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	ZAPISNIK
         od 4. prosinca 2014. godine
	
sa 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Legrad održane u sali za sastanke Općine Legrad.
	
	Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/14-01/01, URBROJ: 2137/10-14-9 od 26. studenoga 2014. godine.
	Prisutni: Snježana Kuzmić – predsjednica, Marijan Baranašić, Ivica Gabaj, Ivana Halapija, 
                          Dijana Hunjadi, Stjepan Kuruc, Zdravko Međimorec, Ivica Rašanec 
                           i Ivan Šivak - članovi. Ivica Baranašić (član) pridružio se sjednici tijekom 1. Točke.   
          Ne prisustvuju: Dragutin Matoš – opravdani izostanak zbog bolesti (boravak u bolnici).
	Sjednici prisustvuju: Ivan Sabolić, općinski načelnik Općine Legrad,
                                              Melita Rašanec – računovodstveni referent,
          Zapisničar: Vesnica Cvetnić, službenica u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Legrad,
	Početak rada: 18.05 sati.

	Predsjednica pozdravlja sve prisutne članove Općinskog vijeća, otvara 18. sjednicu Općinskog vijeća, te poziva Vesnicu Cvetnić da izvrši prozivku. Nakon izvršene prozivke konstatira da je prisutno  9 članova Općinskog vijeća, te da se sjednica Općinskog vijeća može održati.
	Nakon toga predlaže slijedeći 
	
D N E V N I  R E D

	1. Usvajanje Zapisnika sa 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Legrad,
	2. Aktualni sat,
	3. Razmatanje i donošenje Proračuna Općine Legrad za 2015. godinu i Projekcija za 2016. 
              i 2017. godinu sa donošenjem programa i to:
	     - Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine 
                 Legrad u 2015. godini,
	     - Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Legrad u 2015.
                 godini,
- Program javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na području Općine Legrad 
   u 2015. godini,
	    - Program javnih potreba u kulturi na području Općine Legrad u 2015. godini,
	     - Plan socijalne skrbi na području Općine Legrad u 2015. godini
	     - Program javnih potreba u sportu na području Općine Legrad u 2015. godini,
	4. Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području 
              Općine Legrad u 2015. godini,
 	5. Donošenje Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Legrad u 2014. 
              godini,
	6. Razmatranje i donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Legrad za 2015. godinu,
	7. Donošenje Odluke o donošenju izmjena i dopuna Odluke o donošenju Prostornog plana 
              uređenja Općine Legrad sa smanjenim sadržajem,
	8. Razmatranje i donošenje Odluke o mjerilima za financiranje programa predškolskog      
              odgoja i obrazovanja na području Općine Legrad,
	9. Rasprava i donošenje Odluke o izradi Programa ukupnog razvoja Općine Legrad za 
              razdoblje od 2015. do 2020. godine,
	10. Rasprava i donošenje Odluke o osnivanju i pristupanju Općine Legrad Grupaciji „Regija 
                Mura – Europska grupacija za teritorijalnu suradnju s ograničenom odgovornošću“, 
               skraćenog naziva „Regija Mura EGTS“,
	11. Rasprav i donošenje Odluke o prijedlogu društva „FRUTAPAK“ d.o.o.,
	12. Pitanja i prijedlozi (Pismo namjere KART GRUPE d.o.o. Koprivnica). 

	Nakon toga predsjednica postavlja pitanje izmjena i dopuna predloženog dnevnog reda,
	Za izmjene ili dopune predloženog dnevnog reda nije bilo prijedloga, te predsjednica daje na glasovanje predloženi dnevni red i nakon glasovanja konstatira da je predloženi dnevni red „JEDNOGLASNO, sa 9 glasova „ZA“ prihvaćen.
	
Točka 1.

	Predsjednica otvara 1. točku dnevnog reda – usvajanje zapisnika sa 17. sjednice Općinskog vijeća te poziva članove da iznesu primjedbe.
	S. Kuruc predlaže dopunu u 2. točki dnevnog reda, a vezanu uz njegov komentar o govoru Šalamona prilikom prijelaza i to na način da se navede da je Šalamon iskoristio taj govor za osobnu reklamu, njime nije branio „dignitet“ Općinskog vijeća, a općepoznato je da je iz tog prvog prijelaza proizašla međusobna suradnja dviju Općina, što je vidljivo i kroz zajednički proveden projekt.
	I. Gabaj također smatra da je navod gosp. Kuruca u Zapisniku „prešturi“, da je sve bilo puno oštrije rečeno nego što je to vidljivo iz zapisnika. Osim toga navodi da je izostala njegova zahvala svim vjećnicima što su se odrekli naknada kako bi se uredile prostorije Općine (traži dopunu na str. 3.)
	S. Kuruc predlaže da se u zapisnik navede i da su djelatnice Općine svojim odricanjem od naknada za sjednice također sudjelovale u uređenju prostorija.
	I. Gabaj konstatira da je on to također izjavio na sjednici, a nije navedeno u zapisniku.   	
	Drugih primjedaba na zapisnik nije bilo i predsjednica daje na glasovanje usvajanje Zapisnika sa 17. sjednice Općinskog vijeća održane 12.11.2014. godine, sa predloženim dopunama, te nakon glasovanja konstatira da je Zapisnik usvojen JEDNOGLASNO, sa 10 glasova „ZA“.

