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ZAPISNIK
         od 13. prosinca 2016. godine
	
sa 35. sjednice Općinskog vijeća Općine Legrad održane u sali za sastanke Općine Legrad.
	
	Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/16-01/03, URBROJ: 2137/10-16-6 od 7. prosinca 2016. godine.
	Prisutni: Snježana Kuzmić – predsjednica, Marijan Baranašić, Ivica Gabaj, Ivana Halapija, 
                         Zvonko Juras, Stjepan Kuruc, Dragutin Matoš, Zdravko Međimorec, Ivica Šenji i 
                         Ivan Šivak – članovi.
	Ne prisustvuje: Ivica Rašanec – član.    
          Sjednici prisustvuju: Ivan Sabolić, općinski načelnik Općine Legrad,
                                              Kristina Turk – zamjenica općinskog načelnika Općine Legrad,
                                              Melita Rašanec – referent za financijsko-računovodstvene poslove,
          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 35. sjednicu Općinskog vijeća i predlaže slijedeći  
		
D N E V N I  R E D

	1. Usvajanje Zapisnika sa 34. sjednice Općinskog vijeća održane 15.11.2016. godine,
	2. Aktualni sat,
	3. Razmatranje i donošenje Proračuna Općine Legrad za 2017. godinu i Projekcija za 2018. i 2019. godinu sa donošenjem Programa:
	- Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Legrad u 2017. godini,
 	- Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Legrad u 2017. godini,
	- Programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na području Općine Legrad u 2017. godini,
	- Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Legrad u 2017. godini,
	- Plana socijalne skrbi na području Općine Legrad u 2017. godini,
	- Programa javnih potreba u sportu na području Općine Legrad u 2017. godini,
	- Programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti na području Općine Legrad u 2017. godini,
	- Programa o namjenskom korištenju sredstava za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2017. godinu,
	4. Razmatranje i donošenje Programa potpora u poljoprivredi na području Općine Legad za 2017. godinu,
	5. Razmatranje i doošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Legrad za 2017. godinu,
 	6. Razmatranje i donošenje Odluke o zabrani građenja građevina i izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone za 2017. godinu na području Općine Legrad,
	7. Rasprava o objektu pansion Legrađanka,
	8. 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 34. sjednice Općinskog vijeća održane 15.11.2016. godine, te poziva članove Općinskog vijeća da iznesu primjedbe ukoliko ih ima. 
	Predsjednica iznosi grešku u broju glasova koji su glasovali „za“ u Točki 8., te navodi da se broj „9“ mora zamijeniti sa brojem „8“.
	Gabaj konstatira da je uočio nekoliko štamparskih grešaka, te iznosi prijedlog za ispravak i to u Točkama 2. i 4. Zapisnika.

	Primjedbe su prihvaćene od strane članova Općinskog vijeća. 	
	Drugih primjedaba na Zapisnik nije bilo, te predsjednica daje na glasovanje usvajanje zapisnika sa unijetim ispravcima, sa 34. sjednice Općinskog vijeća, i nakon glasovanja konstatira da je Zapisnik sa 34. sjednice Općinskog vijeća JEDNOGLASNO, sa 10 glasova „ZA“ prihvaćen.

Točka 2.

	Predsjednica otvara 2. točku dnevnog reda – aktualni sat te daje riječ načelniku.
	Načelnik navodi da ima nekoliko stvari o kojima želi izvijestiti članove Općinskog vijeća, s obzirom da je nedugo bila sjednica te pojašnjava:
	Europski piknik: Općini Legrad su odobrena sredstva u iznosu 25.000 EUR-a za organizaciju 7. Europskog piknika koji bi se trebao održati u Legradu od 9. – 11.06.2017. godine i gdje bi sudjelovalo 19 Općina iz 10 zemalja; predviđeni broj sudionika je njih 177 za koje bi iz odobrenih sredstava bio plaćen smještaj i sve ostalo (hrana i dr. troškovi), a zatim nabraja koje Općine i iz kojih zemalja će sudjelovati. Pojašnjava da je danas održao sastanak s menađerom, navodi koji bi bio okvirni program, ali tu još može doći do izmjena; napominje da sredstva koja preostanu od same organizacije se mogu utrošiti za druge troškove, npr. uređenje prostora doma i sl. Nakon toga konstatira da su EU sredstva odobrena za 113 projekata od kojih je Općina Legrad na 16. mjestu, a odobren je i maksimalni iznos koji je traženi.

