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	ZAPISNIK
         od 20. rujna 2016. godine
	
sa 33. sjednice Općinskog vijeća Općine Legrad održane u sali za sastanke Općine Legrad.
	
	Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/16-01/03, URBROJ: 2137/10-16-4 od 13. rujna 2016. godine.
	Prisutni: Snježana Kuzmić – predsjednica, Marijan Baranašić, Ivica Gabaj, Zvonko Juras, 
                         Stjepan Kuruc, Dragutin Matoš, Zdravko Međimorec, Ivica Rašanec, Ivica Šenji 
                         i Ivan Šivak – članovi.
	Ne prisustvuje: Ivana Halapija – članica.    
          Sjednici prisustvuju: Ivan Sabolić, općinski načelnik Općine Legrad,
                                              Kristina Turk – zamjenica općinskog načelnika Općine Legrad,
                                              Ivana Oreški – ravnateljica Dječjeg vrtića,
	                                     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: 19.10 sati.

	Predsjednica pozdravlja sve prisutne članove Općinskog vijeća, poziva Vesnicu Cvetnić da izvrši prozivku i nakon prozivke konstatira da je prisutno 10 članova Općinskog vijeća, otvara 33. sjednicu Općinskog vijeća i predlaže slijedeći  
		
D N E V N I  R E D

	1. Usvajanje Zapisnika sa 32. sjednice Općinskog vijeća održane 20.06.2016. godine,
	2. Donošenje Zaključka u svezi dječjeg vrtića Dabrić i to:
	    - Zaključka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o ostvarivanju Plana i programa 
                rada Dječjeg vrtića Dabrić za pedagošku godinu 2015./2016.,
	    - Zaključka o davanju suglasnostina Godišnje izvješće o realizaciji Plana i programa rada 
                predškolske skupine Dječjeg vrtića Dabrić za pedagošku godinu 2015./2016.,
	    - Zaključka o suglasnosti na Odluku o izvanrednom upisu djece u dječji vrtić,
	3. Aktualni sat,
          4. Razmatranje i usvajanje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Legrad 
               za 2016. godinu za razdoblje od 01. siječnja do 30 lipnja 2016. godine, 
	5. Razmatranje Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Legrad za razdoblje od 1. 
              siječnja do 30. lipnja 2016. godine i donošenje Zaključka o usvajanju,  
    nekretninama i vrijednosnim papirima u vlasništvu Općine Legrad,
	 6. Donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Legrad za 2016. 
               godinu i Odluke o određivanju operativnih snaga civilne zaštite i pravnih osoba od 
               interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Legrad,
	 7. Pitanja i prijedlozi. 

	Nakon toga predsjednica pojašnjava da je 6. točka prijedloga dopunjena sa Odlukom, s obzirom da je suglasnost Područnog ureda primljena u međuvremenu nakon sazivanja sjednice Općinskog vijeća, predlaže da se dopuna prihvati, te postavlja pitanje izmjena i dopuna predloženog dnevnog reda od strane vijećnika,
	Prijedloga za dopune ili izmjene predloženog dnevnog reda nije bilo, te predsjednica daje na glasovanje predloženi dnevni red sa dopunjeno točkom 6. i nakon glasovanja konstatira da je predloženi dnevni red JEDNOGLASNO, sa 10 glasova „ZA“ prihvaćen.
	
Točka 1.

	Predsjednica otvara 1. točku dnevnog reda – usvajanje zapisnika sa 32. sjednice Općinskog vijeća održane 20.06.2016. 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 32. sjednice Općinskog vijeća i nakon glasovanja konstatira da je Zapisnik sa 32. sjednice Općinskog vijeća JEDNOGLASNO, sa 10 glasova „ZA“ prihvaćen.
	
Točka 2.
	
