1

	ZAPISNIK
         od 23. siječnja 2017. godine
	
sa 37. sjednice Općinskog vijeća Općine Legrad održane u sali za sastanke Općine Legrad.
	
	Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/17-01/01, URBROJ: 2137/10-17-1 od 16. siječnja 2017. 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,
         Zapisničar: Vesnica Cvetnić, voditeljica Odsjeka za opće, pravne i financijsko-računovodstvene 
                               poslove Jedinstvenog upravnog odjela Općine Legrad,
	Početak rada: 18.02 sati.

	Predsjednica pozdravlja sve prisutne članove Općinskog vijeća, poziva Vesnicu Cvetnić da izvrši prozivku i nakon prozivke konstatira da su prisutni svi (11) članovi Općinskog vijeća, otvara 37. sjednicu Općinskog vijeća i predlaže slijedeći  
		
D N E V N I  R E D

Usvajanje Zapisnika sa 35. sjednice Općinskog vijeća od 13.12.2016. i Zapisnika sa 36. sjednice od 19.12.2016. godine,
Aktualni sat,
Razmatranje i donošenje Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele nekretnina u vlasništvu Općine Legrad na korištenje organizacijama civilnog društva radi provođenja programa i projekata od interesa za opće dobro,
Donošenje Pravilnika o izmjeni Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Legrad,
Donošenje Odluke o pokretanju postupka za dodjelu javnih priznanja Općine Legrad za 2017. godinu,
Donošenje Odluke o zamjeni korisnika kojemu je dodijeljena studentska stipendija za akademsku godinu 2016./2017.,
Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju cijene usluga za komunalne poslove čišćenja nekretnina u privatnom vlasništvu na području Općine Legrad,
Donošenje Odluke o visini paušalnih troškova obveznog prekršajnog naloga, 
	9. Pitanja i prijedlozi. 

	Nakon toga predsjednica postavlja pitanje izmjena i dopuna predloženog dnevnog reda od strane vijećnika.
	Načelnik predlaže dopunu dnevnog reda i to pod točkom 9. Donošenje Plana mreže dječjih vrtića na području Općine Legrad“, te predlaže da se dosadašnja točka 9. pomakne na točku 10. 

	Drugih prijedloga nije bilo, te predsjednica daje na glasovanje predloženu dopunu dnevnog reda i nakon glasovanja konstatira da je predložena dopuna usvojena JEDNOGLASNO  (sa 11 glasova „ZA“).
	Nakon toga predsjednica daje na glasovanje predloženi dopunjeni dnevni red i nakon glasovanja konstatira da je predloženi dnevni red prihvaćen JEDNOGLASNO (sa 11 glasova „ZA“).
	

Točka 1.

	Predsjednica otvara 1. točku dnevnog reda – usvajanje Zapisnika sa 35. i 36. sjednice Općinskog vijeća od 13.12. i 19.12.2016. godine, te poziva vijećnike da iznesu primjedbe.
	Gabaj konstatira da ima nekoliko primjedaba i to:

	u Zapisniku sa 35. sjednice je u Točki 2. naveden iznos odobrenih sredstava za organizaciju „Europskog piknika“ u iznosu 250 tisuća EUR-a, a mora biti 25 tisuća EUR-a,

