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ZAPISNIK
         od 20. lipnja 2016. godine
	
sa 32. sjednice Općinskog vijeća Općine Legrad održane u sali za sastanke Općine Legrad.
	
	Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/16-01/03, URBROJ: 2137/10-16-3 od 13. lipnja 2016. godine.
	Prisutni: Snježana Kuzmić – predsjednica, Marijan Baranašić, Ivica Gabaj, Ivana Halapija, 
                          Zvonko Juras, Stjepan Kuruc, Dragutin Matoš, Zdravko Međimorec, Ivica Rašanec, 
                          Ivica Šenji i Ivan Šivak – članovi.    
          Sjednici prisustvuju: Ivan Sabolić, općinski načelnik Općine Legrad,
                                              Kristina Turk – zamjenica općinskog načelnika Općine Legrad,
	                                     Melita Rašanec – financijsko-računovodstveni referent,
                                              Jelena Đeri – referent za komunalne poslove i komunalno redarstvo,
          Zapisničar: Vesnica Cvetnić, voditeljica Odsjeka za opće, pravne i financijsko-računovodstvene 
                               poslove Jedinstvenog upravnog odjela Općine Legrad,
	Početak rada: 18.03 sati.

	Predsjednica pozdravlja sve prisutne članove Općinskog vijeća, poziva Vesnicu Cvetnić da izvrši prozivku i nakon prozivke konstatira da je prisutno 11 članova Općinskog vijeća, otvara 32. sjednicu Općinskog vijeća i predlaže slijedeći  
		
D N E V N I  R E D

	1. Usvajanje Zapisnika sa 31. sjednice Općinskog vijeća održane 17.05.2016. godine,
	2. Aktualni sat,
          3. Razmatranje i usvajanje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Legrad za 2016. godinu i Projekcija za 2017. i 2018. godinu sa izmjenama programa i to:
	- Programa o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 
            na području Općine Legrad u 2016. godini,
	- Programa o izmjenama i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture na 
            području Općine Legrad u 2016. godini,
	- Programa o izmjenama Programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na 
            području Općine Legrad u 2016. godini,
	- Programa o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Legrad 
            u 2016. godini,
	- Plana o izmjenama Plana socijalne skrbi na području Općine Legrad u 2016. godini,
	- Programa o izmjeni Programa javnih potreba u sportu na području Općine Legrad u 
            2016. godini,
Razmatranje i donošenje Odluke o načinu raspolaganja, korištenja i upravljanja 
    nekretninama i vrijednosnim papirima u vlasništvu Općine Legrad,
	 5.  Razmatranje i donošenje Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u 
                vlasništvu Općine Legrad,
	6.  Razmatranje i donošenje Odluke o uvjetima, mjerilima te postupku za davanje u najam 
              stanova u vlasništvu Općine Legrad,
	7. Donošenje Odluke o upravljanju Općine Legrad nerazvrstanim cestama i putevima kao 
              javnim dobrom i uknjižbi vlasništva Općine Legrad,
	8. Rasprava i donošenje odluke o potpisivanju ugovora o provođenju katastarske izmjere 
              u svrhu izrade katastra nekretnina na području Općine Legrad za katastarske općine             
              Veliki Otok, Selnica Podravska, Kutnjak i Zablatje,
9. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika Odbora za socijalnu skrb i 
    zdravstvenu zaštitu Općinskog vijeća Općine Legrad,
Donošenje Odluke o pristupanju Općine Legrad Udruzi Općina u Republici Hrvatskoj,
 	11. Pitanja i prijedlozi. 

	Nakon toga predsjednica postavlja pitanje izmjena i dopuna predloženog dnevnog reda,
	Prijedloga za dopune ili izmjene predloženog dnevnog reda nije bilo, te predsjednica daje na glasovanje predloženi dnevni red i nakon glasovanja konstatira da je predloženi dnevni red JEDNOGLASNO, sa 11 glasova „ZA“ prihvaćen.
	
Točka 1.

	Predsjednica otvara 1. točku dnevnog reda – usvajanje zapisnika sa 31. sjednice Općinskog vijeća održane 17.05.2016. godine, te poziva članove Općinskog vijeća da iznesu primjedbe ukoliko ih ima. 
	Primjedaba na Zapisnik nije bilo, te predsjednica daje na glasovanje usvajanje zapisnika sa 31. sjednice Općinskog vijeća i nakon glasovanja konstatira da je Zapisnik sa 31. sjednice Općinskog vijeća JEDNOGLASNO, sa 11 glasova „ZA“ prihvaćen.
	
Točka 2.