	I.Šenji konstatira da bi bilo dobro da se do tada otvori Legrađanka, a treba apelirati i na ribiče da obnove krovište na ribičkom domu.   
 
Na sjednicu dolazi Ivica Rašanec (u 18.30 sati).
	Vanjski radovi: pojašnjava da su u Selnici Podravskoj napravljene dvije upojne jame za oborinske vode – kod objekta mrtvačnice i kod crkve; da su riješena 2 cestovna prijelaza preko kanala u Kutnjaku; da su u Zablatju u tijeku radovi prokopa kanala, ali se neće sve uspjeti napraviti, jer nije porušeno sve drveće i grmlje.

Most preko kanala prema ušću – dogovoreno sa projektantom da se izradi projekt, jer ćemo tražiti i građevinsku dozvolu.
Izdavanje knjige o povijesti Legrada: prevedena je i štampana knjiga o povijesti Legrada, a prezentacija bi se održala 30.12.2016. godine u sklopu manifestacije koju organizira Udruga žena Legrad u društvenom domu u Legradu.
Izrada PUR-a: donošenje Programa ukupnog razvoja Općine je planirano za slijedeću sjednicu Općinskog vijeća koja bi se održala još tijekom prosinca ove godine, s obzirom da je potrebno donijeti Program radi prijave projekta ceste Mali Pažut na Mjeru 7.2.
Tiskanje općinskog lista „Vozlek“: navodi da je završena izrada i pušten je u tisak list „Vozlek“, a 26.12.2016. bi se predstavnio na priredbi KUD-a Zrin u društvenom domu u Legradu, nakon čega će se podijeliti po naseljima.
Nabava božićnih ukrasa: nabavljeno je nešto novih božić ukrasa za javne površine (adventske svijeće i štalica za paviljon u parku Legrad, te bor za centar Legrada), dok bi se na bandere postavili ukrasi koji su ranije nabavljeni.
Poljski putevi: dogovoreno je da se poljski putevi redovito obilaze od strane komunalne redarke, imali smo prijava i po njima smo postupali.
Prezentacija kulturne baštine Legrad u Koprivnici: pojašnjava da je prije 2 sata dogovoreno da će se 05.05.2017. godine napraviti prezentacija kulturne baštine Legrada u Domu mladih u Koprivnici, što se tradicionalno organizira svake godine i uvijek se prezentira nečija kulturna baština. Za iduću godinu je pozvana Općina da preko KUD-a Zrin to napravi.
Projekti u tijeku: ugovoreni su radovi za izgradnju javne rasvjete do nove škole u Legradu koji bi se trebali završiti do kraja ove godine, a započelo se i sa asfaltiranjem ceste Antolovec – Županec u dužini od 410 metara, što će se također napraviti kroz nekoliko dana.

	I.Šenji postavlja pitanje u svezi objekta na Malom Pažutu, te navodi da bi se objekt trebao barem staviti pod krov pa se ubuduće može koristiti kao skladište i sl. dok se ne riješi ostalo.
	Z. Juras smatra da se svakodnevno moraju dostavljati dopisi za rješavanje problema sa zemljištem na Malom Pažutu.
	Načelnik pojašnjava da je imao dogovoreno da se nađe s nekim iz DUUDI-a, ali sad više ne može doći do te osobe, a čeka da se ustroji novo Ministarstvo i tada će ponovo pokrenuti rješavanje tog problema i drugih neriješenih stvari.
	Z. Juras smatra da se mora planirati prostor gdje će doći do nekih ulaganja, da nam dođe netko izvana, jer nam mladi odlaze; tu moramo biti svi zajedno i složni, jer je uzaludna sva infrastruktura koja se napravila i koja se radi ako nema mladih ljudi. Navodi da bi trebalo potaknuti i rješavanje stečaja Pletarstva, jer stečajni upravitelj ne poduzima ništa, a treba riješiti i status Halaš čarde.
	Načelnik pojašnjava da i međimurske općine imaju neriješen probleme sa državnom imovinom.
	I.Gabaj konstatira da je žalosno da se sredstva koriste na piknike i na kulturne stvari, a da se ne rješavaju veći problemi koje imamo u Općini.         
	Z. Juras predlaže da se danas od strane vijećnika donese odluka da se do 5. mjeseca riješi status s državnom imovinom na području Općine Legrad; konstatira da na Šoderici također nemamo jedan „ pošteni“ ugostiteljski objekt u kojem se može nešto potrošiti, a stalno planiramo razvoj turizma; navodi da se na sjednicama Općinskog vijeća ne iznose nikakvi prijedlozi, nove ideje ili novi sadržaji, niti ima kvalitetne rasprave u tom pogledu.
	I. Gabaj smatra da se tako radi već 25 godina.
  	Z. Juras konstatira da je i od načelnika svojevremeno bilo kritika na takav rad, ali smatra da se tako više ne treba raditi. Ujedno napominje da se Geopodravina rasformirala, ali da niti Županija nema interesa da se nešto pokrene.
	Načelnik navodi da geotermalni projekt nije prekinut, ali je došlo do zaokreta, jer su se pojavili Turci koji imaju svoje ciljeve, a u 3. mjesecu bi trebali započeti sa bušenjem bušotina.
	Šivak postavlja pitanje da li se mora sve dati Turcima.