	Predsjednica otvara 2. točku dnevnog reda u svezi razmatranja i usvajanja godišnjih izvješća o radu Dječjeg vrtića Dabrić, te poziva ravnateljicu, gđu Ivanu Oreški da najprije obrazloži izvršenje plana i programa rada dječjeg vrtića.
	a) Ravnateljica pojašnjava da u programu nije bilo puno izmjena u odnosu na godinu ranije, osim što je prošle pedagoške godine bilo upisano manje djece; broj zaposlenih je također ostao isti, a jedna prostorija se kao i godinu ranije koristila za provedbu programa predškole koji je vodila učiteljica Jadranka Babić-Bokor. Pojašnjava da je od planiranih investicija nabavljen i postavljavljen klima uređaj u prostoriji boravka za djecu; izvršeno je krečenje cijelog unutarnjeg prostora vrtića, a u vanjskom prostoru je trenutno postavljen temelj za postavljanje montažne kućice za alat i sl. Napominje da je i prošle pedagoške godine suradnja s roditeljima i svim institucijama bila dobra.
	Z. Juras postavlja pitanje koliko u vrtiću sada ima djece, a koliko ih može biti.
	Ravnateljica pojašnjava da ih je trenutno 20, s time da bi od 3.10. dolazilo još 1 dijete, a mogućnost boravka za 1 mješovitu skupinu je 20-ero djece.
	I. Šenji postavlja pitanje da li se nešto pokrenulo u radu s djecom predškolske dobi koja su u programu vrtića; da li još uvijek moraju poslije ručka spavati, nositi pidžame i sl.
	Ravnateljica pojašnjava da se u okviru redovnog programa vrtića provodi i program za predškolce i to nakon ručka svaki dana kada ostala, manja djeca spavaju, osim u 9. mjesecu koji je inače mjesec prilagodbe novoupisane djece u vrtić i starije djece na njih.
	Načelnik pojašnjava da smo proveli javni poziv za iskazivanje interesa za provođenje programa predškole, jer gđa Babić-Bokor više ne može to raditi, s obzirom da je sada u školi jednosmjenska nastava, a nismo pristali da se program predškole provodi u popodnevnim satima. Po javnom pozivu primili smo 1 prijavu, gđe Marine Kolman  Miljak iz Kutnjaka.
	Za raspravu se po pitanju godišnjeg izvješća o radu Dječjeg vrtića više nitko nije javio, te predsjednica daje na glasovanje Zaključak o usvajanju Godišnjeg izvještaja o ostvarivanju Plana i programa rada Dječjeg vrtića Dabrić za pedagošku godinu 2015./2016., te nakon glasovanja konstatira da je Zaključak, JEDNOGLASNO, sa 10 glasova „ZA“ prihvaćen.
	Zaključak se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.
	
	b) Predsjednica pojašnjava u svezi Godišnjeg izvještaja o realizaciji plana i programa predškolske skupine u prošlog pedagoškoj godini da je od voditeljice programa, na sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića, zatraženo da se Godišnje izvješće izradi kompjutorski, te da se isprave uočene pogreške, na što se ona i obvezala, ali to nije izvršila.
	Ravnateljica navodi da ona ne može obrazlagati program u kojem nije sudjelovala, ali ima saznanja da su veliki problem Romi i romska djeca, zbog neredovitog dovođenja djece ili nedolaženje po njih nakon završetka programa. Program se odvijao dva puta tjedno u dopodnevnom terminu, a ne tri puta kao godinu ranije, što je veća obveza i za roditelje, pa se išlo na njihovo rasterećenje.
	Za raspravu se više nitko nije javio, te predsjednica daje na glasovanje Zaključak o davanju suglasnosti na Godišnje izvješće o realizaciji Plana i programa rada predškolske skupine Dječjeg vrtića Dabrić za pedagošku godinu 2015./2016., te nakon glasovanja konstatira da je Zaključak JEDNOGLASNO, sa 10 glasova „ZA“ usvojen.
	Zaključak se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.
       