	Predsjednica otvara 2. točku dnevnog reda – Aktualni sat i daje riječ načelniku.
	Načelnik pojašnjava da su članovi Općinskog vijeća dobili „neslužbeno izvješće“ o radu Općine, a će po tome dati izvješće:
	 Dan Općine – u neformalnom izvješću je navedeno ukratno o organizaciji proslave Dana Općine,

 Legrađanka: pojašnjava da je u Legrađenki isključen plin prije Dana Općine o čemu nam zakupnica nije obavijestila, ali se saznalo dok je trebao biti ručak za vatrogasce u nedjelju; njoj je dostavljena odluka o raskidu ugovora i teče otkazni rok, a u petak je objavljen natječaj za novi zakup; njoj je predloženo da se za ugrađenu peć za grijanje izradi procjena vrijednosti.
	 Prijavljeni EU projekti: prijavili smo 2 projekta: za cestu do ušća i za rafting stazu na Muri i Dravi, koja uključuje izgradnju jednog pristaništa na području naše Općine, a po jedno pristanište bi bilo u Općini Goričan i Općini Donja Dubrava. Od jednog projekta – uvođenje e-bicikla se odustalo jer Općina Nagytat nije pripremila svu dokumentaciju.
 Predstavnici Općine sudjelovali su na 5. Europskom pikniku u Felsonyeku, a u pregovorima smo da se 6. Europski piknik 2017. godine organizira u Legradu, da Općina bude domaćin.
 Nova škola: Županija je dobila 470 tisuća kuna za našu novu školu od Ministarstva regionalnog razvoja; Općini je u 1. krugu odbijen projekt za vatrogasni dom, ali postoji još mogućnost dobivanja sredstava u 2. krugu,
 Javni radovi: za sada smo dobili odobrenje za provođenje programa javnih radova za Rome u kojem bi zaposlili 4 Roma, dok za „glavne“ javne radove još nismo dobili odobrenje; u Zavod za zapošljavanje dostavili smo zahtjev za zapošljavanje po ukupno 4 programa.
	Z. Juras postavlja pitanje u svezi zapošljavanja po ugovoru o djelu.
	Načelnik pojašnjava da smo u nekoliko „krugova košnje“ sklapali ugovore o djelu za tekuće komunalne poslove, košnju trave, ali tu je bilo dosta problema a nismo imali izbora, te to više ne možemo na taj način obavljati.
	Z. Juras smatra da bi kao i druge Općine trebali zaposliti komunalnog radnika, jer sve druge opcije nisu dobre.
	Načelnik predlaže da se raspiše natječaj za primanje u radni odnos na određeno vrijeme 1 komunalnog radnika, na rok od 3 mjeseca, koji bi radio s Romima, a u Rebalansu smo predvidjeli sredstva da se nekoga angažira za obavljanje komunalnih poslova ako ove godine ne bi dobili radnike na javne radove.  
	 Natječaj HTZ-a: prijavili smo projekt za Šodericu, za izgradnju sportskih igrališta, a Županija također financira projekte, te ako nam HTZ odobri financiranje zatražiti i dio sredstava od Županije.

 Provedba geodetske izmjere: dostavljen nam je prijedlog sporazuma o daljnjem provođenju katastarske izmjere za sve preostale katastarske općine, u kojem je dosta mali postotak sufinanciranja Županije; pokušat će ishoditi veći udio Županije; Općine Đelekovec i Rasinja su potpisale sporazum.
 Projekt „Dravalife“ koji provode Hrvatske vode, a odnosi se na revitalizaciju dravskih rukavaca; na našem području bi se uključio kanal „Ciglena“, a uključuje i zaštitu ptica bregunica. Na Halaš čardi bi bila početna konferencija toga projekta.
 LAG Mura – Drava – podnijet će se prijava na natječaj, a sutra se održava sjednica Skupštine na   kojoj bi se dogovorilo u svezi te prijave.
 Zavoženje poljskih puteva: od NEXE grupe smo nabavili jeftiniji šljunak kojim će se zavoziti veći dio poljskih puteva.
	I. Rašanec postavlja pitanje  da li će INA nešto dati za sanaciju poljskih puteva
	Načelnik pojašnjava da smo bili s njima na terenu, čeka se nagodba, a što se tiče radova na istraživanju od strane MB Geothermala – njima će se dostaviti prijedlog nagodbe.
	I. Šivak postavlja pitanje da li Općina sudjeluje u organizaciji kadetskog natjecanja na Jegenišu.
	Načelnik pojašnjava da Općina sudjeluje u pokroviteljstvu manifestacije, da smo u dogovoru s njima već nekoliko mjeseci; da u prvenstvu sudjeluje i ŠRK Smuđ iz Legrada.
	I. Rašanec postavlja pitanje u kojoj fazi je izrada Strategije razvoja Općine.
	Načelnik pojašnjava da u prethodnom natječaju nismo prošli, te će nam PORA pomoći u izradi općinske strategije.
	I. Gabaj postavlja pitanje u svezi točke 6. neformalnog izvješća i navodi da se održavanje zelenih površina obavlja veoma „šlampavo“, te da bi se na Općinskom vijeću trebalo raspraviti po kojem modelu obavljati dalje te poslove; predlaže da se zaposle sezonski ljudi koji bi ozbiljno obavljali te poslove i koje će netko voditi; smatra da na ovakav način imamo troškova, a to su poslovi s kojima se treba ozbiljno pozabaviti. Postavlja pitanje kako naplatiti dugovanja Legrađanke prema Općini i na koji način će se ponovo priključiti plin.
	Načelnik pojašnjava da ćemo priključenje morati mi platiti ukoliko ona ne podmiri dugovanje nakon čega bi se izvršilo ponovno priključenje, a ostala potraživanja ćemo morati naplaćivati sudskim putem. Što se tiče komunalnih radova predložio je zapošljavanje radnika na određeno vrijeme.
	I. Šenji smatra da je kod zapošljavanja bitno koliko godina imaju radnici koji se zapošljavaju, jer stariji radnici ne mogu biti toliko efektivni kao mlađi na gotovo 40°.