	Načelnik konstatira da su oni napravili najveća ulaganja u Europi u geotermalne projekte, a mi bi trebali biti otvoreni za sve investitore.
	I.Gabaj konstatira da pozdravlja ovakav Advent u Legradu, da je tu došlo do napretka, ali ima neka pitanja koja bi postavio i to: što je sa starom školom, bilo je dogovoreno da će se pustiti antifriz u sustav grijanja.
	 Načelnik pojašnjava da Župan ne može sam odlučiti, to mora napraviti Županijska skupština, da je on predložio sastanak sa Županom, ali za sada ništa. Antifriz za sada nije stavljen u sustav grijanja.
	I.Gabaj predlaže da bi bilo bolje da se grijanje pusti na protusmrzavanje, odnosno da se što prije poduzmu mjere kako ne bi došlo do šteta koje će opet Općina plaćati. 
	Predloženo je da Općina plati nabavu i upuštanje antifriza u sustav grijanja u zgradi stare škole.

	Z. Juras postavlja pitanje da li se ponovo otvorio natječaj za Mjeru 7.2.
	Načelnik konstatira da nije, da je sve odgođeno do proljeća.
	Postavljeno je pitanje kakav je status sa državnim zemljištem u Vajkeku (iza zakupa Peko).
	Načelnik navodi da je Agencija za poljoprivredno zemljište zatražila naše očitovanje o posjedu, a da se Općinsko državno odvjetništvo očitovalo da nisu nadležni za rješavanje, već da oni rješavaju samo naplatu neplaćene zakupnine. Ujedno napominje da bi se isti problem mogao pojaviti i sa zemljištem u  Zablatju, jer je Kovačić zatražio raskid ugovora o zakupu.
	V. Cvetnić ujedno pojašnjava da je Agencija za poljoprivredno zemljište zatražila, nakon inspekcijskog nadzora, da Općina iz sredstava zakupnine podmiri troškove čišćenja zapuštenog zemljišta na Velikom Pažutu, koje je prije koristio Miser, a mi smo Agenciji još 2015. godine dostavili zahtjev da se to zemljišta da u zakup, ali se do daljnjega ne provode natječaji za zakup.
	Nakon završene rasprave predsjednica konstatira da je Zaključak Općinskog vijeća da Općina prioritetno pokrene rješavanje predmeta vezanih uz državnu imovinu.  
	  
Točka 3.

