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	ZAPISNIK
         od 20. srpnja 2017. godine
	
sa 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Legrad održane u sali za sastanke Općine Legrad.
	
	Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/17-01/01, URBROJ: 2137/10-17-4 od 19. lipnja 2017. godine.
	Prisutni: Snježana Kuzmić – predsjednica, Nino Bukovčan, Alenka Černeli, Alen Dedi,
                         Igor Horvat, Stjepan Kuruc, Marina Kuzmić, Zdravko Međimorec, 
                         Predrag Posavec, Katarina Sabolić i Ivan Šivak - članovi.
	Sjednici prisustvuju: Ivan Sabolić, općinski načelnik Općine Legrad,
                                              Kristina Turk, zamjenica općinskog načelnika Općine Legrad,
                                              Ivana Oreški, ravnateljica Dječjeg vrtića Dabrić Legrad i
                                              Marina Kolman Miljak, odgojiteljica za predškolski program djece
                                              u Dječjem vrtiću Dabrić Legrad. 
         Zapisničar: Vesnica Cvetnić, voditeljica Odsjeka za opće, pravne i financijsko- 
                             -računovodstvene poslove Jedinstvenog upravnog odjela Općine Legrad,
	Početak rada: 20.05 sati.

	Predsjednica pozdravlja sve prisutne te prije prozivke članova Općinskog vijeća i prijedloga dnevnog reda poziva prisutnog izabranog člana Općinskog vijeća, Ninu Bukovčana, koji nije prisustvovao konstituirajućoj sjednici da položi prisegu. 
	Predsjednica poziva Ninu Bukovčana da ustane, čita tekst „Prisege“, nakon čega Nino Bukovčan odgovara „Prisežem“, potpisuje tekst „Prisege“ i uručuje je predsjednici. 
	Predsjednica čestita članu te poziva V. Cvetnić da izvrši prozivku.
	Nakon izvršene prozivke predsjednica konstatira da je prisutno svih 11 članova Općinskog vijeća.
	Nakon toga predsjednica predlaže slijedeći

D N E V N I  R E D

Usvajanje Zapisnika sa 2. sjednice Općinskog vijeća od 27.06.2017. godine,
Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Godišnje izvješće o radu Dječjeg vrtića Dabrić u pedagoškoj godini 2016./2017. i Zaključka o davanju suglasnosti na Izvješće o radu programa predškole u pedagoškoj godini 2016./2017.,
Aktualni sat,
Donošenje Odluke o suglasnosti za izradu Strategije razvoja poljoprivrede Općine Legrad za razdoblje od 2018. do 2028. godine,
Donošenje Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora Općinskog vijeća i to:
Odbora za gospodarstvo, razvoj Općine i zaštitu okoliša Općinskog vijeća Općine Legrad,
Odbora za kulturu i šport, školski i predškolski odgoj Općinskog vijeća Općine Legrad,
Odbora za međuopćinsku i međunarodnu suradnju Općinskog vijeća Općine Legrad,
Odbora za proračun i financije Općinskog vijeća Općine Legrad,
Odbora za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu Općinskog vijeća Općine Legrad,
Odbora za suradnju s vjerskim zajednicama i udrugama građana Općinskog vijeća Općine Legrad,
Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda na području Općine Legrad,
Donošenje Odluke o podnošenju zahtjeva Koprivničko-križevačkoj županiji za dodjelu objekta „stare“ škole u Legradu u vlasništvo Općine Legrad,
	7. Pitanja i prijedlozi.

	Nakon toga predsjednica postavlja pitanje izmjena i dopuna predloženog dnevnog reda.
	I.Šivak predlaže da se na dnevni red uvrsti rasprava o nekim stvarima na Šoderici, za što je predloženo da se o tome prodiskutira pod točkom „Aktualni sat“ ili pod pitanjima i prijedlozima, s čime se on složio.
Drugih prijedloga nije bilo te predsjednica daje na glasovanje predloženi dnevni red. 
	Nakon glasovanja predsjednica konstatira da je predloženi dnevni red JEDNOGLASNO prihvaćen (sa 11 glasova „ZA“).
	
Točka 1.

	Predsjednica otvara 1. točku dnevnog reda – usvajanje Zapisnika sa 2. sjednice Općinskog vijeća od 27.06.2017. godine, te pojašnjava da je u Točki 12. uočena greška, odnosno izostavljeno je sa koliko je glasova odluka usvojena. 
	Drugih primjedaba na zapisnik nije bilo, te predsjednica daje na usvajanje Zapisnik sa 2. sjednice Općinskog vijeća, sa predloženom dopunom, i nakon glasovanja konstatira da je Zapisnik prihvaćen JEDNOGLASNO (sa 11 glasova „ZA“).