Točka 2.

	Predsjednica otvara 2. točku dnevnog reda – Aktualni sat, te daje riječ načelniku.
	Načelnik konstatira da nije prošlo puno vremena od zadnje sjednice Općinskog vijeća, a svima je dostavljeno i neformalno izvješće o radu. Navodi:
	1) da je u međuvremenu sudjelovao na konferenciji za EU projekte vezane za biciklističku stazu tzv „željezne zavjese“ u Mohaču u koju je uvrštena i biciklistička staza na području Općine Legrad. Navedena biciklistička staza rutom „željezne zavjese“ čini gotovo 50% svih biciklističkih staza u Europi. 
	2) što se tiče sanacije poljskih puteva prema prijedlogu na prošloj sjednici, pojašnjava da se sada po tom pitanju ne može ništa napraviti do proljeća, probalo se ići sa sanacijom sa Gašparom, ali to nije bilo moguće i nema smisla sada bilo što raditi, jer će biti još gora situacija.
	I. Gabaj smatra da bi načelnik trebao podnesti formalno izvješće na godišnjoj razini, te iznosi upit ljudi o tome kako je otpad od lampiona sa groblja zbrinut na legradskom smetištu; temeljem čega se to napravilo te da li će se to tamo spaljivati? Navodi da smo ljude kažnjavali koji su bilo što vozili na smetište.
	Načelnik pojašnjava da se već godinama lampioni odvoze na to smetište kako bi nam bilo jeftinije, to je privremeno dok se ne postave kontejneri za lampione po grobljima, ali da se to neće spaljivati. Navodi da se smetište svakako mora sanirati, te da se više neće događati da se taj otpad tamo vozi, te da prihvaća kritiku.
	I. Rašanec postavlja pitanje u svezi prodaje gradilišta za 1,00 kunu, da li je koje gradilište prodano?	
	Načelnik pojašnjava da se za ta gradilišta nitko nije javio; po natječaju smo dobili samo 1 ponudu i to za kupnju poljoprivrednog zemljišta, ponuditelj je bio Dražen Čižmak, a cijena po toj ponudi je iznosi 50 tisuća kuna. Navodi da smo u vlasništvo dobili još jednu nekretninu iza ostavine Mihalec Ljube iz Legrada, te da imamo problema oko zahtjeva Dražena Horvat iz Đelekovca u svezi vlasništva nekih poljoprivrednih parcela  na koje se u postupku izmjere, po ostavinskom rješenju po ostavini uknjižila Općina, dok Horvat tvrdi da je on to zemljište mijenjao sa Čižmak Dragutinom iz Đelekovca koji je to zemljište kupio. Navodi da smo cijeli predmet dali odvjetniku da se vidi kako dalje s time postupiti. 
	I. Rašanec konstatira da na našu internetsku stranicu nisu stavljeni zapisnici Općinskog vijeća od 4. mjeseca, na što načelnik konstatira da zna za to i da će se to staviti. 
	Nakon toga I. Rašanec postavlja pitanje u svezi odabira članova za biračke odbore za predsjedničke izbore.
	Načelnik pojašnjava da su nam se već počeli javljati sami ljudi, te apelira na članove Općinskog vijeća da i oni potaknu ljude za koje smatraju da bi mogli to obavljati.
	I. Gabaj postavlja pitanje da li je bio netko iz Zablatja kod načelnika na razgovoru u svezi priključaka mrtvačnice u Zablatju, na što načelnik konstatira da jesu i da su dogovorili.

Točka 3.