	Za raspravu se više nitko nije javio, te predsjednica zaključuje raspravu po ovoj točki dnevnog reda.

Točka 3.

	 Predsjednica otvara 3. točku dnevnog reda – donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Legrad za 2016. godinu sa izmjenama programa i to: Programa o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Legrad u 2016. godini, Programa o izmjenama i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Legrad u 2016. godini, Programa o izmjenama Programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na području Općine Legrad u 2016. godini, Programa o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Legrad u 2016. godini, Plana o izmjenama Plana socijalne skrbi na pdoručju Općine Legrad u 2016. godini, Programa o izmjeni Programa javnih potreba u sportu na području Općine Legrad u 2016. godini, te daje riječ načelniku i Meliti Rašanec. 
	Načelnik pojašnjava prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna, navodeći da su neki prihodi, ali i rashodi povećani, da su uključena još 2 projekta čija realizacija je za sada još upitna (iz mjera 7.2. i 7.4.), da su prihodi na 633 11 povećani zbog pripadnosti potpomognutom području, kao i prihodi od prava služnosti, s obzirom na pokrenuti postupak sa Hrvatskim telekomom; da su povećani prihodi od zakupa poslovnog prostora zbog „prebacivanja“ zakupnine od buffeta na Općinu.
	I. Rašanec postavlja pitanje prihoda od prodaje općinskih površina, na koje se površine to odnosi.
	Načelnik pojašnjava da se odnosi na prodaju zemljišta na Šoderici.
	Dalje načelnik pojašnjava rashode: ukidanje rashoda za izbora za mjesne odbore – upitna provedba zbog preustroja lokalne samouprave, ali i zbog najavljenih novih parlamentarnih izbora; povećanje članarine LAG-u zbog učlanjenja novih OPG-a s našeg područja i učlanjenja u Udrugu općina ako se prihvati na ovoj sjednici, skidanje plana za izradu novog PP za Šodericu, jer je u izradu Županijski prostorni plan i nema pokretanja izrade novih planova dok se ne donese Županijski, poznati su troškovi izrade dokumentacije za uređenje parkova u Velikom Otoku te je stvarni trošak i unesen, za sufinanciranje izrade dokumentacije za kanalizaciju su smanjeni udjeli Općina, jer će Država više financirati, unijeta je nova stavka za pričuvu za stanove u zgradi u Legradu koja je etažirana, za otkup nekretnine Mihalec smo skinuli obvezu, jer to još nitko nije plaćao; smanjeni su troškovi za kupnju nekretnine za proširenje groblja u Selnici, jer je kupnja izvršena i cijena je plaćena; povećani su troškovi za nabavu klima uređaja; dodana je stavka za obrazovanje poljoprivrednika za rukovanje pesticidima, jer su se naknadno još javili; smanjene su subvencije poljoprivrednicima za dokumentaciju za EU projekte, jer se još nitko nije javio.
	I. Rašanec predlaže da ukoliko se za tu namjenu ne potroše sredstva da se ona preusmjere na subvencioniranje troškova osiguranja poljoprivrednicima.
	V. Cvetnić navodi da će za to trebati donijeti program, jer se za sve pomoći u poljoprivredi mora donijeti program koji mora biti odobren, a mi takav program nemamo, na što načelnik pojašnjava da će se tijekom godine donijeti.
	Nadalje pojašnjava da je ukinut trošak za gerontodomaćicu, jer to u cijelosti sada financira Županija; povećani su troškovi naknade zaposlenima zbog plana da se isplati regres za godišnji odmor kao naknada djelatnicama koje su obavljale sve poslove predviđene za tri zaposlene, a bile su dvije; povećani su rashodi za plin zbog Legrađanke, s obzirom da je u postupku raskid ugovora i upitno je plaćanje duga za plin od strane zakupca; predviđen je trošak za kamate prema Ekonergu, jer smo ih otplatili; u društvenim djelatnostima je došlo do korekcija s obzirom na interes u provedenom natječaju za dodjelu sredstava udrugama, odnosno negdje je smanjeno, a negdje povećano; povećani