava. 
	Načelnik konstatira da ga je dožupan pitao za mogućnost da Općina uredi prilaznu ceste, što je on i obećao, dok ga za opremanje ili neke druge namjene nisu kontaktirali, ali i za to nema ništa protiv, jer se i tijekom godine mogu preusmjeriti i naći određena sredstva ako bude nužno potrebno. 
	Za raspravu se više nitko nije javio, te predsjednica zaključuje raspravu po ovoj točki i daje na glasovanje prijedlog prijedlog dopuna  koje je predložio Klub vijećnika HDZ-a te uvrštavanje nove stavke – članarina za EGTS za 2016. godinu.
	Nakon glasovanja predsjednica konstatira da su „ZA“ dopunu glasovala 9 člana, a 1 je bio „SUZDRŽAN“.
	Nakon toga daje na glasovanje prijedlog Proračuna Općine Legrad za 2016. godinu sa prihvaćenim dopunama i Projekcije za 2017. i 2018. godinu, te Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Legrad u 2015. godini, Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Legrad u 2015. godini, Program javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na području Općine Legrad u 2015. godini, Program javnih potreba u kulturi na području Općine Legrad u 2015. godini, Plan socijalne skrbi na području Općine Legrad u 2015. godini i Program javnih potreba u sportu na području Općine Legrad u 2015. godini, i nakon glasovanja konstatira da su „ZA“ glasovala 9 člana Općinskog vijeća, a 1 je bio „SUZDRŽAN“, te su donijeti Proračun Općine Legrad za 2016. godinu i Projekcije za 2017. i 2018. godinu i programi.
		Proračun Općine Legrad za 2016. godinu i Projekcije za 2017. i 2018. godinu, Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Legrad u 2015. godini, Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Legrad u 2015. godini, Program javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na području Općine Legrad u 2015. godini, Program javnih potreba u kulturi na području Općine Legrad u 2015. godini, Plan socijalne skrbi na području Općine Legrad u 2015. godini i Program javnih potreba u sportu na području Općine Legrad u 2015. godini nalaze se u prilogu zapisnika i njegov su sastavni dio.

Točka 5.
	Predsjednica otvara točku 5. dnevnog reda – razmatranje i usvajanje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Legrad te godišnje Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području općine Legrad u 2015. godini te daje riječ načelniku za pojašnjenje.
	Načelnik pojašnjava da se smjernice donose sa Proračunom za iduću godinu, te da je prijedlog podnesen temeljem preporuke inpekstora zaštite i spašavanja, a nakon toga pojašnjava koje strukture ulaze u sustav zaštite i spašavanja, daje pojašnjenje u svezi Analize stanja sustava zaštite i spašavanja za 2015. godinu.
	V. Cvetnić pojašnjava da se Smjernice i Analiza donose temeljem Zakona o sustavu civilne zaštite, ali da se do daljnjega donose predloženi akti, dok se na državnom nivou ne donesu provedbeni propisi iz sustava civilne zaštite temeljem kojega će Općine morati donijeti svoje akte. Napominje da se prema novom Zakonu Analiza stanja radi svake tri godine, odnosno donosi za trogodišnje razdoblje, dok se Smjernice rade svake godine.
	Po ovoj točki dnevnog reda nije bilo pitanja, te predsjednica daje na glasovanje prijedlog za usvajanje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Legrad te Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Legrad u 2015. godini i nakon glasovanja konstatira da su Smjernice i Analiza JEDNOGLASNO, sa 10 glasova „ZA“ prihvaćeni.
	Smjernice i Analiza nalaze se u prilogu zapisnika i njegov su sastavni dio. 

Točka 6.
	Predsjednica otvara 6. točku dnevnog reda – razmatranje i donošenje Odluke o izvršavanju proračuna Općine Legrad za 2016. godinu, te za pojašnjenje daje riječ načelniku.
	Načelnik pojašnjava što je sve definirano Odlukom, te navodi da se prijedlog Odluke nije mijenjao u odnosu na prošlu godinu.
	Pitanja po ovoj točki nije bilo, te predsjednica daje na glasovanje prijedlog Odluke i nakon glasovanja konstatira da je Odluka JEDNOGLASNO, sa 10 glasova ZA prihvaćena. 
	Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Legrad za 2016. godinu nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Točka 7.
	Predsjednica otvara 7. točku dnevnog reda – rasprava i donošenje Odluke o zabrani građenja građevina i izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone za 2016. godinu, te za pojašnjenje daje riječ načelniku.
	Načelnik pojašnjava da je Odluka ista kao i za 2015. godinu.
	V. Cvetnić pojašnjava da se ta odluka donosi na godišnjoj razini, odnosno za svaku godinu unaprijed.
	I. Gabaj postavlja pitanje da li je turistička sezona od 1. srpnja ili od 1. lipnja, jer je u članku 3. navedeno od 1. srpnja.
	Predloženo je da se to izmijeni i upiše početak turističke sezone od 1. lipnja.
	Za raspravu se po ovoj točki više nitko nije javio, te predsjednica daje na glasovanje prijedlog Odluke o zabrani građenja i izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone za 2016. godinu i nakon glasovanja konstatira da je „ZA glasovalo 9 članova, a 1 je bio „SUZDRŽAN“.
	Odluka o zabrani građenja i izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone za 2016. godinu nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.  