	c) Predsjednica navodi da bi Općinsko vijeće trebalo razmotriti i Odluku Upravnog vijeća vrtića o izvanrednom upisu djece u Dječji vrtić, te pojašnjava da je bilo upisano 18-ero djece, dok bi još jedno krenulo od 3.10., tako da je bilo još slobodnih mjesta, a molbe su dala dva roditelja, od kojih je jedno dijete predškolac, a drugo dijete ima 4 godine, ali su se roditelji doselili u Legrad, pa trebaju smještaj djeteta u vrtić. Upravno vijeće je bilo suglasno da se oba djeteta upišu i o tome je donijelo Odluku, a na članovima Općinskog vijeća je da o tome odluče, jer bi time bilo 1 dijete više u grupi nego što je Državnim pedagoškim standardom propisano.
	I. Gabaj konstatira, da poučen ranijim iskustvom, a s obzirom da je propisano da u grupi može biti najviše 20-ero djece, traži poštivanje Državnog pedagoškog standarda.
	Načelnik smatra da u najgorem slučaju, inspekcijskog nadzora, može se narediti ispisivanje 1 djeteta, a što je malo vjerojatno, s obzirom da gotovo nema vrtića u kojem nije upisan veći broj djece od broja propisanog Državnim pedagoškim standardom, u što se uvjerio i u razgovoru s ravnateljima vrtića prisutnima na otvaranju dječjeg vrtića u Hlebinama.
	Za raspravu se više nitko nije javio, te predsjednica daje na glasovanje Zaključak o suglasnosti na Odluku o izvanrednom upisu djece u Dječji vrtić i nakon glasovanja konstatira da je Zaključak usvojen sa 9 glasova „ZA“ i 1 „SUZDRŽANIM“ glasom.
	Zaključak se nalazi u prilogu zapisnika i njego je sastavni dio.  	

Točka 3.

	Predsjednica otvara 3. točku dnevnog reda – Aktualni sat, te daje riječ načelniku.
	Načelnik obavještava članove Općinskog vijeća o radu Općine i to:
	otvorenje nove osnovne škole – ukupna vrijednost ulaganja iznosi 17 miliona kuna, a Općina je dodatno financiranja izgradnju priključaka na infrastrukturu – vodu i plin te izgradnju pristupne ceste. Pojašnjava da škola još nije u cijelosti opremljena.

	I. Šenji konstatira da je do sada došlo dosta opreme za razrede, a da još kuhinja nije u funkciji zbog priključka plina.
	Načelnik pojašnjava da je ostalo još izgraditi javnu rasvjetu do škole; da smo trenutno u fazi pribavljanja građevinske dozvole za to, te da je procjena troškova izgradnje 90 tisuća kuna i planira se izgraditi do sredine 11. mjeseca.
	zamjena rasvjete u centru Legrada – u postupku je izrada elaborata za zamjenu rasvjete, za što ćemo zatražiti sredstva Fonda za zaštitu okoliša.

Izrada Programa ukupnog razvoja Općine (PUR-a) – s obzirom da nismo prošli na natječaju Agencije, pokrenut je postupak za izradu PUR-a; do sada je primljena 1 ponuda, ali rok još nije istekao i čekamo još 2 ponude; planirano je da se s izradom započne od 1.10. i tu će se trebati uključiti sve udruge, gospodarstvenici i drugi zainteresirani sudionici.
Malogranični prijelazi s Mađarskom: 31.07.2016. – granicu je prešlo cca 1.200 osoba; predstojeći prijelaz će biti 1.10.; Hotel Podravina ne želi preuzeti trošak za brod; predloženo je svaka Općina preuzme troškove u ½, što bi iznosilo nešto više od 10 tisuća kuna, dok bi  Hotel Podravina sudjelovao u troškovima sa 2.000,00 kn na ime naknade za zemljište. Načelnica Ortilosa je predložila da se karta za prijevoz ne naplaćuje, za što smo imali slučaj kada su se ti troškovi financirali iz projekta EU. Navodi da su sa ovim prijelazom istovremeno i Dani Zrinskih za što je Općina Ortilos domaćin, a Legrad je na redu iduće godine.
Predloženo je da se s hrvatske strane naplaćuje karta za prijevoz brodom kao i proteklih godina, a da Općina podmiri razliku troškova do ½ cijene broda, sa čime su se složili svi članovi Općinskog vijeća.
	nabava novih prometnih znakova – načelnik pojašnjava da je za tu namjenu utrošeno 13.000,00 kn te da smo trenutno u fazi njihovog postavljanja. Postavilo se ukupno 5 prometnih ogledala i nekoliko znakova u Legradu i na Šoderici, a Policija je zatražila da se postave znakovi prema novoj školi, da se obnove crte na biciklističkoj trasi, te da se oznake za bicikliste produže na novoasfaltiranoj cesti.