u istom zapisniku je na str. 3. navedena njegova izjava da „je žalosno da se sredstva koriste za piknike i na kulturne stvari, a da se ne rješavaju veći problemi koje imamo u Općini“, što po njegovoj prosudbi zvuči dosta „grubo“, a on je tom izjavom želio istaknuti da EU fondovi nemaju sredstava za financiranje važnijih stvari koje su nam potrebne na području Općine, ali nije protiv da se sredstva povlače i za kulturne stvari pa i za Europski piknik.
napominje kako u zapisniku ima i izjava bez imena i prezimena, ali nema navedeno kada ga je jedan od vijećnika prozvao „inkvizitorom“, nakon čega je potražio pojašnjenje tog izraza, ali tu se sigurno smatralo u negativnom smislu, a najviše ga je pogodilo što je na isti način bio prozvan i na sjednici Školskog odbora da se „nagurao“ u Školski odbor, što nije točno, jer je načelnik predložio 3 kandidata iz SDP-a, a s obziron da je on član HSS-a kao i vlast u Županiji koja imenuje članove Školskog odbora, Župan ga je pozvao da prihvati članstvo u Školskom odboru, što je on i učinio.
	S. Kuruc, koji se smatrao prozvanim izjavom gosp. Gabaja, konstatira da na sjednici Školskog odbora nije spominjao riječ „inkriminiran“, te čeka Zapisnik sa te sjednice da to i dokumentira, ali je tu riječ koristio za sve radnje koje je gosp. Gabaj učinio kao vijećnik Općinskog vijeća, na sjednici koja se održala u domu, vezano uz podzakup gosp. Peko Zlatka, a nakon njegove smrti je licemjerno na 1. sjednici Općinskog vijeća prozvao načelnika što se gosp. Peko-ju nije minutom šutnje odala počast kao bivšem tajniku i službeniku Općine.
	I. Gabaj konstatira da je gosp. Peko-ja poštivao kao čovjeka, ali je tražio da se poštiva zakon, s obzirom da je na to prisegnuo i kao vijećnik u svojoj prisezi.         
	Nakon toga predsjednica prekida raspravu, te poziva vijećnike da iznesu primjedbe po zapisniku, što je i tema ove točke dnevnog reda, a s obzirom da više nije bilo primjedaba, daje na glasovanje prihvaćanje Zapisnika sa 35. sjednice Općinskog vijeća od 13.12.2016. i sa 36. sjednice Općinskog vijeća od 19.12.2016. godine.  
	Nakon glasovanja predsjednica konstatira da su Zapisnici prihvaćeni JEDNOGLASNO (sa 11 glasova „ZA“), sa iznijetom primjedbom i ispravkom.
 
Točka 2.

	Predsjednica otvara 2. točku dnevnog reda – aktualni sat, te daje riječ načelniku.
	Načelnik konstatira da će vijećnike izvijestiti o nekoliko predmeta koji su rješavani u proteklom razdoblju i to:
	 projekti: završena je izgradnja javne rasvjete prema Fizešu, ukupni trošak iznosio je 95.485,00 kuna, uključujući dokumentaciju, radove i nadzor,

 Asfaltiranje ceste od Antolovca do Županca je završeno na duljini od 400 m, a ostatak će se napraviti u proljeće,
 Intervencije zimske službe: za sada je odrađeno ukupno 37 sati u više navrata; soljenje ulica solju je bilo 13. i 14.01.2017.; za sada je ukupni trošak oko 12.000,00 kuna,
 Donijet je Plan gospodarenja otpadom RH koji nas obvezuje na izgradnju reciklažnog dvorišta; od Fonda smo dobili obavijest o datumu raspisivanja natječaja i popisu dokumentacije koju je uz zahtjev za kandidiranje potrebno dostaviti; s obzirom da je još uvijek upitni početak izgradnje kanalizacije ove godine, vjerojatno bi krenuli u izgradnju reciklažnog dvorišta, barem u dijelu pokretanja postupka, jer će proteći vrijeme dok se zahtjevi odobre
	I.Rašanec postavlja pitanje kolika je investicija izgradnje reciklažnog dvorišta.
	Načelnik navodi da je oko 1,5 miliona kuna + izgradnja transformatora, cca 200 tisuća kuna, za što smo dobili prethodnu suglasnost Elektre. Predlaže da se postupak za financiranje izgradnje pokrene prema Fondu, ali da dogovorimo da bi se rok izgradnje produžio i na iduću godinu.
	 Zakup Legrađanke – načelnik pojašnjava da smo imali upit u svezi zakupa objekta, te smo proveli natječaj za zakup i jedini ponuditelj je bila Dubravka Fischer, ali uz određene uvjete o čemu ćemo raspraviti pod točkom Pitanja i prijedlozi.