su troškovi za kapitalne investicije: u Kutnjaku za krovište na vatrogasnom domu, u Selnici za svlačionice u Legradu za krovište ribičkog doma; kapitalne donacije za crkve su povećane i to za Evangeličku crkvu je povećanje prema procjeni troškova u Troškovniku za radove u tijeku; ukinuta je stavka za opremanje škole, ali je uvedena nova za asfaltiranje pristupne ceste do škole; navodi da ćemo dio opreme za školu mi platiti iduće godine, jer Županije ove godine neće nabaviti svu potrebnu opremu zbog nedostatka sredstava; za školsku kuhinju je smanjen trošak jer bi Županija trebala 100% financirati te troškove; za Crveni križ je povećano, odnosno usklađeno sa zakonskom obvezom; povećanje je i za pogrebne usluge kojih je nažalost bilo puno ove godine; unijeli smo novu stavku za nabavu reflektirajućih prsluka za sve pješake i bicikliste na području Općine prema programu Policije koja je inicirala taj projekt; povećani su troškovi za zimsku službu, jer su planirani već ispunjeni za ovu godinu; povećani su troškovi nabave prometne signalizacije zbog promjena prometnih znakova, a mora se nabaviti i dodatna signalizacija (špigli); planiran je novi trošak postavljanja mosta između nasipa prema ušću, a o tome je razgovarao i sa Hrvatskim vodama koje podržavaju plan i spremne su sudjelovati; za asfaltiranje ceste Antolovec- Županec je plan ostao isti; planirana je nabava elketričnih bicikala kao daljnja faza razvijanja biciklističkih staza na području Općine.
	I.Rašanec postavlja pitanje uređenja parkirališta i autobusnog stajališta u Malom Otoku, te apelira da se to napravi barem do početka škole. 	
   	Načelnik pojašnjava da bi sa asfaltiranjem trebalo pričekati dok se ne izgradi kanalizacija, jer ne zna točno kuda ide kanalizacijski vod.
	Dalje pojašnjava da su povećani troškovi za zamjenu rasvjetnih tijela jer je bilo zamjene u Kutnjaku i Šoderici, a planirana je i izgradnja javne rasvjete prema novoj školi što ćemo predložiti za sufinanciranje od Fonda i to sa rasvjetom kakva je već postavljena u zadnje 2 godine, jer to zadovoljava ekološke uvjete, dok bi se ove godine u centru Legrada napravila zamjena sa led rasvjetom. Nakon toga pojašnjava u svezi komunalnih poslova i oko sanacije obale Drave kod ušća navodeći da je razgovarao sa Hrvatskim vodama i da je predloženo da se održi sastanak sa „zelenima“ gdje bi se sve dogovorilo i da su oni spremni to napraviti.
	I. RAšanec postavlja pitanje što obuhvaća troškove „uređenja naselja“.
	M. Rašanec pojašnjava da se to ondosi na sitne stvari koje se ne mogu zasebno planirati kao što je kupnja cvijeća, nabavu koševa za smeće i slično.
	Načelnik dalje pojašnjava da su u svezi vrtića napravljene samo određene korekcije, a da će se sve nabave koje su planirane odraditi tijekom ljeta dok u vrtiću nema djece, jer se svejedno planira krečenje unutarnjeg prostora.
	Postavljeno je pitanje stanja obveza u Općini.
	M. Rašanec pojašnjava da se sve obveze redovito plaćaju, a planiraju se zatvoriti i stare obveze – povrati za izgradnju vodovoda u Legradu i za osjemenjivanje.
	I. Rašanec postavlja pitanje da li su srestva od Fonda za kupnju zemljišta za zonu Kutnjak isplaćena, na što je načelnik pojasnio da je svima isplaćeno, osim Robertu Hemar koji sredstva nije htio i odustao je od prodaje, tako da će se taj iznos vratiti Fondu, dok se u sklapanje ugovora za preostali dio sredstava Fonda još za sada neće ići.
	Načelnik dalje pojašnjava da su u svezi geotermalnog polja završena istraživanja, te ako još netko nije podnio prijavu za naknadu štete da to učini što prije, hitno, jer je MB Geothermal u postupku dobivanja lokacijske dozvole za bušotinu i za izgradnju novih bušotina.
	I. Šivak konstatira da mu je zadovoljstvo što čuje da se dug smanjuje i da se sve pozitivno rješava.
	I. Gabaj konstatira da je to odraz „dobrog gospodara“.