	 Predsjednica otvara 3. točku dnevnog reda – Proračun Općine Legrad za 2015. godinu i Projekcije za 2016. i 2017. godinu sa donošenjem programa javnih potreba i to: Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Legrad u 2015. godini, Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Legrad u 2015. godini, Programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na području Općine Legrad u 2015. godini, Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Legrad u 2015. godini, Plana socijalne skrbi na području Općine Legrad u 2015. godini, Programa javnih potreba u sportu na području Općine Legrad u 2015. godini, te za pojašnjenje daje riječ načelniku.
	Načelnik pojašnjava: da je Prijedlog Proračuna i svih Programa dostavljen 14.11.2014. godine; da je Odbor za proračun i financije dao određene primjedbe koje je on uvažio, a uvažio je i primjedbu da i ovaj Proračun nije razvojni, ali da je to zbog obveze otplate duga prema Ekonergu; da su prihodi predloženi u dosta velikom iznosu, što je zbog povrata sredstava od IPA-e za provedeni projekt od 1,8 mil. kuna; da je porez na dohodak ostao isti, jer pri nama to nisu značajnija sredstva i smanjenje se neće osjetiti; ostali porezi bi ostali isti; planirani je prihod za izradu Programa ukupnog razvoja Općine (PUR-a) što se u cijelosti podmiruje iz sredstava EU fondova; planirani je prihod od Fonda za zaštitu okoliša za otkup zemljišta, naše dugovanje prema vlasnicima od kojih smo kupili zemljište, jer bi iduće godine trebala biti sredstva doznačena, s obzirom da projekt ide dalje, jer je Ministarstvo gospodarstva raspisalo natječaje za istraživanja i to za polje Legrad i Lunjkovec-Kutnjak; prihod od prodaje građevinskog zemljišta odnosi se na daljnji otkup okućnica na Šoderici, a od prodaje objekata na prodaju poslovnog prostora u Legradu, nakon što se ishodi energetski certifikat. Što se tiče rashoda pojašnjava da su planirani slijedeći rashodi: preostali dio otplate obveze prema Bilokalniku (20 tisuća kn), članarina LAG-u za koju još nije sigurno da ćemo morati platiti, s obzirom da je LAG dobio sredstva za obavljanje poslova; smanjena je,nažalost, naknada za novorođeno dijete, jer je ove godine bilo svega 9-ero novorođene djece; planirani je rashod za izradu energetskog certifikata za zgradu Općine, da se certificiranje objekata pokrene, a postepeno bi se rješavalo za sve objekte; planirana su ulaganja u objekte i to: za Legrađanku – za zamjenu grijanja što bi izvršio zakupac, ali bi teretilo nas; za objekt mrtvačnice u Zablatju – za priključke na vodu i plin; Dom mještana u Selnici Podravskoj – za zamjenu stolarije; planirana je nabava glazbene opreme i to za objkete mrtvačnica na grobljima, s obzirom da prilikom sprovoda se ništa ne čuje; planirano je također subvencioniranje edukacije poljoprivrednika za korištenje pesticida, što obvezno moraju imati od iduće godine. U Razdjelu 2 su planirani redovni troškovi za plaće; za računalne programe – prvenstveno je potreban novi program za komunalnu naknadu, a zatim i za groblja, ali ukupni program stoji 50 tis. kuna i kupili bi dio u 2015., a dio u 2016. godini. U Razjedlu 3: za vatrogastvo je planirana ukupna nabava opreme preko Vatrogasne zajednice, a ne da svako društvo nabavlja za sebe, to prvenstveno zbog cijene. DVD Veliki Otok je zatražio povećanje za 10 tisuća kuna zbog državnog natjecanja na kojem bi sudjelovali 2015. godine, te za zamjenu stolarije, što je prihvatio, na teret DVD-a Legrad kojemu je za taj iznos smanjeno, ali zbog toga što smatra da će imati prihoda zbog obavljanja seizmoloških istraživanja na području Općine; troškovi za Civilnu zaštitu – planirana je nabava vreća i alata – lopati; za razvoj turizma – planira se tiskanje letaka gdje bi bila navedena sva turistička događanja tijekom godine, a sa ugostiteljskim objektima bi se prethodno to dogovorilo, da odmah na početku godine daju plan manifestacija tijekom 2015. godine, a sredstva su planirana i za početak rada nove Turističke zajednice; udrugama se planiralo prema njihovom traženju, ali će se propisati kriteriji koji će se morati ispuniti da bi se sredstva dobila; za Graničar je traženo povećanje na 80 tis. kn (prijedlog Skupštine Graničara i člana Odbora za proračun), što je uvažio s obzirom da se klub pedantno vodi i ponovo je u 1. županijskoj ligi; planirane su kapitalne donacije vjerskim zajednicama.
	I. Baranašić postavlja pitanje planiranja sredstava za asfaltiranje ceste Antolovec – Lunjkovec, na što načelnik pojašnjava da je planirano 50 tisuća kuna, a s obzirom da je to županijska cesta, preostalo bi trebao financirati ŽUC.
	Načelnik nadalje pojašnjava da su za školstvo planirana sredstva za dodatni program koji bi se pokušao uvesti nakon nastave za djecu koja čekaju autobus. Za romska domaćinstva planirana su sredstva koja su primljena prije više godina, a nisu utrošena i mogu se utrošiti za priključke vode romskim domaćinstvima i dr. namjene za njihove potrebe. Nadalje, planirana je kapitalna donacija za opremanje nove škole, na upit Županije smo se obvezali da ćemo financirati nabavu dijela opreme; planirana su sredstva i za troškove ogrjeva, školsku kuhinju, gerontodomaćicu u povećanom iznosu za 50% u odnosu na 2014. godinu što bi iznosilo 44.850,00 kn; planirana su sredstva za Crveni križ Koprivnica i HGSS sukladno zakonu. Što se tiče poljskih puteva prvobitni plan je povećan na 50 tisuća kn; za zimsku službu je planirano 30 tisuća kn, jer prošle godine nije trebalo niti toliko, a ukoliko će trebati bude se dopunjavalo sa sredstvima planiranim za poljske puteve; planirana je i nabava prometnih znakova koji su dotrajali. Nadalje je planirana sanacija ceste u Malom Otoku prema groblju, jer je ona u katastrofalnom stanju, ali i sufinanciranje za završetak sanacije ceste u Gradišću i za asfaltiranje ceste Antolovec-Županec, o čemu je već razgovarao sa ravnateljem ŽUC-a. Planirana su također sredstva i za sanaciju mosta u Fizešu što se ove godine nije uspjelo napraviti zbog vode u kanalu. Pojašnjava da smo ove godine za opskrbu električnom energijom imali više ponuditelja, te ćemo vidjeti što napraviti u 2015.g.; najavljena je i zamjena stupova javne rasvjete, te će se morati nabaviti i nova rasvjetna tijela, ali i izgraditi dio javne rasvjete prema novoj školi. Pojašnjava da su troškovi održavanja općinskog vozila minimalni; troškovi tekućeg komunalnog održavanja su planirani u prosjeku prema 2014.g., a za Šodericu je ostavljen plan tekućeg održavanja zelenih površina u iznosu 50 tis. kn, jer se ne zna kada će iduće godine započeti javni radovi; na Šoderici je planirano uređenje golf igrališta. Ove godine nismo išli u nabavi svih kontejnera koji su nam potrebni, te bi iduće godine nabavili još kontejnera za zelene otoke po naseljima; što se tiče vrtića – troškovi su uglavnom prema ovogodišnjima, a razmotrit će se i usklađivanje plaće s obzirom da je Kolektivni ugovor raskinut i u školstvu su plaće smanjene. Osim toga planira se u vrtić uzeti osoba na rad bez zasnivanja radnog odnosa, prema prijedlogu vijećnika. Planirana su također sredstva za reciklažno dvorište.
	Nakon izlaganja načelnika, predsjednica otvara raspravu.
	I. Gabaj se ispričava što zbog obaveza nije sudjelovao u radu Odbora za proračun, te navodi da mu neke stavke nisu jasne i to:
	1. u prihodima je iskazn prihod od Fonda, a nema rashoda, na što je pojašnjeno da je rashod već knjižen kada su sklopljeni Kupoprodajni ugovori, a prihod se knjiži kada se naplati,
	2. prihod iz IPA za projekt nije u istom iznosu kao rashod za projekt, na što je pojašnjeno da je prihod planiran prema stvarnom obračunu koji nam mora biti doznačen za V. i VI. izvještajno razdoblje, 

