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	ZAPISNIK
         od 15. studenoga 2016. godine
	
sa 34. sjednice Općinskog vijeća Općine Legrad održane u sali za sastanke Općine Legrad.
	
	Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/16-01/03, URBROJ: 2137/10-16-5 
                                                           od 9. studenoga 2016. godine.
	Prisutni: Snježana Kuzmić – predsjednica, Marijan Baranašić, Ivica Gabaj, Ivana Halapija, 
                         Zvonko Juras, Stjepan Kuruc, Dragutin Matoš, Ivica Rašanec, Ivica Šenji i 
                         Ivan Šivak – članovi.
	Ne prisustvuje: Zdravko Međimorec – član.    
          Sjednici prisustvuju: Ivan Sabolić, općinski načelnik Općine Legrad,
                                              Kristina Turk – zamjenica općinskog načelnika Općine Legrad,
                                              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: 18.05 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 34. sjednicu Općinskog vijeća i predlaže slijedeći  
		
D N E V N I  R E D

	1. Usvajanje Zapisnika sa 33. sjednice Općinskog vijeća održane 20.09.2016. godine,
	2. Aktualni sat,
	3. Otvaranje molbi za dodjelu studentskih stipendija Općine Legrad za akademsku godinu 
             2016./2017., utvrđivanje Liste reda prvenstva te donošenje Odluke o broju studentskih 
             stipendija koje će Općina Legrad dodijeliti u akademskoj godini 2016./2017.,
	4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog 
              plana uređenja Općine Legrad sa smanjenim sadržajem,
	5. Razmatranje prijedloga te utvrđivanje prijedloga kandidata za suce porotnike 
             Županijskog suda u Varaždinu,
 	6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o objavi Javnog poziva za isticanje 
             kandidatura za članove i zamjenike članova Općinskog savjeta mladih Općine Legrad,
	7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke uvjetima i načinu držanja pasa i mačaka kao 
              kućnih ljubimaca te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama na 
              području Općine Legrad,
	8. Razmatranje zahtjeva i donošenje odluka o priznavanju prava vlasništva Domu zdravlja 
             Koprivničko-križevačke županije i Ministarstvu obrane za stanove u stambenoj zgradi u 
             Legradu, Trg Svetog Trojstva 35A,
	9. Pitanja i prijedlozi. 

	Nakon toga predsjednica 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 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 33. sjednice Općinskog vijeća održane 20.09.2016. godine, te poziva članove Općinskog vijeća da iznesu primjedbe ukoliko ih ima. 
	S. Kuruc iznosi primjedbu da je pod točkom 7. jednoglasno, sa 10, a ne 11 glasova „ZA“ donijeta Odluka po zahtjevu za priznavanje vlasništva na nekretnini u k.o. Selnica Podravska.
	Primjedba je prihvaćena od strane članova Općinskog vijeća. 	
	Drugih primjedaba na Zapisnik nije bilo, te predsjednica daje na glasovanje usvajanje zapisnika sa unijetim ispravkom, sa 33. sjednice Općinskog vijeća, i nakon glasovanja konstatira da je Zapisnik sa 33. sjednice Općinskog vijeća JEDNOGLASNO, sa 10 glasova „ZA“ prihvaćen.

Točke 2.