	Za raspravu se više nitko nije javio, te predsjednica zaključuje raspravu i daje na glasovanje prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Legrad za 2016. godinu i Projekcija za 2017. i 2018. godinu te Programa o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Legrad u 2016. godini, Programa o izmjenama i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Legrad u 2016. godini, Programa o izmjenama Programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na području Općine Legrad u 2016. godini, Programa o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Legrad u 2016. godini, Plana o izmjenama Plana socijalne skrbi na pdoručju Općine Legrad u 2016. godini, Programa o izmjeni Programa javnih potreba u sportu na području Općine Legrad u 2016. godini
	Nakon glasovanja predsjednica konstatira da su Izmjene i dopune Proračuna Općine Legrad za 2016. godinu i Programi usvojeni JEDNOGLASNO, sa 11 glasova „ZA“. 
	Izmjene i dopune Proračuna Općine Legrad za 2016. godinu i Projekcije za 2017. i 2018. godinu te Program o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Legrad u 2016. godini, Program o izmjenama i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Legrad u 2016. godini, Program o izmjenama Programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na području Općine Legrad u 2016. godini, Program o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Legrad u 2016. godini, Plan o izmjenama Plana socijalne skrbi na pdoručju Općine Legrad u 2016. godini i Program o izmjeni Programa javnih potreba u sportu na području Općine Legrad u 2016. godini nalaze se u prilogu zapisnika i njegov su sastavni dio.
Točka 4.