	Predsjednica otvara 3. točku dnevnog reda – razmatranje prijedloga i donošenje Proračuna Općine Legrad za 2017. godinu i Projekcija za 2018. i 2019. godinu sa donošenjem Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Legrad u 2017. godini, Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Legrad u 2017. godini, Programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na području Općine Legrad u 2017. godini, Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Legrad u 2017. godini, Plana socijalne skrbi na području Općine Legrad u 2017. godini, Programa javnih potreba u sportu na području Općine Legrad u 2017. godini, Programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti na području Općine Legrad u 2017. godini i Programa o namjenskom korištenju sredstava za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2017. godinu, te za pojašnjenje prijedloga daje riječ načelniku.
	Načelnik pojašnjava da su prihodi planirani u iznosu 11 miliona kuna, a rashodi u iznosu 11,2 miliona kuna; da su u prijedlog uključeni prihodi iz Mjera 7.2. i 7.4. sa oko 4,5 miliona kuna te projekt katastarske izmjere k.o. Kutnjak, a prijedlog je baziran na ostvarenju Proračuna u razdoblju od 2014. Do 2016. Godine koji su ostvareni u iznosu od 6 do 10 miliona kuna. Pojašnjava da je prijedlog izrađen prije donošenja zakonskih propisa o poreznim reformama, tako da će doći do promjena u iznosu poreza na dohodak, poreza na nekretnine, te poreza na tvrtku, ali će u ukupnom iznosu ti porezni prihodi ostati isti jer će doći do preraspodjele prihoda po vrstama; u prijedlogu je i projekt obnove fasade Vatrogasnog doma u Legradu i uređenja parkova u Velikom Otoku koji bi se prijavili na natječaj Ministarstva; planirani su prihodi i za javne radove i zapošljavanje gerontodomaćica, za što smo predvidjeli 6 osoba isto kao i ove godine; prema Fondu za zaštitu okoliša bi kandidirali projekt zamjene led rasvjete u centru Legrada, dok smo izgradnju reciklažnog dvorišta planirali za 2018. godinu, jer u 2017. nemamo dovoljno sredstava za tu namjenu, a pitanje je i da li će po donošenju novog plana gospodarenja otpadom Rh ostati obveza da to izgradimo; za kandidiranje projekata na natječaje Hrvatske turističke zajednice također imamo spremnu dokumentaciju kao i za natječaje na mjere 7.2 i 7.4.; što se tiče imovine tu nema velikih promjena, iznosu su podjednaki, s time da smo u završnim pregovorima s T-com-om u svezi naknade za pravo služnosti njihovih vodova, za sada je predviđen prihod od 76 tisuća kuna bez uključenih k.o. Selnica Podravska i k.o. Kutnjak; predvidjeli smo i sufinanciranje troškova katastarske izmjere k.o. Kutnjak za građane koji tu imaju imovinu, a ne žive na području Općine Legrad, komunalna naknada će ostati još 2017., a od 2018. se uvodi porez na nekretnine; prihod ćemo dobiti i od vraćanja udjela u trgovačkom društvu Geopodravina koje će vjerojatno tijekom godine otići u likvidaciju, još se čekaju odluke Uprava svih osnivača; iduću godinu bi obilježila dva velika projekta: katastarska izmjera k.o. Kutnjaka i izgradnja kanalizacije zbog kojih bi se Općina trebala kreditno zadužiti, jer nam je potrebno oko 5 mil. kuna kroz 3 godine, a bolje je otplaćivati kredit i platiti kamate, ali zauzvrat ćemo dobiti projekte višemilijunske vrijednosti, jer npr. iz EU fondova bi se kanalizacija financirala sa 34 mil. kuna, a Općina bi u slučaju neizgradnje kanalizacije trebala platiti penale
	Što se tiče rashoda pojašnjava da su planirani troškovi za lokalne izbore (za 2 kruga), sve stavke do reprezentacije za proslavu dana Zrinskih su ostale iste kao i proteklih godina, a proslava Zrinskih će ove godine, nakon 9 godina, biti u Legradu; povećan je iznog nagrada za novorođenu djecu, sukladno povećanju iznosa iz Odluke, planirano je postavljanje spomenika ili spomen ploče Zrinskima, s obzirom da prijedlog za naziv nove škole nije bio prihvaćen, a o lokaciji i vrsti obilježja će se još dogovoriti; planirana je izmjera k.o. Kutnjak na rok od 5 godina, s time da će 1. dio započeti u 2017.g., planirana su sredstva za izradu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana, prema donijetoj Odluci, te izrada Programa zaštite divljači što nam nije obveza, ali je poželjno s ozbirom da se to odnosi na područja uz naselja koja nisu lovna područja; za objekte je planirana sanacija krovišta mrtvačnice u Malom Otoku (dotrajala šindra), obnova fasade katoličke mrtvačnice u Legradu, sanacija krovišta koje prokišnjava na bufetu, te krovišta na svlačionicama u Legradu, za vagu u Selnici Podravskoj, te subvencije poljoprivrednicima prema programu koji će također biti na dnevnom redu ove sjednice; što se tiče troškova Jedinstvenog upravnog odjela tu sve ostaje kao i do sada; u razdjelu 3. ima više strukturnih promjena i to: u 2018. godine bi se proveo samo 1 natječaj za financiranje udruga, a ne 2 kao ove godine; Vatrogasna zajednica ima direktno financiranje sukladno zakonu, ali su planirana sredstva povećana, jer se utvrdilo da ovogodišnji plan nije dovoljan za nabavu potrebne opreme sukladno zakonskim obvezama, tako da je plan povećan za 40 tisuća kuna namjenski za opremu; za civilnu zaštitu su planirana sredstva za izradu nove dokumentacije sukladno zakonskim propisima, radi usklađivanja; stavka za turizam je planirana za pomoć vlasnicima objekata za izgradnju ili prilagodnu objekata za smještajne kapacitete za turiste na Šoderici, a planirana je i pomoć novoosnovanoj Turističkoj zajednici u koju je Općina Legrad uključena, kako bi ona mogla profunkcionirati; predložena su 2 programa za kapitalna ulaganja u objekte udruga i to: 1. projekt za energetsku učinkovitost objekata (zamjena građevinske stolarije, krovišta i sl. ulaganja) i 2. za standardna kapilalna održavanja ili investicije, uglavnom unutarnjeg prostora ili vanjskog uređenja; predviđen je i program financiranja manifestacija, program za humanitarne akcije i aktivnosti, program za mlade, program za financiranje izrade projektne dokumentacije za prijavu projekata na fondove EU, što u ovoj godini nije potrošen; program za sport za što su povećana sredstva i to za visinu najamnine od bufeta koja se od 2016. godine uplaćuje u općinski proračun; program za obnovu vjerskih objekata prema prijedlozima župnika ili voditelja župnih zajednica; iznos od 50 tisuća kuna za kupnju opreme, kompjutorske za novu školu, a 10 tisuća kuna za ostale potrebe za školstvo; za studentske stipendije je predloženo povećanje za dodjelu još 5 stipendija, tako da bi se dodjelilo 15 stipendija, te bi se iznos od 50 tisuća kuna trebao povećati za 7.500,00 kn i novi plan bi bio 57.500,00 kuna; za sufinanciranje članarine u Knjižnici i čitaonici Fran Galović je predloženo da se uključeni i članarine za nezaposlene, uz učenike i studente; za ratne veterane – predloženo za sve formacije, od udruga iz Domovinskog rata do domobranske udruge i drugih veterana; za GD Crvenog križa Koprivnica je također potrebno povećati na iznos od 14.320,00; u razdjelu 4: za poljske puteve je povećan planirani iznos zbog ukazanih potreba, za autobusna stajališta – za betoniranje stajališta u Kutnjaku; planira je 2. dio rekonstrukcije ceste Antolovec – Županec, cesta Mali Pažut, projekt kanalizacije, zamjena rasvjetnih tijela prema planu HEP-a, tu dolazi do češćih kvarova zbog stare rasvjete, zamjena dijela rasvjete led rasvjetom u centru Legrada, redovni troškovi održavanja kombi vozila, redovni troškovi obavljanja javnih radova, tekućeg održavanja zelenih i drugih javnih površina gdje će iznos biti nešto manji, s obzirom da nam je gđa Vincetić iz Ludbrega ponudila ukrasno grmlje zbog zatvaranja rasadnika, sanacija divljih odlagališta otpada – u Legradu, staro odlagalište kod groblja i u Selnici Podravskoj;  uređenje parkirališta kod ambulante u Legradu, dalje opremanje dječjih igrališta i to prvenstveno u Zablatju, Malom Otoku, Velikom Otoku i Selnici ako će nešto trebati; u planu za Dječji vrtić sve ostaje isto kao i ove godine, s time da je dopunjeno sa ranije dogovorenim projektom sanacije terase, te financiranje predškolskog programa; što se tiče reciklažnog dvorišta je već gore pojasnio.
	Z. Juras postavlja pitanje da li bi se reciklažno dvorište gradilo sa Općinom Đelekovec, radi smanjenja ukupnih troškova.
	Načelnik pojašnjava da niti oni nemaju novaca za tu namjenu.
	Šenji postavlja pitanje koji je rok za tu obvezu.