a u rashodima je iskazana otplata kredita za projekt, jer su svi troškovi već ušli u 2014. godini,
	3. iznos manjka na kraju razdoblja nije isti kao iznos koji potražujemo od Fonda, na što je pojašnjeno da je manjak manji, jer je u tekućem razdoblju nastao višak koji se „prebija“,
	4. na str. 4. je konto „7“ u iznosu 510.000,00 kn, a konto „71“ iznosi 250.000,00 kn, što je s razlikom, na što je pojašnjeno da se zbraja i konto „72“,
	5. predlaže da se za 2015. godinu uvrsti u rashodi i naknade za sjednice, na što je navedeno da je to već planirano i pojašnjeno je na kojoj poziciji, na stranici 6.
	I. Baranašić predlaže da bi se vjećnici i u 2015. godini mogli odreći naknada za sjednice i da se ta sredstva usmjere na druge rashode. Ujedno napominje da je na Odboru za proračun bilo rasprave, da je prijedlog isti kao i prošlih godina, nemamo strategiju razvoja Općine, što je posebno značajno za Šodericu, jer su tamo npr. korisnici površine koji su imali konje bili jako nemarni i nisu održavali tu površinu; navodi kako na području Općine nemamo niti jednu poslovnu zonu, a nema je niti u projekcijama za naredne godine; da je nekad bilo kritike zbog toga što Općina nije kupila Pletarstvo, shvaća da sada nema novaca da se to kupi, ali bi se moralo nešto poduzeti da se nekoga zainteresira da to kupi. Smatra da za izradu proračuna trebamo nekoga stručnog tko će nas uputiti da se planiraju razvojni projekti.     
	I. Gabaj smatra da nemamo „manevarskog prostora“ za razvojni proračun, jer su troškovi funkcioniranja Općine i vrtića veliki i za drugo nema sredstava; nebitno je za koliko će se sredstava tko uspjeti izboriti, ali je žalosno što su nam rashodi unaprijed planirani; u projekcijama nije vidljivo da bi u budućnosti mogli dobiti sredstva iz državnog proračuna; apelira na Melitu da se jednom vide troškovi po vrstama kao npr. rad Općine uključujući plaće, putne troškove, režijske troškove i druge rashode koji su vezani uz funkcioniranje Općine, ali tako i za ostale troškove.   
	Načelnik pojašnjava da je pod točkom 9. donošenje odluke o izradi Programa ukupnog razvoja Općine koji bi se ubuduće koristio za izradu Proračuna, ne samo za financiranje projekata iz EU fondova; trenutno se za sada već unaprijed moraju izdvojiti sredstva za određene namjene, tako da za projekt ostane oko 200 tisuća kuna, što je premalo. Što se tiče prihoda od Države to je teško očekivati, jer će se iz državnog proračuna sredstva raspoređivati uglavnom na LAG-ove; iz Županije se trenutno mogu dobiti sredstva za izradu projektne dokumentacije za projekte koji će se financirati iz fondova EU.
	M. Rašanec konstatira da je na sastanku u Županiji također navedeno da će nam glavni dokument uskoro biti PUR, kao što je za Županiju – Županijska razvojna strategija, s time da naš PUR mora biti usklađen sa Županijskom razvojnom strategijom. 
	I. Baranašić konstatira da je šteta što su nam sredstva iz EU fondova na raspolaganju, ali nemamo provedbene dokumente koje Država još nije donijela i za sada nas samo koči, kao što je to i projekt u Kutnjaku.  
	I. Šivak smatra da bi cjelokupna situacija bila bolja i povoljnija da nismo imali dugove, da je sve bilo čistije.
	Za raspravu se više nitko nije javio i predsjednica zaključuje raspravu po ovoj točki dnevnog reda i daje na glasovanje usvajaje: Proračun Općine Legrad za 2015. godinu i Projekcija za 2016. i 2017. godinu, te Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Legrad u 2015. godini, Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Legrad u 2015. godini, Plan socijalne skrbi na području Općine Legrad u 2015. godini, Program javnih potreba u kulturi na području Općine Legrad u 2015. godini, Programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na području Općine Legrad u 2015. godini, Program javnih potreba u sportu na području Općine Legrad u 2015. godini i konstatira da su prijedlozi PRIHVAĆENI JEDNOGLASNO, sa 10 glasova „ZA“. 
	.
	Proračun Općine Legrad za 2015. godinu i Projekcija za 2016. i 2017. godinu, Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Legrad u 2015. godini, Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Legrad u 2015. godini, Plan socijalne skrbi na području Općine Legrad u 2015. godini, Program javnih potreba u kulturi na području Općine Legrad u 2015. godini, Program javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na području Općine Legrad u 2015. godini, Program javnih potreba u sportu na području Općine Legrad u 2015. godini nalaze se u prilogu zapisnika i njegov su sastavni dio. 