	Z. Juras postavlja pitanje da li je napravljena procjena Legrađanke, na što mu je načelnik odgovorio da još nije, ali da ćemo svakako pokrenuti procjenu i angažirati procjenitelja zbog procjene i drugih nekretnina, s obzirom da nam je to potrebno zbog provedbe prodaje, npr. gradilišta i sl.    
	6) Promocija knjige o Legradu – promociju je održana 30.12.2016. u društvenom domu, a održao ju je profesor Feletar, knjiga se prodaje u Općini po cijeni od 50,00 kn,
	7) Pojava ptičje gripe na Šoderici – uočena je 10.01. na jezeru Šoderica kod „Tomislava“ gdje se našlo uginulog labuda za kojega je u postupku ispitavanja potvrđeno da je u pitanju ptičja gripa; o tom problemu je održan sastanak Županijskog stožera civilne zaštite koji su se također uključili, kao i Policija koja je izolirala i zatvorila to područje i koje se stalno nadzire. Od tada je uginalo 38 labudova koje zbrinjava Veterinarska stanica Koprivnica; naši troškovi su cca 5.000,00 kn i to za hranu (1 tonu kukuruza) i za zaštitnu odjeću kao i sredstva za dezinfekciju; Općina ih stalno hrani, ali dalje će troškove snositi Županija; troškove zbrinjavanja uginulih labudova bi trebalo podmiriti Ministarstvo poljoprivrede, a cijena iznosi 370,00 kn po komadu. Komunalna redarska o stanju stalno izvještava Županijski stožer CZ i redovito se podnose izvještaji.
	8) EU projekti: sa POROM i Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Koprivničko-križevačke županije smo dogovorili kandidiranje projekta kulturne i prirodne baštine, koji bi se financirao sredstvima EU fondova i sredstvima hrvatskog Fonda za sufinanciranje EU projekata, ali bi projekt trebalo dopuniti sa informacijskim tablama za Regionalni park Mura- Drava, Natura 2000.
	Dalje navodi da je od PORE pozvan na sudjelovanje u projektu izgradnje biciklističke nadstrešnice koja bi se postavila na našem području, o lokaciji bi se naknadno dogovorilo, ali bi Općina trebala sudjelovati sa financijskim sredstvima u visini od 2,5 %, što bi iznosilo cca 12.000 EUR-a; obavještava također da nije prihvaćen projekt biciklističke staze do ušća, jer NIF nije ispunio neke uvjete; projekt Osnovne škole Legrad je također odbijen; proveden je revizijski nadzor projekta „Legrad and Ortilos on bike“ kojim je utvrđeno da su Općine Legrad i Ortilos sve odradile, dok je NIF dobio da otkloni greške. Ujedno obavještava da je kandidirani projekt izgradnje pristaništa na Dravi prošao 1. Krug
	Dalje načelnik pojašnjava:
	 da je LAG Mura Drava od Agencije dobio sredstva za provedbu Strategije, te će sada raspisivati natječaji za mjere ruralnog razvoja iz te Strategije, prema planu LAG-a, 