Točka 2. 

	Predsjednica otvara 2. točku dnevnog reda – donošenje Zaključka o suglasnosti na Godišnje izvješće o radu Dječjeg vrtića Dabrić u pedagoškoj godini 2016./2017. i Zaključka o suglasnosti na Izvješće o radu programa predškole u pedagoškoj godini 2016./2017., te pojašnjava da su godišnja izvješća usvojena od strane Upravnog vijeća vrtića, te za daljnje pojašnjenje daje riječ ravnateljici.
	Ravnateljica gđa Ivana Oreški pozdravlja sve članove Općinskog vijeća te pojašnjava Godišnje izvješće o radu vrtića po točkama s naglaskom na broj upisane djece po mjesecima, konstatira da se osim redovnog programa provodio i program predškole, dalje pojašnjava materijalne uvjete rada, njegu i skrb na tjelesni rast i razvoj djeteta što uključuje i prehranu i dnevni odmor, provedene projekte, zatim navodi stručna usavršavanja odgojnih djelatnika, suradnju s roditeljima prvenstveno, zatim sa institucijama odnosno vanjskim čimbenicima.
	Nakon toga predsjednica daje riječ odgojiteljici, Marini Kolman Miljak koja ukratko pojašnjava provedeni program predškole za djecu koja nisu bila obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja u okviru vrtića. Navodi da je program predškole polazilo 9-ero djece + 1 dijete naknadno obuhvaćeno, od čega je bilo 6-ero djece romske nacionalne manjine, ali nažalost od njih se nitko nije odazvao na završnu priredbu iako je bilo dogovoreno.
	Predsjednica otvara raspravu.
	Načelnik postavlja pitanje da li su u program predškole uključena djeca romske nacionalne manjine u dobi do 2 godine prije polaska u školu.
	Ravnateljica pojašnjava da od Ureda državne uprave dobivamo podatke samo za djecu u godini prije polaska u školu, da je ona po tome kontaktirala predstavnika Roma, gosp. Horvata, ali u povratnoj informaciji joj je javljeno da nema romske djece koja bi 2 godine polazila program predškole, što se pokazalo netočnim, a zapravo ih ne žele dovoditi na provedbu programa i djeca koja su u godini pred školu dosta neredovito polaze taj program.
	Načelnik konstatira da bi to trebali riješiti za iduću pedagošku godinu.
	Za raspravu se više nitko nije javio, te predsjednica daje na glasovanje donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Godišnje izvješće o radu Dječjeg vrtića Dabrić u pedagoškoj godini 2016./2017. i nakon glasovanja konstatira da je Zaključak donijet JEDNOGLASNO (sa 11 glaosva „ZA“).
	Nakon toga predsjednica daje na glasovanje donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Izvješće o radu za program predškole za djecu koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja i nakon glasovanja konstatira da je Zaključak donesen JEDNOGLASNO (sa 11 glasova „ZA“).
	Zaključci se nalaze u prilogu zapisnika i njegov su sastavni dio.

Točka 3.

	Predsjednica otvara 3. točku dnevnog reda – aktualni sat i daje riječ načelniku.
	Načelnik navodi da će pod ovom točkom iznijeti nekoliko aktualnih stvari iz rada Općine i to:
	Potpisivanje ugovora o provođenju geodetsko-katastarske izmjere k.o. Kutnjak – danas je potpisan Ugovor između Državne geodetske uprave i Koprivničko-križevačke županije; udio sufinanciranja je 45 % Općina, 15% Županija i 40% DGU, ukupna vrijednost Ugovora je za Općinu cca 2 mil. kuna, a financiranje će se provoditi kroz 4 godine. Prema iznosima to iznosi: 20017. – 400.000,00 kn, 2018. – 800.000,00 kn, 2019. – 400.000,00 kn i 2020. – 400.000,00 kn. Izvođač je tvrtka GEOPROJEKT iz Zagreba koji će uskoro doći u Općinu radi detaljnijeg dogovora.