Točka 4.

	Predsjednica otvara 4. točku dnevnog reda – donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Legrad u 2015. godini, te za pojašnjenje daje riječ načelniku.
	Načelnik pojašnjava da je to dokument koji se donosi zajedno sa Proračunom, te da je nakon izvršenih inspekcijskih nadzora, najveći problem u DVD-u Mali Otok koji nisu ispunili zakonske obveze, odnosno nisu se registrirali sukladno novom Zakonu o udrugama, te navodi da se to mora riješiti. Nadalje po točkama pojašnjava prijedlog Smjernica kao i planiranih sredstava iz Proračuna za 2015. godinu, kao i obveze koje će udruge imati od 2016. godine. 
	Po ovoj točki dnevno reda nije bilo pitanja, te predsjednica zaključuje raspravu i daje na glasovanje prihvaćanje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Legrad u 2015. godini i nakon glasovanja konstatira da su Smjernice JEDNOGLASNO, sa 10 glasova „ZA“ prihvaćene.
	Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja nalaze se u prilogu zapisnika i njegov su sastavni dio.

Točka 5.

	Predsjednica otvara 5. točku dnevnog reda – donošenje Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Legrad u 2014. godini, te za pojašnjenje daje riječ načelniku.
	Načelnik pojašnjava da je u 2014. godini donijeta nova Procjena i Plan zaštite od požara; da se Stožer zaštite i spašavanja više puta sastajao zbog poplava na našem području, te su pozvane Hrvatske vode da se aktivnije uključe u zaštitu od poplava, te su i oni sudjelovali u podmirenju troškova za dopremu pijeska prilikom poplava u Zablatju i Legradu. Što se tiče proglašenja elementarne nepogode zbog šteta od poplave, ona je proglašena za naše područje od strane Župana, ali je naše Povjerenstvo procijenilo da su štete manje nego što se to prvobitno procijenilo, odnosno štete jesu od vode, ali od oborinskih i podzemnih voda, a ne od poplavljivanja područja. Napominje kako je bila dobra suradnja tijekom poplava sa Županijskim stožerom zaštite i spašavanja, oni su bili 24 sata dežurni i u svako doba dana i noći su bili dostupni, stalno smo komunicirali s njima, a pomogli su nam i u nabavci vreća i pijeska. Nadalje navodi da je tijekom 2014. godine bilo nekoliko požara na kojima su intervenirali članovi DVD-a Legrad, a na jedan požar su prvi došli članovi DVD-a Veliki Otok i lokalizirali ga do dolaska Legrada.
	I. Baranašić smatra da je Povjerenstvo za elementarne nepogode trebalo drugačije odraditi svoj posao, te da će prema novom Pravilniku trebati svi sijati najmanje 3 kulture ukoliko imaju viš'e od 10 ha površine, čime bi se smanjile štete na pojedinim usjevima od elementarnih nepogoda.
	I. Rašanec konstatira da pri nama nije bilo elemenata da se proglasi elementarna nepogoda iako je to Župan učinio.
	Načelnik pojašnjava da se prema Metodologiji, utvrđuje visina štete u odnosu na ukupne površine poljoprivrednog zemljšta na području Općine ili u odnosu na postotak prihoda Proračuna i svu štetu koja je manja od 30% prihoda Proračuna trebala bi nadoknaditi Općina, a mi tih sredstava nemamo.   	
	Za raspravu se više nitko nije javio, te predsjednica zaključuje raspravu i daje na glasovanje usvajanje Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Legrad u 2014. godini, te nakon glasovanja konstatira da je Analiza stanja JEDNOGLASNO, sa 10 glasova „ZA“ prihvaćena.
	Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Legrad u 2014. godini nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.    