	Predsjednica otvara 2. točku dnevnog reda – aktualni sat te daje riječ načelniku.
	Načelnik pozdravlja sve prisutne, konstatira  da su većinu aktivnosti dobili iskazane u neformalnom izvješću, te navodi da je najznačajnije za Općinu sada donijeti Program ukupnog razvoja s obzirom da je otvorena Mjera 7.2 na koju namjeravamo kandidirati projekt ceste Mali Pažut; do sada su održane dvije „fokus grupe“ i to s poljoprivrednicima i gospodarstvenicima i sa civilnim društvom; da je prijedlog PUR-a već napravljen, a moraju se unijeti planirani projekti.
	Z. Juras postavlja pitanje koji su to projekti.
	Načelnik nabraja koji bi se projekti trenutno unijeli u PUR i to: izgradnja kanalizacije, šetnica na Šoderici, cesta Mali Pažut, biciklistička staza do ušća (Halasz Csarde) koju smo već kandidirali, uređenje parkova u Velikom Otoku, javna rasvjeta – zamjena svjetiljki led rasvjetom, proširenje javne rasvjete u Fizešu, proširenje i modernizacija zelenih otoka, sanacija divljih odlagališta te uređenje fasade Vatrogasnog doma u Legradu.
	Z. Juras postavlja pitanje što se planira s cestom kraj evangeličkog groblja prema Donjoj Dubravi. 
	Načelnik pojašnjava da su trenutno predloženi projekti za koje je izrađena dokumentacija, ali da se PUR može mijenjati i dopunjavati. Navodi da bi se trebao donijeti do 23.12.2016. g. zbog datuma isteka natječaja za Mjeru 7.2. Pojašnjava da je LAG Mura Drava dobio 7 mil. kn sredstava preko Strategije razvoja Općina; a jedna od mjera je i Mjera 7.2.2. koja obuhvaća obnovu sportskih terena, šumskih područja preko koje bi i mi mogli dobiti sredstva.
	Nadalje pojašnjava da je od vanjskih radova izvršeno:
	oko kapelice na katoličkom groblju su iskopani prokopi radi postavljanja izolacije, ali još uvijek se treba savjetovati koji način izolacije staviti, dali sa katranom ili samo batudu,

uređenje poljskih puteve – radnici na javnim radovima izvršili su orezivanje grana na poljskim putevima, ali nisu u cijelosti te radove stigli završiti,
uređen je dio unutrašnjeg prostora u katoličkoj mrtvačnici u Legradu također radi sanacije zidova zbog vlage, a iduće godine bi se sanirala fasada,
obnovljen je odvodni kanal u ulici Petra Zrinskog radi odvodnje oborinskih voda u kanal (između Đurkana i Horvata),
15.11. su istekli ugovori o radu za sve radnike na javnim radovima osim za program Roma gdje je ostao još 1 radnik i to 15.12.,
	u suradnji sa INA-om je saniran put na Šoderici (prema vodocrpilištu), a na ime šteta koje je INA napravila na našim poljskim putevima koje smo sami sanirali,

napravljen je jedan put prema novom gradilištu na Šoderici što nam je obveza prema ugovoru, a troškovi su bili 8.000,00 kn; sanirana je jedna ulica u legradu (kod Šešoka);
izvršeno je poravnavanje dijela zemljišta na „starom“ smetištu, a drveće će porušiti Ž. Solarić koji je jedini dao ponudu, nakon čega će se teren do kraja poravnati i isplanirati,
u dvorištu vrtića je postavljena „alatnica“,
u evangeličkoj mrtvačnici su obnovljene sanitarije.
Do kraja ove godine još se planira:
	u Selnici Podravskoj iskopati upojna jama kod mrtvačnice za oborinske vode s krovišta i kod crkve,

u Zablatju se planira počistiti kanal koji je bio problematičan kod poplave, s time da su dio drveća porušili naši radnici i to se prodalo ljudima iz Zablatja koji su se javili, dok je preostali dio još potrebno prokopati, a ljudi koji si žele mogu si postaviti betonske tunele za premoštenje kanala,
asfaltiranje dijela ceste Antolovec – Županec za što je provedena nabava; asfaltirala bi se dužina od 410 m, a radove će izvoditi PZC Varaždin d.d.; radovi bi trebali početi kroz nekoliko dana, a cijena iznosi nešto manje od 200 tisuća kuna; nakon toga bi nam ostala još dionica od 290 m za asfaltirati i to bi izvršili iduće godine.
	 Gabaj postavlja pitanje zašto Općina sve financira ako je to županijska cesta.