	Predsjednica otvara 4. točku dnevnog reda – donošenje Odluke o načinu raspolaganja, korištenja i upravljanja nekretninama i vrijednosnim papirima u vlasništvu Općine Legrad, te za pojašnjenje daje riječ V. Cvetnić.
	V. Cvetnić pojašnjava da je o upravljanju nekretninama u vlasništvu Općine Legrad, ali i drugih Općina u Hrvatskoj proveden revizijski nadzor, te smo primili izvješće i nalaz kojim nam je naloženo da se donesu određene odluke u svezi upravljanja nekretninama, s obzirom da nismo u cijelosti, sukladno zakonskim propisima, imali regulirano to područje. To je i obrazloženo u prijedlogu Odluke koja je stavljena na raspravu sa zainteresiranom javnošću. Odlukom je propisano na koju sve imovinu se ona odnosi, koji su sve načini upravljanja nekretninama, zakup, prodaja i dr., način prodaje nekretnina – isključivo javnim natječajem i sam postupak natječaja kao i situacije kada se bez natječaja, direktnom pogodbom može prodati pojedina nekretnina. Pojašnjava da je Općina imala odluku o načinu prodaje zemljišta na Šoderici i drugih nekretnina koje se odnose na građevinska i poljoprivredna zemljišta u svojem vlasništvu, a da se procjena vrijednosti temeljila na podacima Porezne uprave. Prema zakonskim propisima je propisano da se tržna cijena mora odrediti ili od strane ovlaštenog vještaka ili od strane povjerenstva općine koje bi trebali sačinjavati stručni ljudi koji poznaju to područje. Navodi da smo imali i slučajeve prodaje nekretnina po tzv. povlaštenim cijenama, što se više neće moći primjenjivati direktno, odnosno trebat će se donijeti posebni program depopulacije u Općini, što je i bio razlog prodaje po povlaštenim cijenama. Što se tiče okućnica na Šoderici, postupak se može i dalje provoditi kao i do sada, ali se moraju napraviti procjene za svaku česticu. Konstatira da je prisustvovala seminaru u svezi upravljanja imovinom i da organizator tog seminara ima program za vođenje evidencije o nekretnimama, ali su to jako skupi programi. Pojašnjava da se najprije mora napraviti cjeloviti popis nekretnina Općine, dijelom to mi imamo, ali dalje moramo sređivati vlasništvo i taj popis; mora se odrediti namjena svake nekretnine, odnosno u popisu oznakama, npr. A, B, C,.. označiti nekretnine koje su potrebne za redoviti rad Općine, koje su namijenjene zakupu, koje su namijenjene prodaji ili su za potrebe rada ustanova i drugih osoba od interesa za Općinu. Prema toj namjeni svake godine Općinsko vijeće mora donijeti Godišnji plan upravljanja i raspolaganja imovinom u kojem se planiraju aktivnosti vezane uz tu imovinu, kao novi zakupi, prodaje i drugo. Uz nalaz Reviziji dobili smo i plan otklanjanja nepravilnosti u kojem smo se morali očitovati o rokovima, do kada će se i što napraviti po pitanju upravljanja nekretninama. Općina će također morati donijeti i Strategiju, a koja bi trebala biti temelj za sve ostalo vezano uz raspolaganje i upravljanje imovinom. Problem je što niti Država nema sređenu imovinu, pa ne možemo riješiti niti imovinske odnose s Državom za neku imovinu.
	Načelnik pojašnjava da smo napravili etažiranje stambene zgrade u Legradu, a s obzirom da je zemljište upisano na nas, a stvarni vlasnici stanova ne mogu dokazati vlasništvo, svi stanovi su i uknjiženi na Općinu, što donosi i određene obveze. Za sada je u zgradi prazan samo stan Doma zdravlja, oni su prije godinu dana izjavili da će pokrenuti pitanje vlasništva, ali do sada nisu poduzeli ništa i ako to ne naprave u skoro vrijeme, mi ćemo dati taj stan u najam.
	Pitanja po ovoj točki dnevnog reda nije bilo, te predsjednica zaključuje raspravu i daje na glasovanje Odluku o načinu raspolaganja, korištenja i upravljanja nekretninama i vrijednosnim papirima u vlasništvu Općine Legrad, te nakon glasovanja konstatira da je Odluka JEDNOGLASNO, sa 11 glasova „ZA“ prihvaćena.
	Odluka o načinu raspolaganja, korištenja i upravljanja nekretninama i vrijednonim papirima u vlasništvu 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 zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Legrad, te za pojašnjenje daje riječ V. Cvetnić.
	V. Cvetnić pojašnjava da je to također jedna od odluka koje se usklađuju sa zakonskim propisima, što je navedeno i u obrazloženju, odnosno u postojećoj odluci nismo imali predviđenu kupoprodaju poslovnog prostora.  
   	Načelnik pojašnjava da su u odluci izvršene „korekcije“ u članku 12. što se tiče početne zakupnine za zakup poslovnih prostora, odnosno izvršeno je usklađivanje sa postojećim ugovorima o zakupu, s obzirom da se prema prijašnjim početnim cijenama nitko nije javljao, već su svi ponuditelji ponudili niže zakupnine.
	V. Cvetnić nadalje pojašnjava da je trebalo napraviti i dopune zbog prostorija koje koriste udruge kojima se više ne može prostor dati bez zakupnine, sa svima moramo imati ugovor o zakupu. Bez zakupnine se prostor može dati samo pravnim osobama kojima je Općina osnivač, kao npr. dječji vrtić, ali se mora imati ugovor o zakupu, s kojim smo to napravili odmah po primitku nalaza Revizije. Osim toga za buffet smo također morali preuzeti ugovor o zakupu, s obzirom da je on još u tijeku i do isteka ugovora zakupnina se plaća nama, ne više Graničaru.
	Za raspravu se nitko nije javio, te predsjednica zaključuje raspravu i daje na glasovanje Odluku o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Legrad, te nakon glasovanja konstatira da je Odluka JEDNOGLASNO, sa 11 glasova „ZA“ prihvaćena.
	Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Legrad nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Točka 6.

	Predsjednica otvara 6. točku dnevnog reda – razmatranje i donošenje Odluke o uvjetima, mjerilima te postupku za davanje u najam stanova u vlasništvu Općine Legrad, te za pojašnjenje daje riječ V. Cvetnić.
	V. Cvetnić pojašnjava da do sada nismo imali takvu odluku, jer nju nismo niti trebali, ali nakon uknjižbe stanova u etažiranoj zgradi u vlasništvo Općine, odluka o najmu stanova bi se trebala donijeti. Navodi da je prijedlog također bio na javnom raspravi sa zainteresiranom javnošću, te ujedno napominje da na niti jedan prijedlog Odluke nije bilo primjedaba niti su data mišljenja. 
	Z. Juras postavio je pitanje do kada traje zakup za Legrađanku, na što je načelnik odgovorio da će se 30.06.2016. u 12.00 sati izvršiti primopredaja.
	S obzirom da se u ranijim točkama dosta govorili i o stanovima, za raspravu se nitko nije javio, te predsjednica zaključuje raspravu i daje na glasovanje Odluku o uvjetima, mjerilima te postupku za davanje u najam stanova u vlasništvu Općine Legrad i nakon glasovanja konstatira da je Odluka JEDNOGLASNO, sa 11 glasova „ZA“ prihvaćena.
	Odluka o uvjetima, mjerilima te postupku za davanje u najam stanova u vlasništvu Općine Legrad nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Točka 7.

