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	ZAPISNIK
         od 16. prosinca 2014. godine
	
sa 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Legrad održane u sali za sastanke Općine Legrad.
	
	Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/14-01/01, URBROJ: 2137/10-14-10 od 11. prosinca 2014. godine.
	Prisutni: Snježana Kuzmić – predsjednica, Ivica Baranašić, Ivica Gabaj, Stjepan Kuruc, 
                         Dragutin Matoš, Zdravko Međimorec, Ivica Rašanec i Ivan Šivak - članovi.    
          Ne prisustvuju: Marijan Baranašić, Ivana Halapija i Dijana Hunjadi – član i članice nisu 
                                      opravdali izostanak.
	Sjednici prisustvuju: Ivan Sabolić, općinski načelnik Općine Legrad, 
                                              Kristina Turk, zamjenica općinskog načelnika Općine Legrad, 
                                              Melita Rašanec – računovodstveni referent. 
          Zapisničar: Vesnica Cvetnić, službenica u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Legrad,
	Početak rada: 17.10 sati.

	Predsjednica pozdravlja sve prisutne članove Općinskog vijeća, otvara 19. sjednicu Općinskog vijeća, te poziva Vesnicu Cvetnić da izvrši prozivku. Nakon izvršene prozivke konstatira da je prisutno  8 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. Otvaranje molbi za dobivanje studentskih stipendija Općine Legrad i utvrđivanje Liste
              reda prvenstva sukladno Pravilniku o stipendiranju studenata s područja Općine Legrad,
	2. Pitanja i prijedlozi.


	Nakon toga predsjednica postavlja pitanje izmjena i dopuna predloženog dnevnog reda.
	Načelnik predlaže dopunu dnevnog reda i to pod točkom 2. „Donošenje Odluke o visini cijene sufinanciranja domaćinstava za preuzimanje kanti za odlaganje miješanog komunalnog otpada“. 
	Drugih prijedloga nije bilo i predsjednica daje na glasovanje predloženu dopunu dnevnog reda i nakon glasovanja konstatira da je predložena dopuna dnevnog reda JEDNOGLASNO, sa 8 glasova „ZA“ prihvaćena.
	Nakon toga predsjednica daje na glasovanje predloženi dnevni red sa prihvaćenom dopunom i nakon glasovanja konstatira da je predloženi dnevni red „JEDNOGLASNO, sa 8 glasova „ZA“ prihvaćen.
	
Točka 1.

	Predsjednica otvara 1. točku dnevnog reda – otvaranje molbi za dobivanje studentskih stipendija Općine Legrad i utvrđivanje Liste reda prvenstva sukladno Pravilniku o stipendiranju studenata s područja Općine Legrad, te se pristupa otvaranju molbi i utvrđivanju kriterija prema tabelarnom prikazu koji se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio:
	molba Dolores Đurđa iz Selnice Podravske – utvrđeno ukupno 100 bodova,

molba Andree Dimač iz Legrada – utvrđeno ukupno 170 bodova.
Sjednici se priključuje Marijan Baranašić.
	molba Ozane Mikulić iz Legrada – utvrđeno ukupno 170 bodova (deficitarno zanimanje),

molba Simone Košnjak iz Legrada – utvrđeno ukupno 180 bodova,
molba Mihaela Košnjak iz Legrada – utvrđeno ukupno 260 bodova (deficitarno zanimanje),
	molba Katarine Puhar iz Velikog Otoka – utvrđeno ukupno 140 bodova,
	molba Josipa Varga iz Kutnjaka – utvrđeno ukupno 180 bodova (deficitarno zanimanje),

molba Marijete Krušelj iz Velikog Otoka – utvrđeno 120 bodova,
molba Barbare Panić iz Selnice Podravske – utvrđeno 120 bodova. 

	S obzirom da je molbe podnijelo ukupno 9 studenata, a Proračunom je planirana dodjela ukupno 8 studentskih stipendija, načelnik predlaže da Općinsko vijeće prihvati dodjelu stipendija po svim primljenim molbama. 
	Nakon utvrđivanja ukupnog broja bodova za sve podnositelje molbe utvrđena je Lista reda prvenstva za dodjelu studentskih stipendija Općine Legrad u akademskoj godini 2014./2015. i to pod točkom 1. za studente deficitarnih zanimanja i pod rednim brojem 2. za studente ostalih zanimanja, s obzirom da je za deficitarna zanimanja primljeno manje molbi od broja stipendija koje se dodjeljuju.  
	Nakon toga predsjednica daje na glasovanje utvrđenu Listu reda prvenstva i Odluku o broju studentskih stipendija koje se dodjeljuju studentima s područja Općine Legrad u akademskoj godini 2014./2015. i nakon glasovanja konstatira da su Lista reda prvenstva i Odluka JEDNOGLASNO prihvaćene (sa 8 glasova ZA, s obzirom da je 1 član Općinskog vijeća napustio sjednicu). 	

Točka 2.

	Predsjednica otvara 2. točku dnevnog reda – donošenje Odluke o visini cijene sufinanciranja domaćinstava za preuzimanje kante za odlaganje miješanog komunalnog otpada, te za pojašnjenje daje riječ načelniku.
	Načelnik pojašnjava da su kante nabavljene po natječaju u suradnji sa Fondom za zaštitu okoliša dopremljene ranije nego smo planirali; da je ukupna cijena kante 157,00 kuna od čega Fond financira 60 %, a ostalo Općina. Prijedlog da i korisnici sufinanciraju nabavu kante je podnesen, jer bi se time kante čuvale, a uz to će se potpisivati i ugovor kojim bi se ljudi obvezali na ispravno rukovanje sukladno uvjetima iz ugovora.
	I. Šivak smatra da će neki ljudi prigovarati zbog toga što im određujemo obvezu nabave nove kante ako već imaju svoju kantu.
	Načelnik pojašnjava da su ove sve kante tipizirane i imaju mogućnost ugradnje čipova za koji će se vjerojatno tijekom 2015. godine ugraditi kako bi se očitalo koja je kanta pražnjena radi obračuna količine otpada koji će se davati, jer bi se cijena plaćala prema količini.
	Drugih pitanja niti prijedloga nije bilo, te predsjednica daje na glasovanje prijedlog Odluke o visini cijene sufinanciranja domaćinstava za preuzimanje kanti za odlaganje miješanog komunalnog otpada i nakon glasovanja konstatira da je Odluka JEDNOGLASNO, sa 8 glasova „ZA“ prihvaćena.
	Odluka se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.  
    
Članak 3.

	Predsjednica otvara 3. točku dnevnog reda – Pitanja i prijedlozi, tijekom koje načelnik navodi da su svim članovima Općinskog vijeća podijeljene Pozivnice Općine Ortilos za dolazak na završnu konferenciju projekta „Legrad and Ortilos on bike“, te ih poziva da se odazovu, tko može, s obzirom da je radni dan i da nas obavijeste tko će moći ići.   

	Na kraju načelnik poziva sve članove Općinskog vijeća na večeru u „Legrađanku“ radi  obiljelježavanja protekle godine rada, s obzirom da neće biti domjenka.
	Budući da se za raspravu više nitko nije javio, predsjednica se zahvaljuje prisutnima i zaključuje sjednicu Općinskog vijeća.


	Dovršeno u: 18.35 sati.


	Zapisničar:                                                                                               Predsjednica:
       Vesnica Cvetnić                                                                                       Snježana Kuzmić