Točka 8.
	Predsjednica otvara 8. točku dnevnog reda – razmatranje i donošenje Odluke o načinu obračuna i plaćanja usluge skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada na području TRC Šoderica, te daje riječ načelniku za pojašnjenje.
	Načelnik pojašnjava da još uvijek nije donijeta uredba kojom bi se utvrdila obveza sakupljača otpada u vezi naplate cijena odvoza otpada po količini, te koncesionara ne možemo prisiliti na takav način naplate dok to ne bude zakonski regulirano, te je Prizma zatražila da se do daljnjega primjenjuje odluka koja je donijeta 2014. godine, ali samo za tu godinu, te bi se ovom Odlukom to definiralo do daljnjega dok se zakonom ne regulira drugačije.
	Postavljeno je pitanje trajanja turističke sezone, jer je u članku 4. navedeno do 30.09., a u odluci iz prethodne točke je trajanje sezone bilo do 31.8., te je predloženo usklađivanje i promjena datuma do 31.8., što je i prihvaćeno.
	V. Cvetnić pojašnjava da je promjena i u članku 6. u odnosu na prošlogodišnju odluku, a što se odnosi da se odluka primjenjuje do uvođenja sustava naplate odvoza komunalnog otpada po volumenu.
	Drugih pitanja niti prijedloga nije bilo, te predsjednica zaključuje raspravu po ovoj točki dnevnog reda i daje na glasovanje prijedlog Odluke o načinu obračuna i plaćanja usluge skupljanja odvoza i odlaganja komunalnog otpada na području Turističko-rekreacijskog centra Šoderica.
	Nakon glasovanja predsjednica konstatira da je Odluka JEDNOGLASNO, sa 10 glasova ZA prihvaćena.
	Odluka se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Točka 9.
	Predsjednica otvara 9. točku dnevnog reda – otvaranje molbi za dodjelu studentskih stipendija Općine Legrad, utvrđivanje Liste reda prvenstva za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj godini 2015./2016., te donošenje Odluke o broju studentskih stipendija koje će se dodijeliti.
	Načelnik pojašnjava da je primljeno ukupno 11 molbi, a da smo u Proračunu za 2016. godinu planirali sredstva za 10 stipendija u mjesečnom iznosu od 500,00 kuna. Ujedno navodi da je Općinsko vijeće utvrdilo da će proračunska osnovica za socijalne kriterije (prihode domaćinstva) iznositi 800,00 kuna za 2014./2015., te predlaže da tako ostane i za 2015./2016. godinu, što je prihvaćeno. Ujedno pojašnjava da smo od Zavoda za zapošljavanje zatražili i dobili popis  deficitarnih zanimanja i preporuku da se stipendije, bilo učeničke ili studentske dodjelujuju za ta zanimanja.
	Nakon toga pristupa se otvaranju molbi i utvrđivanju priloženih dokaza radi izrade rang liste prema kriterijima iz Pravilnika.
	Nakon otvaranja svih molbi i utvrđivanja kriterija za Listu reda prvenstva, utvrđeno je da od 10 primljenih molbi, 3 studenta studiraju za deficitarna zanimanja prema popisu Zavoda za zapošljavanje Koprivnica, dok njih 7 ne studira za deficitarna zanimanja, ali su neki od njih studenti koji su već jednu godinu dobivali stipendiju ili su materijalnog stanja da im je stipendija potrebna.
	Nakon utvrđivanja Liste reda prvenstva predsjednica daje na glasovanje prihvaćanje Liste reda prvenstva i nakon glasovanja konstatira da je Lista reda prvenstva JEDNOGLASNO, sa 10 glasova ZA prihvaćena.
	Predloženo je  s obzirom da je planirana dodjela 10 studentskih stipendija, a primljeno je 11 molbi, da se svima koji su molbe podnijeli dodijeli stipendija, a Rebalansom Proračuna će se u 2016. iznos povećati.
	Predsjednica daje na glasovanje odluku da se studentima s područja Općine Legrad dodijeli svih 11
studentskih stipendija za akademsku godinu 2015./2016., te nakon glasovanja konstatira da je Odluka JEDNOGLASNO, sa 10 glasova ZA prihvaćena.
	Lista reda prvenstva i Odluka o broju studentskih stipendija koje se dodjeluju nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Točka 10. 