Šoderica – ove godine je na Šoderici održanoj ukupno 25 manifestacija, bilo je dosta programa; najveći problem imamo s Romima zbog remećenja javnog reda i mira, a Policija nije bila baš djelotvorna kada smo ih zatražili pomoć u rješavanju konfliktnih situacija.
¸	Z. Juras postavlja pitanje da li Općina ima kakav financijski dobitak od tih manifestacija na Šoderici.
	Načelnik pojašnjava da još nisu svi platili naknadu, jer im je obveza do kraja 9. mjeseca; pretpostavlja da bi ukupna dobit mogla iznositi 40.000,00 kn i to kroz porez na potrošnju kao i zakupninu za zemljište.
	I. Šivak postavlja pitanje da li kazalište „Kerekeš teatar“ ima kakav ugovor s Općinom o naknadi, s obzirom da su za predstave imali posjećenost i do 300 ljudi te bi Općina trebala nešto prihodovati.
	 Načelnik pojašnjava da nemaju s nama nikakav ugovor, već da je to dogovor s mladima Koprivnice.
    	I. Gabaj postavlja pitanje da li Turistička zajednica ima zaradu.
	Načelnik pojašnjava da samo preko boravišne pristojbe; da je Općina organizatorima manifestacija dala neka sponzorstva, a naknada za korištenje naših površima je ugovorena na visinu od 10% od ukupno ostvarenih prihoda.
	izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Legrad – načelnik pojašnjava da će zbog geotermalnog projekta u Legradu, gdje je došlo do promjene lokacije, jer se s nekim ljudima nisu mogli dogovoriti o otkupu zemljišta, te bi zbog toga trebalo izmijeniti naš Prostorni plan; navodi da bi se Vijeće trebalo ponovo sastati u svezi donošenja odluke o pokretanju izmjena i dopuna prostornog plana za 10-ak dana. Napominje i da su utvrdili najpovoljniju lokaciju za geotermalne bušotine Kutnjak koje će biti prema Zablatju,  a imale bi oznake MB-1 i MB-2.

civilna zaštita – pojašnjava da smo imali nadzor inspektora zaštite i spašavanja, te smo dobili nalog za usklađivanje akata sa Zakonom o sustavu civilne zaštite.
dječji vrtić – pojašnjava da je ove godine u vrtiću postavljena klima, da je cijeli unutarnji prostor okrečen sa perivom bojom, te da je nabavljena vanjska kućica koja još nije postavljena, te bi time bilo odrađeno sve što je i planirano, a za iduću godinu bi se planirala sanacija terase.
 mrtvačnice – pojašnjava da su u svim mrtvačnicama, osim Legrada, postavljeni klima uređaji kako je bilo i planirano.
 Istraživanje o javnosti rada Općina i Gradova – navodi da je provedeno istraživanje o javnosti rada Općina, te da je Općina dobila ocjenu 4 od mogućih 5, da je bolji samo Grad Koprivnica, a da nama nedostaju upute građanima u svezi prijedloga proračuna. 
 Legrađanka – Ugovor sa bivšim zakupcem je raskinut, s obzirom da sa 15.07. kako je bio sporazum nije podmirila svoje obveze za plin i plin nije bio priključen; nakon toga nisu dobrovoljno predali objekt, te se u objekt ušlo „na silu“ i zamijenjene su brave, nakon čega nas je prijavila Policiji, koja je sve preispitala. Ostalo je dugovanje oko 35 tisuća kuna, koje nećemo moći naplatiti preko računa, ali ćemo iz njihove opreme koja je ostala u Legrađanki; predlaže da se to da procijeniti i da oprema u protuvrijednosti dugovanja ostane u objektu u našem vlasništvu. Do sada smo imali nekoliko interesenata, ali u 2 natječaja nije bilo ponuda, odnosno u 1. je bila jedna nevažeća ponuda; trenutno je u postupku novi natječaj i interes za zakup je iskazan od ugostiteljskog obrta HREN iz Koprivnice. Ukoliko se niti ovaj put ne uspije dati u zakup, predlaže da se objekt da procijeniti i da Općinsko vijeće odluči o prodaji objekta.
 Objekti – u Velikom Otoku je obnovljena kapelica Sv. Križa čiji je blagoslov bilo za „Križevo“, 11.09. i tome je prisustvovao i varaždinski Biskup, gosp. Mrzljak – Općina je financijski pomogla obnovu,
- Evangelička crkva u Legradu je također obnovljena i tu je Općina financijski pomogla,
                  - Kutnjak – u Kutnjaku se mora izraditi ograda oko crkve gdje će Općina također financijski 
                                     pomoći,
	katoličko groblje u Legradu – u postupku je izvođenje radova uređenja staze na katoličkom groblju što je bilo planirano proračunom za ovu godinu.