Izgradnja kanalizacije – na Glavni projekt nije bilo primjedaba, a trasa prema Selnici ne ide od Kutnjaka cestom, već od Velikog Otoka.
	U prostorijama načelnika i vijećnici Općine postavljene su klime,
Po naseljima je postavljeno novih 5 prometnih ogledala i to u Legradu 4, na najnepreglednijim mjestima (nabraja gdje) i 1 u Kutnjaku, kod kbr. 153. 
Problem naplate odvoza smeća na Šoderici – stupila je na snagu Uredba Vlade o načinu plaćanja usluge skupljanja i odvoza i to obvezno prema količini ili obujmu, te su svim vlasnicima objekta podijeljeni letci o obveznom preuzimanju kanti i odlaganju smeća u kante s obvezom odvajanja po vrstama, a tko neće preuzeti kantu i na taj način odlagati otpad plaćat će otpad, plaćat će punu cijenu mjesečno.
Radovi u dječjem vrtiću – tijekom ljeta se moraju sanirati pločice u sanitarnim čvorovima i na terasi. U sanitarnim čvorovima je došlo do pucanja vjerojatno zbog podnog grijanja, ali to će se tek vidjeti dok se počne s radovima.
Izvršeni su radovi prekrivanja objekta svlačionica u Legradu, preostali dio koji nije bio prekriven ranije. Radove je izvela tvrtka GREDA iz Velikog Otoka.
EU projekti:
	dostavili smo izvješće za 7. Europski piknik, a sredstva bi trebali dobiti najesen,

u pripremi smo za podnošenje prijedloga za izgradnju reciklažnog dvorišta, za što će trebati izraditi i CBA analizu; tu nam je preduvjet izgradnja trafostanice što smo već ugovorili sa HEP-om, ali oni to moraju isprojektirati i parcelirati zemljište, što neće dugo trajati jer imaju s tim iskustva. 
otvoren je natječaj iz programa mladih i tu bi pokušali naći partnere da se povuku neka sredstva za opremu i uređenje prostora,
dobili smo prijedlog za suradnju u okviru programa „Europa za građane“, a interesantni je prijedlog jednog portugalskog partnera,
u tijeku je otvoren natječaj za zapošljavanje žena koji će trajati 2 godine, ali su minimalna sredstva 900 tisuća kuna, što bi mi teško ispunili i trebali bi ući sa nekim partnerom, a planira se zaposliti 6 žena od kojih bi svaka brinula o 4 korisnika, samaca ili staračkih obitelji; program je financiran u 100 %-tnom iznosu troškova,
	Radovi na Vatrogasnom domu u Legradu – dovršenje će iznositi 230 tisuća kuna što je manje nego je bilo planirano; o izvođenju radova je potpisan ugovor, a odabran je i nadzor; radovi su već trebali započeti, ali trenutno vremenski uvjeti nisu povoljni za tu vrstu radova, ali je izvođač izjavio da oni dok počnu to se brzo odradi, tako da ćemo na vrijeme sve odraditi.

 Na Šoderici je postavljeno paintball igralište, ali je postavljen i jedan lunapark za koji je on dao suglasnost, s obzirom da nije bilo sjednice Vijeća, a o čemu je sklopljen ugovor za zakup zemljišta na iznos od 1.000,00 kuna, neke se stvari tu moraju još posložiti (uklanjanje kamiona sa površine gdje su sada parkirani); dio zemljišta za lunapark je ustupila i Podravka na svojoj čestici,
 Ribičkom domu na Šoderici je donirano 150 tona šljunka za uređenje plaže za što će Općina platiti prijevoz, jer bi se tim šljunkom uredila ne samo plaža ispred ribičkog nego i dio na Lazinama,
 Natječaj za stručno osposobljavanje – još uvijek nismo izvršili odabir kandidata za stručno osposobljavanje za komunalnog redara, s područja naše Općine se nitko nije javio, a poželjno je da to bude osoba s našeg područja,
 Pojava rupa na asfaltu po ulicama u Legradu – prije nekog vremena se najprije pojavila rupa nasuprot Dokše u ul. P. Šandora, a zatim kod kapelice u ul. Kralja Tomislava (uz županijsku cestu); rupe su ispunjene šljunkom koji i dalje propada i mora se utvrditi zbog čega i to sanirati (asfaltirati),
	 Postavljene su sprave na dječjim igralištima kako je bilo planirano za ovu godinu u Proračunu, za što je utrošeno cca 50 tisuća kuna.
	