	Načelnik pojašnjava da to Općina sve financira jer ŽUC nema novaca, a cesta je jako prometna.
	I.Rašanec postavlja pitanje da li ima kakvih informacija za županijsku cestu prema Ludbregu vezano uz prekategorizaciju.
	Načelnik konstatira da nema nikakve informacije, ali planira da od 2018. Godine započenemo s sanacijom ceste od Velikog Otoka prema Selnici, jer je tu veliki kamionski promet kojega bi trebalo  preusmjeriti.
	Izneseni su komentari i o devastaciji ceste između Selnice i Donje Dubrave koja je asfaltirana u suradnji sa Općinom prije 20-ak godina, ali zbog velikog prometnog opterećenja je također već u lošem stanju.
	Načelnik nadalje pojašnjava:
	 da smo pri kraju s natječajem za izgradnju javne rasvjete u Fizešu u što bi se uključilo i postavljanje dva reflektora za igrališta,

da smo se uključili u program prometne sigurnosti u suradnji sa Policijom, te smo nabavili reflektirajuće prsluke za školarce, bicikliste i pješake koji će se besplatno podijeliti i to također u suradnji s Policijom kao neka akcija,
planira se tiskanje novog broja „Vozleka“ koji bi se besplatno podijelio građanim, te poziva vijećnike ukoliko netko želi sudjelovati u uređenju i dostavi materijala da to može učiniti do 20.11.
izrađen je prijedlog Proračuna za 2017. godinu koji je danas podijeljen svim vijećnicima, a dalje slijedi rasprava na Odboru za proračun i konzultacije prije njegovog razmatranja na sjednici Općinskog vijeća,
što se tiče održanog malograničnog prijelaza s Mađarskom, 1.10., pojašnjava da smo naplaćivali samo putnicima s hrvatske strane, a Mađarima ne, te da je razliku do pune cijene za brod platiti Općina Legrad i Ortilos,
u Osijeku je održana završna konferencija Zrinski – Sulejman kojoj je prisustvovao te smo zamoljeni za suradnju i uključivanje u projekt na način da se u Legradu postavi jedna ploča i da da Legrad bude dio te rute,
program gerontodomaćica – program je prvobitno bio planiran do 30.09., ali je produžen za 2 mjeseca i završava 30.11., a po isteku ćemo se prijaviti za novi program s obzirom da je ove godine program naišao na odobravanje od osoba kojima je pomoć potrebna; isto tako sudjelujemo i u redovnom programu gerontodomaćice koju provodi Klub Mariška, a program se do 31.10. financirao iz EU sredstava, a od 1.11. do 31.12. ponovo sudjeluje Županija i Općine, ali nam je to uštedjelo 20-ak tisuća kuna,
što se tiče postavljanja mosta preko kanala – razgovarao je s nekoliko projektanata i do kraja godine bi trebali izraditi Idejno rješenje koje bi dostavili Hrvatskim vodama da se taj most postavi.
	Nakon toga predsjednica otvara raspravu.
	Šivak postavlja pitanje što je s projektom šetnice na Šoderici.

	Načelnik pojašnjava da bi projekt kandidirali na Mjeru 7.4. za koju još nije raspisan natječaj, planira se u prosincu ove godine i bio bi otvoren do 10.01.2017.; što se tiče prijave imamo sve spremno samo nam je potreban PUR; sama evaluacija projekta traje nekoliko mjeseci, tako da iduće godine bi vjerojatno uspjeli provesti nabavu za radove. Navodi da se sada otvaraju nacionalni fondovi, a Općina Legrad je među onih 15% povučenih sredstava iz fondova za projekte.
	I.Rašanec postavlja pitanje tko financira izradu PUR-a, jer drugim Općinama je to financirano bespovratnim sredstvima.
	Načelnik pojašnjava da smo i mi dostavili prijavu za izradu PUR-a, ali nam je potvrda Porezne uprave bila starija od 30 dana i bili smo odbijeni, tako da niti ugovaratelj za izradu prijavne dokumentacije nije dobio ništa plaćeno. Pojašnjava da smo sada sve pripremili, jer ima nekih informacija da će se ponovo otvoriti Mjera 7.1.1. zbog neiskorištenih sredstava i tada ćemo podnijeti prijavu.
	Za pitanja se više nitko nije javio, te predsjednica zaključuje raspravu po ovoj točki dnevnog reda.

Točka 3.