	 natječaj za udruge – pojašnjava da je većina udruga zadovoljila kriterije; nekim udrugama su   nešto smanjena sredstva, a nekima povećana, ovisno o mogućnostima i programima koji se financiraju

Komunalni radovi – tzv. „redovni javni radovi“ u kojima radi 8 radnika „dobivenih“ na 3 mjeseca + program javnih radova za Rome u kojima su radila 4 radnika od kojih su do sada trojica dobila otkaz zbog nedolaženja na posao, a 1 radnik je zaposlen na određeno vrijeme na 3 mjeseca.
I. Šivak konstatira da je na Šoderici ove godine košnja bila „super“.
16) LAG MURA-DRAVA – obavještava da su dobivena sredstva za uspostavu LAG-a, da je došao novi voditelj iz Kraljevca, te da u LAG-u radi Marina Kuzmić iz Legrada, 

	I. Gabaj postavlja pitanje kako Općina ima financijsku dobit od LAG-a.
	Načelnik pojašnjava da za sada nemamo financijske koristi, da je u postupku izrada strategije, da imamo u planu 2 projekta za koja bi trebali dobiti sredstva. Korist Općini je što je uspostavljena suradnja s međimurskim općinama za buduće projekte.
	Z. Juras postavlja pitanje što je sa mostom kod Ciglene.
	Načelnik konstatira da moramo napraviti idejno rješenje, a za to mu je predložena gđa Jukić.
	I. Gabaj postavlja pitanje što je sa starim smetištem.
	Načelnik pojašnjava da je planirano da se zavozi i poravna, a drva bi se dala porušiti.
	D. Matoš postavlja pitanje što je sa starom školom.
	Načelnik konstatira da je to tema za jednu od slijedećih sjednica Vijeća; da još nismo napravili dogovore sa Županijom.
	I. Šenji pojašnjava da su troškovi grijanja objekta jako visoki, te da su na objektu potrebni značajniji popravci kao popravak krovišta, zamjena prozora i dr.
	Z. Međimorec postavlja pitanje kada će se obaviti prodaja drva za vatrogasce, te konstatira da u mrtvačnici u Kutnjaku nema vode, da je pokvaren vodokotlić u sanitarnom čvoru.
	I. Gabaj konstatira u svezi stare škole da grijanje objekta ne mora biti u funkciji dok se ne donese rješenje za koju namjenu bi se koristio, ali je potrebno sistem isprazniti. Ujedno postavlja pitanje u svezi naplate komunalne naknade.
	M. Rašanec konstatira da je naplata relativno dobra, da trenutno nema pripremljene podatke o naplati; da je za ovu godinu dospjela samo 1. rata – 30.06.
	Z. Međimorec postavlja pitanje o problemima sa zbrinjavanjem sjemena od strane PG u stečaju koje je deponirano u skladištu u Legradu.
	Načelnik pojašnjava da je PG zbrinjavao dio sjemena na zemljište na Velikom Pažutu u zakupu Zorana Bocko, uz njegov pristanak, te da su on i komunalna redarka stopirali odvoz, nakon čega je reagirao poljoprivredni inspektor, gosp. Haramija, a nakon čega se javio stečajni upravitelj gosp. Kosec da će doći na razgovor kod načelnika u četvrtak.
	I. Rašanec postavlja pitanje projekta kanalizacije.
	Načelnik pojašnjava da izrada projekta kasni, odgođeno je 6 mjeseci, jer u nekim Općinama (Rasinja, Sokolovac) nisu riješeni svi imovinsko-pravni odnosi.
	Nakon toga predsjednica poziva komunalnu redarku da podnese izvješće o radu.
	J. Đeri pojašnjava da se tijekom 7. mjeseca sređivalo stanje sa grobnim mjestima nakon čega je izrađen razrez godišnje naknade za groblja; svakodnevno je imala obilaske područja Šoderice;  a povremeno obiđe i smetišta; jednim takvim obilaskom je utvrđeno da je smetište u Selnici Podravskoj zapaljeno i to smetište je kritično, dok su ostale deponije u redu.
	I. Šivak postavlja pitanje da li je komunalna redarka na području Šoderice i subotom i nedjeljom.
 	J. Đeri pojašnjava da je tijkom sezone bila i subotom i nedjeljom, do 3.09., a sada samo tijekom tjedna, ali je primijetila da su se ljudi ponovo raspustili, smatrajući da nešto što vrijedi u sezoni ne vrijedi ostali dio godine.
	Z. Juras smatra da bi trebalo nabaviti još kontejnera, jer je primijećeno da su gotovo na svim lokacijama kontejneri stalno puni.
	Za raspravu se više nitko nije javio, te predsjednica zaključuje raspravu po ovoj točki.
      