	Načelnik pojašnjava da je do 2020. godine, ali sve ovisi o novim zakonskim propisima koji se moraju donijeti, a ujedno konstatira da ako će se trebati graditi reciklažno dvorište mora se izgraditi i trafostanica, za koju smo pribavili već suglasnost Elektre Koprivnica, te da te troškove ne snosi Fond.
	Ujedno navodi da ne znamo kao će se prihvatiti projekt izgradnje šetnice, s obzirom da je izrađena 1 projektna dokumentacija, ali su ishođene 2 građevinske dozvole, s obzirom na vrstu radova koje obuhvaća projekt, te ne znamo da li će nam se to smatrati dvjema projektima ili će se moći objedini kao 1 projekt, jer se na tu mjeru može kandidirati samo 1 projekt.
	I.Gabaj postavlja pitanje da li je po njegovom dopisu negdje planirano sufinanciranje obilježavanja 500. Obljetnice evangelizacije koje će se 2017. Godine obilježiti u Legradu.
	Načelnik pojašnjava da je planirano pod stavkom sponzorstva, te da je na toj stavci planirana i prezentacija kulturne baštine u Koprivnici u iznosu 5.000,00 kn.
	I.Šivak postavlja pitanje da li se Udruga Nada može obratiti za donaciju s obzirom da su u fazi nabave novog mamografa.
 	Načelnik konstatira da ove godine ne, jer su već svi planovi napravljeni.
	Za raspravu se više nitko nije javio po ovoj točki dnevnog reda, te predsjednica daje na glasovanje prijedlog Proračuna Općine Legrad za 2017. godinu i Projekcija za 2018. i 2019. godinu, te Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Legrad u 2017. godini, Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Legrad u 2017. godini, Programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na području Općine Legrad u 2017. godini, Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Legrad u 2017. godini, Plana socijalne skrbi na području Općine Legrad u 2017. godini, Programa javnih potreba u sportu na području Općine Legrad u 2017. godini, Programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti na području Općine Legrad u 2017. godini i Programa o namjenskom korištenju sredstava za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2017. godinu i nakon glasovanja konstatira da su JEDNOGLASNO, sa 11 glasova „ZA“ donijeti Općine Legrad za 2017. godinu i Projekcija za 2018. i 2019. godinu, Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Legrad u 2017. godini, Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Legrad u 2017. godini, Program javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na području Općine Legrad u 2017. godini, Program javnih potreba u kulturi na području Općine Legrad u 2017. godini, Plan socijalne skrbi na području Općine Legrad u 2017. godini, Program javnih potreba u sportu na području Općine Legrad u 2017. godini, Program javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti na području Općine Legrad u 2017. godini i Program o namjenskom korištenju sredstava za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2017. godinu, a koji se  nalaze se u prilogu zapisnika i njegov su sastavni dio.