	Predsjednica otvara 3. točku dnevnog reda – otvaranje molbi za dodjelu studentskih stipendija, donošenje odluke o broju studentskih stipendija koje će se dodijeliti u akademskoj godini 2016./2017., te utvrđivanje Liste reda prvenstva, te daje riječ načelniku za pojašnjenje.
	Načelnik pojašnjava da smo primili ukupno 15 molbi za studentske stipendije, a da u Proračunu imamo osigurana sredstva za 10 stipendija. Pojašnjava da smo ranijih godina prije otvaranja ponuda utvrdili osnovicu za obračun bodova po kriteriju prihoda po članu domaćinstva koja je iznosila 800,00 kn, a s obzirom da drugih prijedloga nije bilo prihvaćeno je da ta osnovica ostane i za ovu godinu.
	Nakon toga pristupa se otvaranju ponuda (načelnik i predsjednica Općinskog vijeća), te se u Listu unose bodovi za svaku primljenu molbu prema kriterijima određenima Pravilnikom.
	Nakon otvaranja svih molbi predložena je diskvalifikacija molbe Karoline Milosavljević koja je na stručnom osposobljavanju u Općini do 5. mjeseca 2017. g., upisala je 1. godinu Fakulteta radi polaganja razlike ispita, s obzirom da je ona već bila polaznica Fakulteta kemijskog inženjerstva i priznaju njoj se položeni ispiti, a u molbi nije priložila ocjene sa Fakulteta koji je polazila, već od gimnazije. Osim toga molbi nije priložen prihod za zadnjih 6 mjeseci koji je ostvarila na stručnom osposobljavanju već samo za dio razdoblja. 
	Postavljeno je pitanje kako može istovremeno biti na stručnom osposobljavanju u Općini i biti redovni student s obvezom prisustvovanja predavanjima, na što je načelnik odgovorio da za te dane koristi godišnji.
	Glasovanjem je sa „8 „ZA“ i 2 „SUZDRŽANA“ diskvalificirana molba Karoline Milosavljević zbog nepotpunih podataka o prihodu, te o neadekvatnoj prosječnoj ocjeni sa zadnje godine obrazovanja, što nije Gimnazija već Fakultet.
	Predloženo je da se smanji iznos mjesečne stipendije i svim podnositeljima molbe odobri studentska stipendija, za što je načelnik i neki vijećnici smatrali nepravovaljanim, s obzirom da se prema Pravilniku molbe rangiraju prema broju bodova i deficitarnim zanimanjima.
	Glasovanjem je JEDNOGLASNO, sa 10 glasova „ZA“ usvojena Odluka da će se za akademsku godinu 2016./2017. dodijeliti 10 studentskih stipendija.
	Odluka se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio. 
	Temeljem kriterija utvrđena je Lista reda prvenstva koja se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio, a prema kojoj se dodjeljuju 4 studentske stipendije za deficitarna zanimanja prema podacima Zavoda za zapošljavanje, te 6 studentskih stipendija za ostala zanimanja.
	Glasovanjem je sa 9 glasova „ZA“ i 1 „SUZDRŽANIM“ glasom prihvaćena Lista reda prvenstva za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj godini 2016./2017.     
Točka 4.

	Predsjednica otvara 4. točku dnevnog reda – razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Legrad sa smanjenim sadržajem, te za pojašnjenje daje riječ načelniku.
	Načelnik pojašnjava da bi se trebalo pristupiti donošenju II. izmjena i dopuna Prostornog plana zbog geotermalnog programa od strane MB Geothermala d.o.o., ali i zbog drugih zahtjeva koje smo primili; da bi cijena izrade bila cca 60 tisuća kuna te da bi cijenu djelomično pokrili investitori geotermalnog programa s obzirom da se zbog njih mora izmijeniti Plan, sa čime su bili suglasni. Navodi da bi nova lokacija za geotermalni program bila u Gradišću i u k.o. Zablatje, što je utvrđeno ispitivanjima. Ujedno pojašnjava da smo od Županijskog Upravnog odjela za prostorno uređenje zatražili mišljenje u svezi ocjene o potrebi provođenja strateške procjene utjecaja plana na okoliš za što smo dobili potvrdno mišljenje, te će se i to morati provesti.
	Za raspravu se nitko nije javio, te predsjednica daje na glasovanje prihvaćanje prijedloga Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Legrad sa smanjenim sadržajem.
	Nakon glasovanja predsjednica konstatira da je Odluka prihvaćena JEDNOGLASNO, sa 10 glasova „ZA“.
	Odluka o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Legrad sa smanjenim sadržajem nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.  
  	