Točka 4.

	Predsjednica otvara 4. točku dnevnog reda – razmatranje i usvajanje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Legrad za 2016. godinu za razdoblje od 01. siječnja od 30. lipnja 2016. godine, te za pojašnjenje daje riječ načelniku.
	Načelnik pojašnjava da godišnji plan prihoda prema 1. Rebalansu iznosi 11 mil. kuna, a ostvarenje u prvih 6 mjeseci je 4 mil. kuna ili svega 36 % od plana. Nakon puno godina je ostvaren višak prihoda. Manje ostvareni prihodi u prvoj polovici godine su zbog nerealiziranih kapitalnih prihoda po natječajima za provođenje kapitalnih projekata, ali na drugoj strani nemamo niti rashoda za te namjene, s obzirom da nije bilo raspisanih natječaja, a projekti su nam pripremljeni i čekaju.
	M. Rašanec konstatira da se neki prihodi i naplaćuju u drugoj polovini godine, kao npr. porez na vikendice.
	Nadalje načelnik pojašnjava da su neki rashodi ostvareni u cijelosti u tom razdoblju, a to je zbog vremenskih uvjeta kada se npr. može i mora obaviti određeni posao, kao što je zavoženje poljskih puteva koje je bolje u proljeće nego u ljeto. Zatim pojedinačno pojašnjava pojedine ostvarene rashode po stavkama izvršenja ili neizvršenja. 
	Nakon toga načelnik pojašnjava Izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa koji je također u najvećem dijelu vezan uz provedbu projekata po raspisanim natječajima i konstatira da smo od većih projekata kandidirali 1. fazu radova izgradnje šetnice na Šoderici na natječaj Ministarstva turizma. Zatim pojašnjava stanje obveza i potraživanja Općine.
	I. Gabaj postavlja pitanje o stanju potraživanja za komunalnu naknadu.
	M. Rašanec pojašnjava da je to stanje nakon knjiženja zaduženja za 2016. godinu, a 2. rata još nije dospjela, tako da se prema ovom stanju čini da ima puno dugovanja, što ustvari nije točno. Navodi da ima nešto dugovanja većih kao što su od PG-a u stečaju, ali do prošle godine se sve naplatilo, ovrhom, ove godine je problem u njihovom sjedištu firme, jer se pošta vraća, dok nekih drugih većih dugovanja nema.
	Za raspravu se više nitko nije javio, te predsjednica daje na glasovanje prihvaćanje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Legrad za 2016. godinu za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2016. godine i priloženog Izvještaja o izvršenju Plana razvojnih programa Općine Legrad za razdoblje od 1.1. do 30.06.2016. godine.
	Nakon glasovanja predsjednica konstatira da je Polugodišnji izvještaj prihvaćen JEDNOGLASNO, sa 10 glasova „ZA“.
	Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Legrad za 2016. godinu za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. godine nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.  
  	