	Predsjednica otvara 7. točku dnevnog reda – donošenje odluka o upravljanju Općine Legrad nerazvrstanim cestama i putevima kao javnim dobrom i uknjižbi vlasništva Općine Legrad, te daje riječ V. Cvetnić za pojašnjenje.
	V. Cvetnić pojašnjava da prema Zakonu o cestama, Općina upravlja svim nerazvrstanim cestama na svojem području, u što su uključeni i poljski putovi, a prema uknjiženom vlasništvu u Gruntovnici stanje je svakakvo; ima upisanih puteva kao javnog dobra bez vlasništva Općine i za te putove se mora Gruntovnici dostaviti i odluka o upravljanju Općine tim nerazvrstanim cestama; ima putova i cesta koje su uknjižene kao „općenarodna imovina“ vlasništvo Narodni odbor Općine Đelekovec i Narodni odbor Općine Koprivnica. Za te ceste se mora donijeti Odluka o ukidanju statusa društvenog vlasništva i uknjižbe vlasništva ceste kao javnog dobra na Općinu Legrad. Imamo i dosta čestica koje su upisane u privatno vlasništvo, npr. u k.o. Selnica Podravska na neke Zalan, u k.o. Zablatje imamo i čestice koja je upisana na Župu, a ima i čestica upisanih na Općinu Đelekovec, za koje moramo zatražiti darovanje kao i za čestice u Selnici Podravskoj za koje smo to već proveli. Osim što je „općenarodna imovina“ upisana na putovima, upisana je i na nekim česticama unutar granica građevinskog područja koje su u naravi javne površine, te bi se i s njih skinuo status društvenog vlasništva i uz potvrdu Županije da su se 1991. nalazile unutar granica građevinskog područja, zatrašila bi se uknjižba na Općinu temeljem Sporazuma o diobi nekretnina iza bivše Općine Koprivnica. 
	Za raspravu se nitko nije javio, te predsjednica zaključuje raspravu i daje na glasovanje:
	Odluku o upravljanju nerazvstanim cestama na području Općine Legrad i nakon glasovanja konstatira da je Odluka prihvaćena JEDNOGLASNO, sa 11 glasova „ZA“.

Odluku o ukidanju statusa društvenog vlasništva i nakon glasovanja konstatira da je Odluka prihvaćena JEDNOGLASNO, sa 11 glasova „ZA“.    
	Odluka o upravljanju nerazvrstanim cestama na području Općine Legrad i Odluka o ukidanju statusa društvenog vlasništva nalaze se u prilogu zapisnika i njegov su sastavni dio.

Točka 8.

	Predsjednica otvara 8. točku dnevnog reda – rasprava i donošenje odluke o potpisivanju ugovora o provođenju katastarske izmjere u svrhu izrade katastra nekretnina na području Općine Legrad za katastarske općine Veliki Otok, Selnica Podravska, Kutnjak i Zablatje, te daje riječ načelniku.
	Načelnik poajšnjava da će to ukupno biti veliki trošak za Općinu, jer je premali udio Županije od samo 15%, dok Državna geodetska uprava sufinancira 40%, a preostalih 45% bi trebala Općina, što bi iznosilo 2-3,5 mil. kuna.
	Predloženo je da Općina odredi „tempo provođenja izmjere“.
	Načelnik predlaže da se Sporazum prihvati, uz uvjete da Općina odredi tempo izmjere prema mogućnostima financiranja Općine. 
	Drugih pitanja nije bilo, te predsjednica daje na glasovanje donošenje Odluke prihvaćanju Sporazuma o provođenju katastarske izmjere u svrhu izrade katastra nekretnina na podurčju Općine Legrad.
	Nakon glasovanja predsjednica konstatira da je Odluka prihvaćena sa 10 glasova „	ZA“ i 1 „suzdržanim“.
	Odluka se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Točka 9. 