da je Dječji vrtić Dabrić ušao u projekt Knjižnice i čitaonice Fran Galović u kojem se radi na informatičkoj pismenosti djece predškolske dobi i u tu svrhu su dobili tablet;
tijekom veljače ćemo napraviti natječaj za daljnje asfaltiranje ceste od Antolovca, pokrenut će se sa Školom nabava opreme, a započet ćemo i s pripremama za sanaciju poljskih puteva. 
danas je raspisan natječaj za financiranje udruga za 2017. godinu,
potrebno je pregledati dječja igrališta i sprave, te krenuti u nabavu što je proračunom planirano,
pokrenut će se i aktivnosti pripreme programa za rad gerontodomaćica i javnih radova.
	S. Kuruc izražava žaljenje što na promociji knjige o Legradu, 30.12. nije bio sadržaj sa plakata na kojem je uz promociju knjige planiran i prigodni igrokaz, jer igrokaz koji je prikazan od Udruge žena Legrad nije bio s tematikom vezanom za Legrad.
	Z. Juras postavlja pitanje što je sa poštanskim uredom u Legradu, sada je radno vrijeme određeno do 12.00 sati, a poslije će ga i zatvoriti. 
	Načelnik konstatira da ga prije određivanja takvog radnog vremena o tome nitko nije obavijestio, s time nije bio poznat, a gosp. Zlatko Horvat je predložio da se dostavi prosvjedno pismo o takvom radnom vremenu poštanskog ureda. Ujedno konstatira da je kontaktirao s direktoricom o drugim stvarima, ali ga o ovom ništa nije izvijestila.
	I.Gabaj konstatira da se na sjednici 13.12.2016. raspravljalo o staroj školi i donesena je odluka da se u postrojenje grijanja stavi antifriz i da to plati Općina. Postavlja pitanje da li je to učinjeno.
	Načelnik konstatira da smo zvali Instalacije Horvat, ali da nisu to učinili.
	I.Šenji konstatira da je svojevremeno gosp. Jodanović izjavio da bi cijena antifriza, sa poslom iznosila 60,00 kn po litri.
	Načelnik pojašnjava da smo štetu imali i u kuhinji društvenog doma, gdje je zbog smrzavanja od hladnoće došlo do pucanja bojlera, što do sada nikad nije bilo.
	S. Kuruc konstatira da je činjenica da je zgrada škole još uvijek u vlasništvu Županije i ulazak Općine bi se mogao smatrati neovlaštenim ulaskom.
 	Za raspravu se po ovoj točki dnevnog reda više nitko nije javio, te predsjednica zaključuje raspravu.
  	    
Točka 3.

	Predsjednica otvara 3. točku dnevnog reda – razmatranje i donošenje Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele nekretnina u vlasništvu Općine Legrad na korištenje organizacijama civilnog društva radi provođenja programa i projekata od interesa za opće dobro, te poziva načelnika za pojašnjenje prijedloga.
	Načelnik pojašnjava da je Revizijskim nadzorom navedeno da su i udruge obvezne plaćati zakupninu za poslovne prostore Općine koje one koriste, a u svrhu toga je potrebno provesti natječaj; visina zakupnine bila je već određena Odlukom o zakupu poslovnog prostora i iznosi 0,01 kn po 1 m2 površine, a predložio je i veći broj bodova za udruge koje su do sada uredno koristile općinske prostore. Da bi se proveo natječaj potrebno je utvrditi kriterije i mjerila na temelju kojih bi se poslovni prostori dodijelili na korištenje po javnom natječaju. Konstatira da je u poslovne prostore za udruge potrebno navesti i ekološki dom u Legradu koji je također vlasništvo Općine.
	Z. Juras postavlja pitanje bivše karaule koju koristi ribiči.
	Načelnik pojašnjava da je za sada taj objekat još u državnom vlasništvu, da smo više puta podnesli zahtjev za davanje na korištenje Općini, a dalje ribičima, ali u natječajima DUUDI-a to nije bilo, već su nam dostavili na uvid dopis kojim su od Ministarstva obrane zatražili očitovanje o toj nekretnini.
	Za raspravu se po ovoj točki više nitko nije javio, te predsjednica daje na glasovanje donošenje Odluke o kriterijima i postupku dodjele nekretnina u vlasništvu Općine Legrad na korištenje organizacijama civilnog društva radi provođenja programa i projekata od interesa za opće dobro.
	Nakon glasovanja predsjednica konstatira da je Odluka donijeta JEDNOGLASNO (sa 11 glasova „ZA“).
	Odluka se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.
  
Točka 4.

	Predsjednica otvara 4. točku dnevnog reda – donošenje Pravilnika o izmjeni Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Legrad, te poziva načelnika da pojasni prijedlog.
	Načelnik pojašnjava da je u Pravilniku bio naveden rok trajanja natječaja od 15 dana, a zakonom je propisano 30 dana, te bi to trebalo izmijeniti, iako smo i prošle godine postupali sukladno zakonu što se tiče trajanja natječaja.
	Za raspravu se po ovoj točki dnevnog reda nitko nije javio, te predsjednica zaključuje raspravu i daje na glasovanje donošenje Pravilnika o izmjeni Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Legrad.
	Nakon glasovanja predsjednica konstatira da je Pravilnik donijet JEDNOGLASNO (sa 11 glasova“ZA“).
	Pravilnik o izmjeni Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Legrad nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Točka 5.