Točka 5.

	Predsjednica otvara 5. točku dnevnog reda – razmatranje Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Legrad za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. godine i donošenje Zaključka o usvajanju, te daje riječ načelniku.
	Načelnik pojašnjava dostavljeno Izvješće o radu za prvih 6 mjeseci ove godine i to prema navedenim točkama: 1. Financije – navedeno iznosi iz planiranog Proračuna i Rebalansa, 2. Jedinstveni upravni odjel – pojašnjava da je bilo puno promjena oko popunjavanja radnog mjesta komunalnog redara, 3. Javnosta rada – sve se objavljuje na internetskoj stranici; 4. Suradnja s Općinskim vijećem – upućeno ukupno 18 prijedloga akata i svi su usvojeni, 5. Zapošljavanje nezaposlenih osoba – provodimo tri programa javnih radova, od čega je program za Rome nemoguće provesti, jer smo im već trojici dali otkaz zbog nedolaženja na posao, ostao je samo 1; u programu za gerontodomaćice ima 6 žena; ugovor im je bio najprije na 3 mjeseca, ali ima naznaka da će se produžiti za još 3 mjeseca; 6. Međuopćinska i međunarodna suradnja – dosta smo surađivali s mađarskim općinama Serdehelj i Martinci gdje živi hrvatska nacionalna manjina, ta suradnja bi nam mogla pomoći u budućim kandidaturama projekata za financiranje iz EU fondova; Općina će vjerojatno iduće godine biti domaćin 7. Europskog piknika za što smo podnijeli prijavu projekta; 7. EU projekti – nismo ih provodili jer nije bilo raspisanih natječaja za projekte koje smo pripremili kao prioritetne; 8. Suradnja s drugim institucijama: zadovoljan suradnjom sa drugim institucijama – Županijom, TZ Koprivničko-križevačke županije i drugima; 9. Ostali projekti – pojašnjava pobrojane provedene projekte ili one koji su u planu provedbe za ovu godinu.
	Nakon toga predsjednica otvara raspravu.
	S. Kuruc podsjeća načelnika na sastanak s načelnicima iz Mađarske.
	Načelnik pojašnjava da je održan sastanak sa načelnicima iz mađarskih općina, tema kojega je bilo financiranje programa za mađarsku nacionalnu manjinu u Legradu, odnosno da se u osnovnu školu uvede program za mađarsku nacionalnu manjinu, te da se uredi jedan objekat u Legradu za unapređenje hrvatsko-mađarskih odnosa i suradnje, a što bi financirala mađarska Vlada. Tako je Općina Legrad za tu namjenu zatražila 250.000,00 kuna.
	I. Gabaj postavlja pitanje koja bi se zgrada obnovila.
	Načelnik pojašnjava da je planirao obnovu starog vatrogasnog spremišta koju treba prekriti i urediti.
	Za raspravu se više nitko nije javio, te predsjednica zaključuje raspravu i daje na glasovanje prihvaćanje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Legrad za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. godine.
	Nakon glasovanja predsjednica konstatira da su „ZA“ glasovala 5 člana, a 4 su bila „SUZDRŽANA“, te je većinom glasova usvojen Zaključak.
	Zaključak se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.  
 
Točka 6.