Točka 6.

	Predsjednica otvara 6. točku dnevnog reda – razmatranje i donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Legrad za 2015. godinu i daje riječ načelniku za pojašnjenje.
	Načelnik pojašnjava da u prijedlogu Odluke nema promjena u odnosu na prijašnje godine.
	V. Cvetnić navodi da je prijedlog Odluke dopunjen sa načinom zaduživanja Općine, što ranijih godina, do 2013. nije bilo.
	Za raspravu se nitko nije javio, te predsjednica daje na glasovanje prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Legrad za 2015. godinu i nakon glasovanja konstatira da je Odluka JEDNOGLASNO PRIHVAĆENA, sa 10 glasova „ZA“.
	Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Legrad za 2015. godinu nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.
    
Točka 7.

	Predsjednica otvara 7. točku dnevnog reda –	donošenje Odluke o donošenju izmjena i dopuna Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Legrad sa smanjenim sadržajem, te za pojašnjenje daje riječ načelniku.
	Načelnik pojašnjava da se s izradom izmjena i dopuna Prostornog plana započelo 2011. godine; da su izmjenama i dopunama obuhvaćene izmjene granica naselja, gdje je za to ukazana potreba, usklađene su granice zone Kutnjak, granice zaštićenog područja Veliki Pažut, PP je u cijelosti usklađen sa NATURA 2000; na dijelovima Šoderice došlo je do prenamjene pojedinih parcela, u Prostorni plan je ucrtano reciklažno dvorište prema odluci Općinskog vijeća, uglavnom usklađeno je trenutno stanje i potrebe koje su se mogle prihvatiti. Navodi da je Prostorni plan usklađen i sa Županijskim prostornim planom, za što smo dobili suglasnost Župana, odnosno Upravnog odjela za prostorno uređenje Županije. 
	Pitanja niti prijedloga po ovoj točki dnevnog reda nije bilo, te predsjednica zaključuje raspravu i daje na glasovanje  prijedlog Odluke o donošenju izmjena i dopuna Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Legrad sa smanjenim sadržajem i nakon glasovanja konstatira da je Odluka JEDNOGLASNO PRIHVAĆENA, sa 10 glasova „ZA“.
	Odluka o donošenju izmjena i dopuna Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Legrad sa smanjenim sadržajem nalazi se u prilogu zapisnikai njegov je sastavni dio.  

Točka 8. 

	Predsjednica otvara 8. točku dnevnog reda – razmatranje i donošenje Odluke o mjerilima za financiranje programa predškolskog odgoja i obrazovanja na području Općine Legrad, te daje riječ načelniku za pojašnjenje.
	Načelnik pojašnjava da se Odluka morala donijeti prvenstveno radi smanjenja cijene koju plaćaju roditelji koji imaju djecu u vrtću koja su polaznici predškolskog programa.
	V. Cvetnić pojašnjava da se Odluka mora donijeti i zbog usklađivanja sa izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju prema kojemu je program predškole besplatan za roditelje, odnosno u njegovu financiranju sudjeluje Ministarstvo.    
	 Pitanja po ovoj točki nije bilo, te predsjednica daje na glasovanje prijedlog Odluke o mjerilima za financiranje programa predškolskog odgoja i obrazovanja na području Općine Legrad i nakon glasovanja konstatira da je Odluka JEDNOGLASNO PRIHVAĆENA, sa 10 glasova „ZA“.
	Odluka o mjerilima za financiranje programa predškolskog odgoja i obrazovanja na području Općine Legrad nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.


Točka 9.

	Predsjednica otvara 9. točku dnevnog reda – rasprava i donošenje Odluke o izradi Programa ukupnog razvoja Općine Legrad za razdoblje od 2015. do 2020. godine, te za pojašnjenje daje rijče načelniku.
	Načelnik pojašnjava da smo od Poduzetničkog inkubatora iz Koprivnice dobili ponudu za izradu PUR-a, te da bi se izrada financirala preko mjere 7.1. za što je također potrebno pripremiti zahtjev. Nadalje pojašnjava da se ubuduće bez tog Programa ukupnog razvoja Općine neće moći više ništa prijavljivati na natječaje za sredstva iz EU fondova.
	Predloženo je da se prikupe još barem dvije ponude.
	I. Gabaj postavlja pitanje što će taj PUR sve obuhvatiti.
	Načelnik pojašnjava da to obuhvaća 3 mogućnosti: 1. je da obuhvati i Prostorni plan koji je u donošenju, 2. je da obuhvati sveukupni razvoj Općine i 3. da obuhvati sve strateške projekte.
	Nakon toga predsjednica otvara raspravu.
	Za raspravu se nitko nije javio, te predsjednica daje na glasovanje prijedlog Odluke o izradi Programa ukupnog razvoja Općine Legrad za razdoblje od 2015. do 2020. godine i nakon glasovanja konstatira da je Odluka JEDNOGLASNO, sa 10 glasova „ZA“ prihvaćena.
	Odluka se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Točka 10.