	   	Predsjednica otvara 10. točku dnevnog reda – donošenje odluke o odabiru izvršitelja kojemu će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova održavanja javne rasvjete na području Općine Legrad, te daje riječ načelniku za pojašnjenje.
	Načelnik pojašnjava da smo proveli pozivni natječaj sukladno Odluci Općinskog vijeća, da je Povjerenstvo otvorilo ponude, da je otvaranju ponuda prisustvovao predstavnik Komunalca d.o.o. Koprivnica, da je prilikom otvaranja ponuda utvrđeno da je njihova ponuda najveća prema cijeni, a da je najniža cijena u ponudi Elektroinstalacija iz Preloga. Tijekom pregleda i ocjene ponuda utvrđeno je da Elektroinstalacije iz Preloga nisu dostavili svu potrebnu dokumentaciju, a u Troškovniku na stavci koja je najviša nisu ništa upisali, te im ponuda nije pravovaljana. Što se tiče Nitre-a oni su dostavili prestari dokument o upisu u sudski registar, tako da se taj dokaz ne može smatrati pravovaljanim, a time niti ponuda i nakon toga je jedini ostao Komunalac čija je ponuda najviša po cijeni, ali jedina pravovaljana.
	Pitanja po ovoj točki dnevnog reda nije bilo, te predsjednica daje na glasovanje Odluku o odabiru KOMUNALCA d.o.o. iz Koprivnice kao najpovoljnijeg ponuditelja za sklapanje ugovora o povjeravanju komunalnih poslova održavanja javne rasvjete na području Općine Legrad za naredno dvogodišnje razdoblje.
	Odluka je JEDNOGLASNO, sa 10 glasova ZA prihvaćena i nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Točka 11.
	Predsjednica otvara 11. točku dnevnog reda – pitanja i prijedlozi i daje riječ načelniku.
	Načelnik konstatira da je pokrenuta izrada novog broja časopisa VOZLEK, da će časopis tiskati tvrtka GEORG d.o.o., te da će oni kontaktirati vijećnike i poziva iz da daju svoje izjave, a ujedno pojašnjava što bi taj broj sadržavao – aktivnosti Općine sa projektima u 2015. godini, plan projekata za 2016. godinu, te aktivnosti udruga s područja Općine. 
	Nakon toga načelnik konstatira da bi se ove godine, između Božića i Nove godine održala još jedna sjednica Općinskog vijeća, jer se mora donijeti Pravilnik o financiranju udruga  koji bi se primjenjivao od 2016. godine, s obzirom na novi Zakon o udrugama i Pravilnik o financiranju projekata udruga, a nakon te sjednice Općinskog vijeća imali bi večeru u Legrađanki.
	Načelnik pojašnjava, što je već i napomenuo u 2. točki dnevnog reda da im je na Kolegiju načelnika data ponuda za poslovnu suradnju od jednog odvjetničkog ureda koji bi riješio dobivanje naknade HAKOM-a za telekomunikacijske kablove postavljene na području Općine. Prema ponudi odvjetnički ured bi zatražio plaćanje naknade za prethodne 3 godine i slijedećih 5 godina, a njima bi pripala naknada u visini 25% + PDV od iznosa naplaćene naknade za prethodne 3 godine, dok za buduće razdoblje ne bi posebni plaćali naknadu odvjetničkom uredu. Iz ponude je vidljivo da bi odvjetnički ured sve sam rješavao, od geodetskih usluga, prikupljanja dokumentacije o vlansištvu i posjedu čestica na kojima su postavljeni kablovi i ostalo što će biti potrebno. Jedini problem je ako bi naknada od 25% prešla iznos od 70.000,00 kn, kao praga po Zakonu o javnoj nabavi.
	S obzirom da po ovoj točki nije bilo pitanja, predsjednica daje na glasovanje Odluku o prihvaćanju ponude za poslovnu suradnju sa odvjetničkim uredom Glavaš i Šutalo iz Vinkovaca, a u svezi rješavanja naknade za postavljene telekomunikacijske kablove HAKOM-a, te nakon glasovanja konstatira da je Odluka JEDNOGLASNO, sa 10 glasova ZA prihvaćena.
	Odluka se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

	Nakon toga predsjednica otvara raspravu.
	Z. Juras postavlja pitanje kakva je situacija s plaćanjem od strane Legrađanke.
	Načelnik pojašnjava da se dug smanjuje, da sada iznosi oko 34.000,00 kn, te da je gđi Lakić dati rok da do kraja godine riješi dugovanje. 

 

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