	Predsjednica otvara 6. točku dnevnog reda -  donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Legrad za 2016. godinu i Odluke o određivanju operativnih snaga civilne zaštite i pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Legrad, te za pojašnjenje daje riječ V. Cvetnić.
	V. Cvetnić pojašnjava da je po Rješenju inspektora zaštite i spašavanja naloženo donošenje godišnjeg Plana razvoja sustava civilne zaštite, što donosi Općinsko vijeće kao i Odluke o određivanju operativnih snaga civilne zaštite i pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite koja se donosi uz prethodnu suglasnost Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Koprivnica. Navodi da su to dokumenti i akti koji se donose sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite, a zamjenjuje dokumente i akte koji su se donosili za zaštitu i spašavanje. Osim toga načelnik je obvezan donijeti odluku o osnivanju Stožera civilne zaštite koji zamjenjuje Stožer zaštite i spašavanja, a sastav Stožera Civilne zaštite propisan je Zakonom i Pravilnikom. Prijedlozi navedenih akata dostavljeni su članovima Općinskog vijeća.
	Po ovoj točki dnevnog reda nije bilo pitanja, te predsjednica daje na glasovanje:
	Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Legrad za 2016. godinu i nakon glasovanja konstatira da je Plan JEDNOGLASNO, sa 10 glasova „ZA“ usvojen.

Odluku o određivanju operativnih snaga civilne zaštite i pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite i nakon glasovanja konstatira da je Odluka JEDNOGLASNO, sa 10 glasova „ZA“ usvojena.
Plan i Odluka nalaze se u prilogu zapisnika i njegov su sastavni dio. 
	
Točka 7.

	Predsjednica otvara 7. točku dnevnog reda – pitanja i prijedlozi.

1) Zamolba Željka Siuc za oslobođenje plaćanja poreza na kuće za odmor. Zahtjevu je priložen dokaz o prijavi prebivališta na Šoderici.
	Glasovanjem je JEDNOGLASNO, sa 10 glasova „za“ odobreno oslobođenje od plaćanja poreza na kuće za odmor od 2016. godine podnositelju zahtjeva Željku Siuc iz Legrada, Šoderica.

2) Zahtjev za priznavanje prava vlasništva na nekretnini u k.o. Selnica Podravska u korist Dražena i Višnje Čižmak iz Selnice Podravske 127, te za pojašnjenje daje riječ V. Cvetnić.
	V. Cvetnić pojašnjava da se radi o nekretnini koju su oni kupili i uknjižili se kao posjednici, ali ne i kao vlasnici, s obzirom da se radi o upisanom društvenom vlasništvu vlasnika Opće poljoprivredne zadruge Legrad. S obzirom da se nekretnina nalazi unutar granice građevinskog područja naselja, Općina bi trebala temeljem Sporazuma o preuzimanju u posjed nekretnina bivše Općine Koprivnica zatražiti uknjižbu te nekretnina na svoje ime, uz prethodno brisanje društvenog vlasništva, te ukoliko vijećnici odluče tada se ista može prenijeti u vlasništvo posjednika. Da bi se to izvršilo potrebno je donijeti Odluku o ukidanju svojstva društvenog vlasništva na predmetnoj nekretnini. 
	Vijećnici su suglasni da se nekretnina ustupi stvarnim vlasnicima koji su već upisani u Katastru kao posjednici.
	Stoga predsjednica daje na glasovanje prijedlog Odluke o ukidanju svojstva društvenog vlasništva i Odluke o priznavanju vlasništva za nekretninu u k.o. Selnica Podravska, k.č.br. 197, te nakon glasovanja konstatira da su Odluke JEDNOGLASNO, sa 10 glasova „ZA“ usvojene.
	Odluka o ukidanju svojstva društvenog vlasništva i odluka o priznavanju prava vlasništva na nekretnini u k.o. Selnica Podravska za k.č.br. 197, nalaze se u prilogu zapisnika i njegov su sastavni dio. 
    
	Budući da se za raspravu više nitko nije javio, predsjednica se zahvaljuje prisutnima i zaključuje sjednicu Općinskog vijeća.
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