Točka 5.

	Predsjednica otvara 5. točku dnevnog reda – razmatranje prijedloga te utvrđivanje prijedloga kandidata za suce porotnike Županijskog suda u Varaždinu, te daje riječ načelniku za pojašnjenje.
	Načelnik pojašnjava da je sa Općinama Đelekovec i Koprivnički Ivanec bilo dogovoreno da će ostati dosadašnji kandidat, gosp. Čevis iz Koprivničkog Ivanca, ali je kasnije utvrđeno da zbog godina starosti to više ne može obavljati, nakon čega je Općina Đelekovec predložila svojeg kandidata koji je student, te smatra da on za te obveze neće imati vremena. Pojašnjava da smo na internetskoj stranici objavili poziv da se ljudi sami jave tko je zainteresiran i primili smo dva prijedloga i to: Đurđice Milosavljević iz Selnice Podravske i Ivana Košnjak iz Legrada. Načelnik pojašnjava da s obzirom na upute Županije u svezi predloženog kandidata, bolji kandidat bi bio Ivan Košnjak iz Legrada.
	Prijedlog načelnika je podržan i glasovanjem JEDNOGLASNO, sa 10 glasova „ZA“ prihvaćen.
	O tome je donijeta Odluka koja se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Točka 6.

	Predsjednica otvara 6. točku dnevnog reda – razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o objavi Javnog poziva za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Općinskog savjeta mladih Općine Legrad, te daje riječ načelniku za pojašnjenje.
	Načelnik pojašnjava da se na prošlogodišnji poziv nitko nije prijavio, ali da je sada razgovarao s mladima i da su zainteresirani da se jave i da se osnuje Općinski savjet mladih. Osim toga od Županije smo dobili preporuku da apeliramo na mlade da se organiziraju u savjet mladih te da to profunkcionira na području naše Općine, a isto tako smo morali o osnovanom savjetu mladih dostavljati i izvješća na državnoj razini. Stoga predlaže da se donese odluka da se objavi javni poziv.
	Glasovanjem je JEDNOGLASNO, sa 10 glasova „ZA“ prihvaćena Odluka o pokretanju postupka objave Javnog poziva za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Općinskog savjeta mladih Općine Legrad.
	Odluka se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio. 
	
Točka 7.

	Predsjednica otvara 7. točku dnevnog reda – razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o uvjetima i načinu držanja pasa i mačaka kao kućnih ljubimaca te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama na području Općine Legrad, te na prijedlog načelnika za pojašnjenje daje riječ Jeleni Đeri, komunalnoj redarki Općine koja je izradila prijedlog.
	Jelena Đeri pojašnjava da je obveza za donošenje Odluke propisana Zakonom o zaštiti životinja, da smo od županijskog Upravnog odjela za gospodarstvo dobili dopis u kojem nas upozoravaju na usklađivanje postojećih odluka koje reguliraju tu djelatnost, odnosno donošenje odluke koja će regulirati sve obveze iz Zakona, s obzirom da u Odluci koja je za sada na snazi nisu utvrđena sva pitanja određena Zakonom.
	Za raspravu se nitko nije javio, te predsjednica daje na glasovanje prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja pasa i mačaka kao kućnih ljubimaca te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama na području Općine Legrad i nakon glasovanja konstatira da je Odluka prihvaćena JEDNOGLASNO, sa 10 glasova „ZA“.

Točka 8.