Nakon glasovanja sa sjednice odlazi Zdravko Međimorec (u 20.05 sati)
	
Točka 4.

	Predsjednica otvara 4. točku dnevnog reda – razmatranje prijedloga i donošenje Programa potpora u poljoprivredi na području Općine Legrad za 2017. godinu, te za pojašnjenje daje riječ načelniku.
	Načelnik pojašnjava da smo od Ministarstva poljoprivrede dobili pozitivno mišljenje na predloženi program potpora, da se potpore odnose na subvencioniranje troškova osiguranja usjeva za štete od elementarnih nepogoda, ali i za štete od divljači, s obzirom na predstojeće moguće probleme sa lovozakupnicima, te će se sve više tražiti osiguranje usjeva, a bez plaćanja naknada za štete od divljači od strane lovačkih društava ili saveza. Osim toga kao potpore smo predložili i poticanje podizanja novih višegodišnjih nasada te poticanje izrade dokumentacije za projekte u poljoprivredi koji bi se prijavljivali za sredstva EU fondova.
	V. Cvetnić dalje pojašnjava u svezi dodjele državnih potpora na lokalnoj razini, što se sve smatra državnom potporom – dodijeljena sredstva trgovačkim društvima na ime oslobođenja od plaćanja komunalnog doprinosa, te sredstva udrugama koje imaju ostvaren bilo kakav profit od prodaje roba ili usluga; navodi da se sve odobrene i dodjeljene potpore moraju prikazati u godišnjem izvještaju koje se dostavlja Ministarstvu financija, a prije samog odobrenja ili isplate potpore korisnici su dužni potpisati izjavu da u posljednje tri fiskalne godine nisu primili državne potpore u iznosu većem od 15 000 EUR-a.
	Načelnik ujedno napominje da se planirani iznosi potpora mogu mijenjati također uz prethodnu suglasnost Ministarstva.
	Za raspravu se više nitko nije javio, te predsjednica daje na glasovanje prijedlog programa potpora u poljoprivredi na području Općine Legrad za 2017. godinu i nakon glasovanja konstatira da je Program donijet JEDNOGLASNO, sa 10 glasova „ZA“.
	Program potpora u poljoprivredi na području Općine Legrad za 2017. godinu nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Točka 5.