	Predsjednica otvara 5. točku dnevnog reda – donošenje Odluke o pokretanju postupka za dodjelu javnih priznanja Općine Legrad za 2017. godinu, te poziva načelnika za pojašnjenje. 
	Načelnik pojašnjava da bi što prije trebali pokrenuti postupak javnog natječaja za prikupljanje prijedloga, jer će se Općinska vijeća raspustiti zbog lokalnih izbora, a planira se podjela javnih priznanja tijekom održavanja „Europskog piknika“ u Legradu, u razdoblju od 9.6. - 11.06.2017. godine. 
	I.Rašanec konstatira da bi javni poziv trebalo dostaviti i svim udrugama da podnesu prijedloge, na što je načelnik odgovorio da smo to i prošle godine napravili i prijedloge su i podnesle udruge.
	Za raspravu se više nitko nije javio, te predsjednica zaključuje raspravu i daje na glasovanje Odluku o pokretanju postupka za dodjelu javnih priznanja Općine Legrad za 2017. godinu.
	Nakon glasovanja predsjednica konstatira da je Odluka donijeta JEDNOGLASNO (sa 11 glasova „ZA“).
	Odluka se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Točke 6.

	Predsjednica otvara 6. točku dnevnog reda – donošenje odluke o zamjeni korisnika kojemu je dodijeljena studentska stipendija za akademsku godinu 2016./2017., te za pojašnjenje daje riječ načelniku.
	Načelnik pojašnjava da je Simona Košnjak zatražila raskid ugovora o stipendiranju zbog dobivanja državne stipendije, te da na rang listi dalje imaju isti broj bodova Andreja Kuzmić i Vladimir Sabolić, s time da V. Sabolić ima bodove jer je dijete samohranog roditelja, dok A. Kuzmić zbog materijalnog statusa, te predlaže da se stipendija dodijeli Andreji Kuzmić.
	S. Kuruc predlaže da se stipendije dodijele obojici studenata.
	I. Gabaj smatra da se mora biti dosljedan, jer je odlučeno koliko će se stipendija dodijeliti, a preostalo je još studenata koji stipendiju nisu dobili.
	Drugih prijedloga nije bilo, te predsjednica daje na glasovanje prijedlog:
	da se stipendija dodijeli Andreji Kuzmić – glasovanjem je „ZA“ prijedlog bilo 9 glasova, a 2 su bila „SUZDRŽANA“,

da se stipendija dodijeli obojici studenata – glasovanjem su „ZA“ prijedlog bila 2 glasa, a 9 glasova je bilo „PROTIV“,
te je većinom glasova donijeta Odluka da se studentska stipendija u akademskoj godini 2016./2017. dodijeli Andreji Kuzmić iz Legrada.
	Odluka se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Točka 7.

	Predsjednica otvara 7. točku dnevnog reda – donošenje Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju cijene usluga za komunalne poslove čišćenja nekretnina u privatnom vlasništvu na području Općine Legrad, te za pojašnjenje daje riječ načelniku.  
	Načelnik pojašnjava da se radi o troškovima kada općinski radnici obavljanju komunalne poslove na privatnim nekretninama; da je utvrđeno da je dosadašnji troškovnik manjkavi i ovim prijedlogom bi se to ispravilo.
	Gabaj postavlja pitanje da li postoji računica za te poslove.