	Predsjednica otvara 8. točku dnevnog reda – razmatranje zahtjeva i donošenje odluka o priznavanju prva vlasništva Domu zdravlja Koprivničko-križevačke županije i Ministarstvu obrane za stanove u stambenoj zgradi u Legradu, Trg Svetog Trosjtva 35A, te daje riječ načelniku za pojašnjenje.
	Načelnik pojašnjava da je održan sastanak u svezi vlasništva potencijalnih vlasnika stanova u tzv. školskoj zgradi, jer stanari imaju dosta problema i zbog prokišnjavanja krovišta i pitanja rješavanja stanarskih prava stanara, ali i drugih problema – stolarijom i sl. Sastanak je sazvan stoga da ne dođe do situacije da Općina uloži u sanaciju krovišta, a kasnije stanovi neće biti naši iako su sada upisani na Općinu. Što se tiče Ministarstva obrane oni su zainteresirani za 1 stan, gdje je sada Vondrak; Osnovna škola se izjasnila za 2 stana za koja su zainteresirani za prodaju, te je predložena procjena vrijednosti radi otkupa od strane stanara, a Dom zdravlja je također zainteresiran za 1 stan i za ulaganje u taj stan i u zgradu. Što se tiče DUUDI-a, njihov predstavnik nije bio na sastanku, ali su kasnije zatražili zapisnik koji im je i dostavljen i za sada se nisu javili.
	Z. Juras konstatira da se Dom zdravlja već upisao kao vlasnik za ambulantu iako im to nije bilo darovano, praktički su nju dobili od Općine i nije suglasan da im se i stan pokloni.
	Načelnik pojašnjava da su mu se javili interesenti za najam stana Doma zdravlja, on ih je uputio na njih, ali nitko se više nije javio, znači da im nisu odobrili najam.
	Od strane vijećnika je napomenuto da je gosp. Vondrak želio otkupiti „vojni stan“, ali dok su dobili njegovu procjenu su odustali, tako da se iseljavaju iz tog stana.
	I.Gabaj smatra da bi bilo bolje da se stanovi daju onima kojima pripadaju, jer je zgrada derutna, nije se desetljećima u nju ništa ulagalo i Općina će trebati samo ulagati, te je bolje da ulože oni čiji su stanovi. 
	Načelnik smatra da Ministarstvo obrane ima zakonsku osnovu za vlasništvo tog jednog stana i oni su to naveli, te predlaže da se njima odobri pravo vlasništva za 1 stan.
	Za raspravu se više nitko nije javio, te predsjednica daje na glasovanje prijedlog o priznavanju prava vlasništva za stan Ministarstva obrane, te nakon glasovanja konstatira da je „ZA“ glasovalo 8 članova, 1 je bio „PROTIV“ i 1 „SUZDRŽAN“, te je većinom glasovanja odobreno pravo vlasništva za stan Ministarstvu obrane.
	O tome je donijeta Odluka koja se nalazi u prilogu zapisnika.
	Nakon toga predsjednica daje na glasovanje prijedlog da se Domu zdravlja „daruje“ stan u zgradi, te nakon glasovanja konstatira da „ZA“ nije nitko glasovao, „PROTIV“ su bila 9 člana, a 1 je bio „SUZDRŽANI“, te nije prihvaćen prijedlog za darovanje stana.

Točka 9.

	Predsjednica otvara točku 9. dnevnog reda – pitanja i prijedlozi, te pojašnjava da imamo nekoliko stvari i to:
	Zamolba Katarine Štaub za kupnju dva grobna mjesta na kojima su betonski spomenici na katoličkom groblju u Legradu.

	S. Kuruc smatra da se takve spomenike ne bi smjelo uništavati, već ih negdje pohraniti i napisati s kojeg su grobnog mjesta uklonjeni, jer oni svjedoče o povijesti ovog mjesta.
	Predloženo je da se odobri prodaja grobnih mjesta, ali bez betonskih spomenika, samo prazna grobna mjesta.
	Prijedlog je glasovanjem prihvaćen sa 9 glasova „ZA“ i 1 „SUZDRŽANIM“ glasom.

	Izvješće MUP-a

	Načelnik pojašnjava da izvješća dobivamo mjesečno i od Granične policije, te da se apelira na članove Općinskog vijeća i na mještane da prijave sva eventualno sumnjiva kretanja.

	Prijava (anonimna) za Šodericu u svezi zaposjedanja općinskih površina bez dozvole

	Načelnik pojašnjava da se u prijavi vjerojatno mislilo na Podravkin objekt, jer oni su se proširili sada do granica svoje međe, a ranije nije bilo ograde i put je bio širi.

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

	Dovršeno u: 21.15 sati.
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