	Predsjednica otvara 10. točku dnevnog reda – rasprava i donošenje Odluke o osnivanju i pristupanju Općine Legrad Grupaciji „Regija Mura – Europska grupacija za teritorijalnu suradnju s ograničenom odgovornošću“, skraćenog naziva „Regija Mura EGTS“, te za pojašnjenje daje riječ načelniku.
	Načelnik pojašnjava da je na zadnjoj Skupštini LAG-a Mura-Drava promijenjeno sjedište LAG-a sa Preloga na Donji Vidovec, nakon čega se cjelokupno poslovanje aktiviralo; na toj sjednici je predloženo da se i Legrad pridruži Grupaciji Mura, odnosno to je internacionalni LAG u koji su se uključile već neke Općine iz našeg LAG-a, a pred uključenjem su Općina Orehovica i Sveta Marija; Grupacija Mura, skraćenog naziva „Regija Mura EGTS“ je kao d.o.o. poduzeće, ali s time da ukoliko prestane postojati, odnosno propadne, za obveze se ne terete Općine, već samo poduzeće. Pripadnošću u Grupaciji postoje veće šanse dobivanja sredstava iz Europskeunije, sjedište Grupacije je u Serdehelju.
	I. Gabaj postavlja pitanje da li će Općina morati sudjelovati u početnom kapitalu.     
	Načelnik pojašnjava da vjerojatno hoćemo, ali se još ne zna s koliko sredstava; plan je da se EGTS financira sam isto kao i LAG.
	I. Gabaj smatra da se mora biti „agresivan“ u nastojanjima da se izvuče korist od članstva u tim udrugama. 
	Načelnik pojašnjava da se u posljednje vrijeme situacija bitno poboljšala u LAG-u, stalno se održavaju sastanci i dogovori na koje nas se poziva i na kojima sudjelujemo. Navodi da bi uskoro LAG održao jednu prezentaciju programa i rada na području naše Općine kako bi se mještani naše Općine bolje upoznali s mogućnostima koje se nude preko LAG-a, te poziva da se i vjećnici tada odazovu na prezentaciju.
	Za raspravu se više nitko nije javio, te predsjednica daje na glasovanje donošenje Odluke o osnivanju i pristupanju Općine Legrad Grupaciji „Regija Mura – Europska grupacija za teritorijalnu suradnju s ograničenom odgovornošću“ i nakon glasovanja konstatira da je Odluka JEDNOGLASNO PRIHVAĆENA, sa 10 glasova „ZA“.
	Odluka o osnivanju i pristupanju Općine Legrad Grupaciji „Regija Mura – Europska grupacija za teritorijalnu suradnju s ograničenom odgovornošću“ nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.
Točka 11.

	Predsjednica otvara 11. točku dnevnog reda – rasprava i donošenje Odluke o prijedlogu Društva „FRUTAPAK“ d.o.o., te za pojašnjenje daje riječ načelniku.
	Načelnik pojašnjava je Frutapak podnio tužbu protiv Općine po kojoj potražuje 700 tisuća kuna na ime svojih ulaganja u objekt; za danas je zakazano ročište, ali još nema informacija; od njih je dostavljen prijedlog koji smo vam dostavili.
	I. Gabaj smatra da je prijedlog korektan.
  	Načelnik predlaže da se odredi iznos omjera 50:50, na način da to bude najviše iznos do 200 tisuća kuna.
	Nakon toga V. Cvetnić pojašnjava cjelokupni postupak u svezi rješavanja vlasništva za tu nekretninu.
I. Gabaj postavlja pitanje, u slučaju da prihvatimo prijedlog Frutapaka, da ne budemo izigrani.
	Načelnik konstatira da zato i mi moramo predložiti svoje uvjete.
	Nakon toga utvrđeno je da je prema procjeni sudskog vještaka vrijednost nekretnine (bez objekta) procijenjena na 240 tisuća kuna, te ukoliko bi Općina snosila 50% to bi iznosilo do 120 tisuća kuna koje bi se platilo Državi za kupnju te nekretnine.
	Prijedlog je glasovanjem JEDNOGLASNO, sa 10 glasova „ZA“ prihvaćen i o tome je donijeta Odluka koja se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Članak 12.