	Načelnik pojašnjava da smo do sada sve, osim jednog, obavljene poslove naplatili.
	M. Baranašić predlaže da se cijene povećaju u odnosu na predložene i to sa „25“ na „30“ kuna zbog amortizacije.
	I. Rašanec predlaže da se predložena cijena od „70,00 kn“ poveća na „80,00 kn“, jer se troše naši strojevi koje je potrebno održavati.
	I. Šenji konstatira da se radi o površinama koje nisu redovito održavane, zapuštene su  i strojevi se više unište.
	Za raspravu se više nitko nije javio, niti je bilo drugih prijedloga, stoga predsjednica daje na glasovanje izmijenjeni prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju cijene usluga za komunalne poslove čišćenja nekretnina u privatnom vlasništvu na području Općine Legrad, te nakon glasovanja konstatira da je izmijenjena Odluka JEDNOGLASNO donijeta (sa 11 glasova „ZA“).
	Odluka se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Točka 8.

	Predsjednica otvara 8. točku dnevnog reda – donošenje Odluke o visini paušalnih troškova obveznog prekršajnog naloga i za pojašnjenje daje riječ načelniku.
	Načelnik pojašnjava da je Zakonom o prekršajnom postupku najviši dopušteni iznos paušalnih troškova 200,00 kn, da smo do sada naplaćivali samo troškove poštarine u iznosu 11,00 kuna, a da su ovom Odlukom predloženi stvarni iznosi troškova pokretanja obveznog prekršajnog naloga, uključujući i troškove rada komunalnog redara; da su iznosi predloženi prema kategorijama, za prekršitelje s područja Općine i za one koji nemaju prebivalište na području Općine, kao i za troškove u slučaju osobne dostave. 
	I.Gabaj predlaže da se u članku 2. točki 3. briše „Općine Legrad i“, a da ostane samo Republike Hrvatske.
	V. Cvetnić konstatira da je uočila grešku u članku 2. točki 4., da mora biti „iz točke 1 – 3“.
	Prijedlog i ispravak su prihvaćeni.
	S obzirom da drugih prijedloga niti primjedaba nije bilo, predsjednica daje na glasovanje donošenje Odluke o visini paušalnih troškova obveznog prekršajnog naloga i nakon glasovanja konstatira da je Odluka donijeta JEDNOGLASNO (sa 11 glasova „ZA“).
	Odluka se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.   

Točka 9.

	Predsjednica otvara 9. točku dnevnog reda – donošenje Plana mreže dječjih vrtića na području Općine Legrad, te poziva načelnika za pojašnjenje.
	Načelnik pojašnjava da smo od Županije dobili zahtjev da im dostavimo naš Plan mreže dječjih vrtića, što do sada u Općini nije donijeto, te se prijedlog sada uputio na razmatranje i donošenje.
	Za raspravu se nitko nije javio, te predsjednica zaključuje raspravu i daje na glasovanje donošenje Plana mreže dječjih vrtića na području Općine Legrad i nakon glasovanja konstatira da je Plan mreže dječjih vrtića na području Općine Legrad JEDNOGLASNO donijet (sa 11 glasova „ZA“).
	Plan mreže dječjih vrtića na području Općine Legrad nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio. 

Točka 10.

	Predsjednica otvara 10. – pitanja i prijedlozi, te konstatira da ima nekoliko pitanja koja bi trebalo riješiti i to:
	Zahtjev Ivana Peti iz Koprivnice za oslobođenje plaćanja komunalnog doprinosa.