	Predsjednica otvara 5. točku dnevnog reda – razmatranje i donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Legrad za 2017. godinu, te za pojašnjenje daje riječ V. Cvetnić. 
	V. Cvetnić pojašnjava da se sukladno Zakonu o proračunu, uz godišnji proračun donosi i predložena Odluka, da se ona nije mijenjala u odnosu na 2016. godinu, s obzirom da se niti Zakon o proračunu nije mijenjao.
	Za raspravu se nitko nije javio, te predsjednica daje na glasovanje prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Legrad za 2017. godinu i nakon glasovanja konstatira da je Odluka donijeta JEDNOGLASNO, sa 10 glasova „ZA“.
	Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Legrad za 2017. godinu nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Točka 6.

	Predsjednica otvara 6. točku dnevnog reda – razmatranja i donošenje Odluke o zabrani građenja građevina i izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone za 2017. godinu na području Općine Legrad, te za pojašnjenje daje riječ načelniku. 
	Načelnik pojašnjava da se ta Odluka donosi već nekoliko godina, a u svezi zabrane obavljanja građevinskih i drugih radova na području Šoderice tijekom turističke sezone, a može se donijeti samo za jednu godinu.
	Pitanja po ovoj točki nije bilo, te predsjednica daje na glasovanje prijedlog Odluke o zabrani građenja građevina i izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone za 2017. godinu na području Općine Legrad i nakon glasovanja konstatira da je Odluka JEDNOGLASNO donijeta, sa 10 glasova „ZA“. 
	Odluka o zabrani građenja građevina i izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone za 2017. godinu na području Općine Legrad nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.



Točka 7.

	Predsjednica otvara 7. točku dnevnog reda – rasprava o pansionu Legrađanka, te daje riječ načelniku.
	Načelnik navodi da nakon raskida ugovora sa bivšom zakupnicom ništa konkretno nije dogovoreno niti odlučeno, da je dug po raskidu ugovora ostao oko 36.000,00 kn i to za režijske troškove koje je Općina podmirila, posebno za plin kako bi se mogao natrag priključiti i uključiti grijanje da ne dođe do smrzavanja; navodi da je bilo dosta upita i interesa, da smo 3 puta raspisivali natječaj, ali se nitko nije javio; da je bilo prijedloga i za prodaju, ali je pitanje da li će se naći kupac, te stoga predlaže:
	Da se napravi procjena objekta,

Da se potakne ugostitelje na kupnju, ali da se uvjetuje da to ostane ugostiteljski objekt, a ne da se objekt prenamjeni. 
	Navedeno je da čak ima prijedloga od mještana da Općina osnuje poduzeće za ugostiteljsku djelatnost koje bi preuzelo objekt.
	Z. Juras predlaže da se najprije napravi procjena, a zatim da se raspiše natječaj o prodaji objekta, što je i Zaključak rasprave po ovoj točki dnevnog reda.
	O tome je glasovanjem, JEDNOGLASNO, sa 10 glasova „ZA“ donijet Zaključak koji se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Točka 8.

	Predsjednica otvara 8. točku dnevnog reda – pitanja i prijedlozi te otvara raspravu.
    	Predsjednica čita čestitku upućenu članovima Općinskog vijeća od strane vrtićaraca Dječjeg vrtića Dabrić Legrad.
	Nakon toga V. Cvetnić pojašnjava izmjene koje su napravljene u Odluci o kućnim ljubimcima, a na preporuku UDU-a koji je obavljao nadzor akata.
	Nakon toga članovi Općinskog vijeća su obaviješteni o proceduri za izbor članova u Savjet mladih.

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

	Dovršeno u: 20.36 sati.
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