	Predsjednica otvara 12. točku dnevnog reda – Pitanja i prijedlozi gdje ima više točaka i to:
	1) Pismo namjere tvrtke „KART GRUPA“ d.o.o.o. iz Koprivnice za što načelnik pojašnjava da su zainteresirani za kupnju nekretnine na Šoderici od DUUDI-a koja je u našem Prostornom planu određena kao poljoprivredno zemljište, a na kojem bi oni izgradili karting stazu. S obzirom da namjena zemljišta nije prilagođena tom planu, trebalo bi ponovo pokrenuti izradu Izmjena Prostornog plana, jer su zakasnili sa svojim zahtjevom prilikom izrade 1. Izmjena i dopuna Prostornog plana.
	I. Šivak smatra da bi se o Šoderici morao napraviti sastanak gdje bi se svi vikendaši dogovorili, smatrajući da bi karting staza bila mjesto velike buke.
	I. Gabaj smatra da bi trebali dovesti „struku“ ukoliko želimo izbjeći probleme u svezi nekih projekata na Šoderici, te predlaže da se pokrene izrada strategije razvoja Šoderice, da se daju idejna rješenja kako taj prostor kvalitetno urediti na sveopće zadovoljstvo.
 	I. Šivak smatra da bi se za uređenje područja Šoderice trebao donijeti zajednički program sa Općinom Drnjem, jer mi imamo samo 15% područja vode, a oni preostali dio. Ujedno navodi da on nije za taj prijedlog izgradnje karting staze.
	Načelnik predlaže da se o novim izmjenama i dopunama Prostornog plana raspravi, ali nakon donošenja strategije razvoja.
	Nakon toga predsjednica daje na glasovanje prijedlog za pokretanje novih izmjena i dopuna Prostornog plana u svrhu pozitivnog rješenja Pisma namjere i nakon glasovanja konstatira da „ZA“ nije glasao nitko, a 10 članova je bilo „PROTIV“ (JEDNOGLASNO).
	
	2) Zahtjev Miroslava Turković iz Selnice Podravske za suglasnost za provedbu elaborata uknjižbe parcele u naselju Selnica Podravska.
	Pojašnjeno je da je elaborat uknjižbe izrađen prema stvarnom stanju na terenu, jer se koristi zemljište koje se u većoj površini u planovima nalazi kao pojas uz ceste. Provedbom tog elaborata se zapravo ništa neće promijeniti na terenu. 
	Tijekom pojašnjenja o kojem se zemljištu radi, na uvid uvid članovima Općinskog vijeća date su karte na kojima je sve to i vidljivo.
	Nakon toga predsjednica daje na glasovanje odluku o davanju suglasnosti za provedbu Elaborata uknjižbe parcele i nakon glasovanja konstatira da je Odluka prihvaćen sa 8 glasova „ZA“ i 2 „SUZDRŽANA“ glasa.
	Odluka se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

	3) Načelnik iznosi zahtjev Većeslava Kučan iz Zagreba za povrat sredstava od sufinanciranja izgradnje plinske mreže u naselju Kutnjak, pojašnjavajući se je gosp. Kučan platio cijelokupni iznos, ali se ne može priključiti jer do njegove kuće nije izgrađena ulična mreža, te je on odustao od priključenja.
	Postavljeno je pitanje o kojem se iznosu radi na što je odgovoreno da to može biti najviše 6.200,00 kn, ali da nemamo evidentirane sve uplate, a on ima sve uplatnice, te se mora s njim uskladiti.
	Za raspravu se više nitko nije javio, te predsjednica daje na glasovanje prijedlog da se izvrši povrat i nakon glasovanja konstatira da je prijedlog JEDNOGLASNO, sa 10 glasova „ZA“ prihvaćen.
	O tome je donijeta Odluka koja se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

	4) I. Gabaj konstatira da „postoje informacije da jedan Legrađan ne obrađuje sam državno poljoprivredno zemljište koje je dobio u zakup“, već ga je dao u podzakup. Radi se o Zlatku Peko, da li se nešto po tome kontaktiralo s načelnikom.
	Načelnik konstatira da će to ispitati, na što I. Gabaj konstatira da neka se to ispita i neka se postupi po zakonu.
	I. Baranašić postavlja pitanje tko je do sada platio zakupninu za državno zemljište, za što Melita Rašanec i načelnik iznose podatke.
	  I. Baranašić nakon toga navodi da je gosp. Peko dobio preko 30 ha zemljišta, a sada se veći dio toga daje u podzakup, dok je on dobio najmanju površinu iako sam obrađuje sve zemljište u zakupu.
	I. Gabaj predlaže da se preispita da li ima još nekoga za koga se zna ili sumnja da je zemljište dao u podzakup, te da se za sve njih pokrenu postupci sukladno zakonu. 
	Nakon toga od strane vjećnika je konstatirano da bi Općina iz sredstava zakupnine trebala počistiti sve grmlje koje se nalazi uz državno zemljište.
 
	S ozbirom da se za raspravu po ovoj točki dnevnog reda više nitko nije javio, I. Gabaj poziva sve kolege i kolegice vijećnike na Božićni koncert, 28.12.2014. g. u 16.00 sati u dvoranu „Elim“.
	Predsjednica također poziva sve članove Općinskog vijeća na Božićnu priredbu koju organizira KUD Zrin iz Legrada, dana 26.12. u 17.00 sati.

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

	Dovršeno u: 21.40 sati.
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