	Načelnik pojašnjava da je on s nekoliko drugih vlasnika vikendica snosio troškove polaganja uličnog voda vodovodne mreže do lokacije gdje je postavljen šaht iz kojeg su se ti objekti priključivali, jer projektom izgradnje vodovoda na Šoderici taj dio nije bio projektiran.
	Postavljeno je pitanje koliko su iznosili ti troškovi koje su vikendaši sami podmirili za uličnu mrežu.
	V. Cvetnić pojašnjava da je ona zatražila da se dostavi račun, ali da je gosp. Peti odgovorio da su radove sami izvodili kako bi cijeli posao bio jeftiniji, te da je napomenuo da su radovi iznosili cca 15 tisuća kuna. Ujedno pojašnjava da se sredstva komunalnog doprinosa ne koriste za izgradnju vodovoda, već za javnu rasvjetu, javne površine, nerazvrstane ceste i groblja, a izgradnja vodovoda više nije komunalna djelatnost pod upravljanjem Općine.  
	Postavljeno je pitanje da li su ostali vlasnici platili komunalni doprinos, na što je odgovoreno da za sada nismo imali njihove predmete u postupku legalizacije.
	Članovi Općinskog vijeća smatraju da su ostali vlasnici vikendica imali mogućnost priključka na vodovod bez plaćanja dodatnih troškova, te nije u redu da  nekolicina njih mora snositi i dodatne troškove kako bi se priključili na vodovod.
	S obzirom da se više nitko nije javio, predsjednica daje na glasovanje odluku o odobrenju oslobođenja od plaćanja komunalnog doprinosa obvezniku Ivanu Peti iz Koprivnice, te nakon glasovanja konstatira da je Odluka donijeta JEDNOGLASNO (sa 11 glasova „ZA“).   
	Odluka se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

	Zahtjev Damira Stanin iz Kutnjaka:

	Načelnik pojašnjava da se radi o nekretnini koju je Općina naslijedila iza pok. Marije Berta iz Kutnjaka, ali tu postoji suvlasništvo s fizičkim osobama, a Općina je suvlasnik 1/3 dijela; bivši načelnik je tu nekretninu dao na korištenje gosp. Milanu Miljak za smještaj strojeva.
	Z. Međimorec konstatira da je pravi problem u odnosu između Stanina i Miljaka, jer je došlo do razmirica prilikom prodaje drva u Kutnjaku, za potrebe DVD-a kojima je bio interes da se drva što skuplje prodaju.
	Z. Juras predlaže da do daljnjega ostane kao što je bilo dok se nekretnina ne raščisti vlasnički i dok Općina ne bude u cijelosti vlasnik.
	Zaključeno je da će po sređivanju gruntovnog stanja rješavati i posjed predmetne nekretnine.
	O tome je glasovanjem, JEDNOGLASNO (sa 11 glasova „ZA“) donijet Zakiljučak koji se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

	Pansion Legrađanka:

	Načelnik navodi da je već pod 2. točkom dnevnog reda pojasnio da je došlo do provedbe natječaja za zakup poslovnog prostora Legrađanke, ali je zakupnica zatražila da joj se na vrijeme od 1 godine odobri niža zakupnina, u iznosu od 1.500,00 kn, dok se ne „uhoda posao“, a s obzirom da prema novoj Odluci o zakupu poslovnog prostora on više o tome ne može odlučivati, uputio je zahtjev Općinskom vijeću. Uz to zatraženo je i da Općina tijekom uređenja prostora, tijekom 3 mjeseca, snosi ½ režijskih troškova.
	I.Rašanec postavlja pitanje kako se Općina može zaštititi da ponovo ne nastanu dugovi koje ćemo morati pokrivati.    
	Načelnik pojašnjava da smo zatražili i to ćemo staviti u ugovor da nam je zakupnica obvezna svaki mjesec dostaviti dokaze o plaćenim računima za režijske troškove, a tražit ćemo i obvezno jamstvo – bjanko zadužicu na njeno osobno ime.
	Gabaj postavlja pitanje što je s kotlovnicom.

	Načelnik navodi da će za sada sve ostati kako je bilo.
	S obzirom da se za raspravu više nitko nije javio, predsjednica daje na glasovanje Odluku o privremenom smanjenju zakupnine i drugim uvjetima zakupa poslovnog prostora Legrađanke koji se odnose na obvezu Općine za plaćanje ½ troškova režija tijekom 3 mjeseca uređenja i nakon glasovanja konstatira da je Odluka donijeta JEDNOGLASNO (sa 11 glasova „ZA“).
	Odluka se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

	I.Gabaj konstatira da je knjiga o Legradu dobro specificirana te izražava žaljenje što za novu školu nismo prihvatili prijedlog i predložili ime „Zrinski“. 


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

	Dovršeno u: 20.00 sati.
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