	Predsjednica otvara 9. točku dnevnog rada – donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika Odbora za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu, te pojašnjava da je predsjednica Odbora dostavila zamolbu za razrješenje s te dužnosti, a da je Klub članova SDP-a dostavio prijedlog za zamjenika, s obzirom da je predsjednica bila njihov član. Predsjednica čita prijedlog u kojem se za predsjednicu Odbora predlaže Marina Kuzmić iz Legrada.
	Predsjednica postavlja pitanje da li netko ima drugi prijedlog, a s obzirom da prijedloga nije bilo, daje na glasovanje razrješenje Željke Andrašek s dužnosti predsjednice Odbora za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu i nakon glasovanja konstatira da je „ZA“ glasovalo svih 11 članova, te je Željka Andrašek JEDNOGLASNO razriješena dužnosti predsjednice Odbora za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu. 
	Nakon toga predsjednica daje na glasovanje prijedloga da se za predsjednicu izabere Marina Kuzmić iz Legrad i nakon glasovanja konstatira da je prijedlog JEDNOGLASNO, sa 11 glasova „za“ prihvaćen. 
	O tome je donijeto Rješenje o razrješenju i izboru predsjednika Odbora za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu Općinskog vijeća Općine Legrad koje se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Točka 10.

	Predsjednica otvara 10. točku dnevnog reda – donošenje Odluke o pristupanju Općine Legrad Udruzi općina u Republici Hrvatskoj, te za pojašnjenje daje riječ načelniku.
	Načelnik pojašnjava da učlanjenjem dobivamo niz pogodnosti kao npr. usluge odvjetnika, može se koristiti njihov prostor u Zagrebu ako imamo potrebe, a možemo sudjelovati i u donošenju propisa i drugo; navodi da su gotovo sve Općine s područja naše Županije, ili već učlanjene ili će se sada učlaniti u tu Udrugu.
	Za raspravu se nitko nije javio, te predsjednica daje na glasovanje prihvaćanje Odluke o pristupanju Općine Legrad Udruzi općina u Republici Hrvatskoj i nakon glasovanja konstatira da je Odluka JEDNOGLASNO, sa 11 glasova „ZA“, prihvaćena.
	Odluka o pristupanju Općine Legrad Udruzi općina u Republici Hrvatskoj nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Točka 11.

	Predsjednica otvara 11. točku dnevnog reda – pitanja i prijedlozi, te konstatira da ima nekoliko stvari koje bi trebalo riješiti i to:
	davanje suglasnosti na Odluku o upisu djece u Dječji vrtić u pedagoškoj godini 2016./2017.

	Predsjednica pojašnjava da je održana sjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića na kojoj je donesena Odluka na koju bi Općinsko vijeće trebalo dati svoju suglasnost; da će se upisati 4-ero novih polaznika od 1.9., dok bi 1 dijete počelo dolaziti od 3.10. 2016. kada puni 3 godine, te bi sada bilo ukupno 19-ero djece, s time da se naknadno javilo još nekoliko roditelja.
	Pitanja po ovoj točki nije bilo i predsjednica daje na glasovanje Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o upisu djece u Dječji vrtić u pedagoškoj godini 2016./2017. i nakon glasovanja konstatira da je Zaključak jednoglasno, sa 11 glasova „ZA“ prihvaćen.
	Zaključak se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.
	Zahtjev Tihomira Cej za izmjenu međe na Šoderici.

	Načelnik pojašnjava da smo već odobrili jednu takvu zamolbu, ali da se promjene provedu nakon donošenja novog Provedbenog plana za Šodericu, odnosno od Katastra smo zatražili očitovanje o mogućnosti provedbe takvih promjena, ali još nismo dobili odgovor.
		Glasovanjem je jednoglasno, sa 11 glasova „ZA“ odobrena predložena promjena međe u korist vlasnika Tihomira Cej iz Šoderice.
	O tome je donijeta Odluka koja se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.
  		3) Izvješće komunalnog reda – ukratko pojašnjava J. Đeri, komunalna redarka Općine.
		Načelnik navodi da će se i dalje dostavljati opomene za zapuštena zemljišta.
		I. Šenji postavlja pitanje izgleda „starog“ smetišta iza katoličkog groblja u Legradu.
		Načelnik navodi da je za sada dobro, da se našlo nekoliko prekršitelja komunalnog reda kojima su dostavljene kazne.
	I. Šenji postavlja pitanje prijelaza s Mađarima.
		Načelnik pojašnjava da će prijelaz biti 31.7., da će biti manjeg obima što se tiče pozvanih gostiju, a veći prijelaz se planira 1.10. zbog organizacije Dana Zrinskih za koje je ove godine domaćin Općina Ortilos.



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