	Nakon toga predsjednica otvara raspravu.
	A. Dedi iznosi primjedbu u svezi održavanja groblja u Selnici Podravskoj navodeći da groblje nije nikako pokošeno, a ove godine živica nije niti jednom porezana. 
  	Načelnik pojašnjava da se živica sada ne može rezati do jeseni, a što se tiče košnje groblja to će provjeriti i riješiti se.      
	A. Dedi postavlja pitanje tko je zadužen ja košnju bankina uz ceste, jer je situacija katastrofalna, sve visi na cestu.
	Načelnik pojašnjava da su to sve županijske ceste, da se kosi prema tome koliko imaju novaca, da ih više puta tijekom godine tražimo da se pokose bankine, a kada se kose to je samo 1 otkos, a ne 2.
	A. Dedi postavlja pitanje da li Općina može organizirati košnju bankina, na što načelnik pojašnjava da je Općina to već sama radila, te da bi radnici mogli nešto počistiti, ali da bi nam troškovi za  malčiranje bili preveliki. Pojašnjava da ŽUC u godišnjem planu ima obnovu 150 km cesta, a oni sa sredstvima kojima raspolažu mogu obnoviti 16 km, te da je o tome bilo riječi na zadnjem sastanku sa Županom i da je predloženo da se vrati stari model financiranja ŽUC-a.
	Z. Međimorec postavlja pitanje tko je zadužen za košnju nogometnog igrališta u Kutnjaku, jer je netko nešto pokosio, ali ne sve i ne kako bi trebalo.
	P. Posavec konstatira da je on prošao dio i izmalčirao, ali samo usput jer je vidio da je velika trava, ali to nije napravio za sebe.
	Načelnik pojašnjava da za sada nije nitko bio zadužen za košnju igrališta.
	Z. Međimorec postavlja pitanje da li će u Kutnjaku kanalizacija ići po svim ulicama.
Načelnik pojašnjava da neće obuhvatiti baš sve ulice i to neće kuću vlasnika Dedi-a na početku Kutnjaku, zadnje kuće u Antolovcu i još na jednoj lokaciji koja je izdvojena.
	I. Šivak postavlja pitanje da li postoji međuopćinski dogovor sa načelnikom Drnja u svezi provođenja reda i izgradnje na drnjanskoj strani, jer tamo je niknulo puno drvenih baraka, nemaju sanitarne čvorove i jezero Šoderica će uskoro postati ekološka katastrofa, s njihove strane se na našu dovozi smeće u vrećama, a osobno se uvjerio kako su koncesionari prilikom pražnjenja kontejnera na zelenim otocima, gdje su kontejneri za odvojeni prikupljanje otpada po vrstama, sve kontejnere ispraznili u isti kamion sa ostalim otpadom.
	Načelnik konstatira da se 80% Šoderaša ne pridržava obveze odvojenog odlaganja otpada i u kontejnere se odlaže svakakvo smeće, čak su našli i dimnjak koji je netko srušio i stavio u kontejner.   
	I.Šivak konstatira da bi na Šoderici trebalo postaviti još 2 eko-wc-a  na Lazinama, postavlja pitanje u svezi dozvole ribolova navodeći da je sada određen drugačiji termin dopuštenja ribolova od 21.00 do 9.00, a bilo je od 19.00 do 9.00 na što su se ribiči žalili; postavlja pitanje u svezi premještanja znakova na Šoderici; postavlja pitanje da li je izvršen uvid kod vikendice gosp. Treščeca i susjeda u svezi privatiziranja plaže gdje se rade „čeke“; navodi da se kod borika i dalje roštilja, a postavlja i pitanje zašto se nisu zabili kolci na putu prema Torčecu po kojem se i dalje voze odnosno taj put je napravljen, prije ga nije bilo i po njemu se prebrzo vozi, što stvara užasnu prašinu, te smatra da se to mora zatvoriti.
  	Načelnik pojašnajva d je suradnja sa načelnikom Drnja dobra, da je imao razgovora s njim u svezi uklanjanja kamp kućica na drnjanskoj strani, ali je naišao na otpor vlasnika, ribiča, ali i  nekih vijećnika koji i sami imaju tamo kamp kućice; da je Drnje napravilo Prostorni plan koji ne mogu „preko noći“ provesti što se tiče područja uz jezero Šoderica, ali će s vremenom to napraviti; predložit će načelniku da i oni postave eko-wc-e, a s načelnikom će biti i uskoro, jer je dogovorio da će ga povezati s Mađarima radi suradnje; što se tiče odlaganja smeća s drnjanske strane na našoj strani – o tome nema saznanja, a Piškornica pokupi sve smeće bez obzira na vrstu i količinu, osim onoga koje ne smije (baterije i dr. opasni otpad); što se tiče plaćanja odvoza otpada predloženo je da se na pojedinim dijelovima postavi zajednički kontejner u koji bi svi vlasnici u tom dijelu odlagali otpad i zajednički plaćali odvoz po količini odloženo otpada; cilj nam je da svi vlasnici zaduže kante i da se popišu ljudi koji stalnu daju otpad na odvoz i oni koji ili uopće ne daju ili daju povremeno; što se tiče eko-wc-a to će provjeriti da li se neki drugi mogu preseliti na lokaciju na Lazinama; što se tiče vremena dozvole ribolova – to je dogovoreno s kupačima koji su apelirali da se vrijeme pomakne, a ribolov na pojedinim mjestima nije zabranjen niti tijekom dana, ali je preporuka da ribiči ne love tamo gdje ima kupača.
	I.Šivak smatra da je ovakva odluka diskriminirajuća za ribiče, jer im se brani lovljenje ribe na Šoderici.
	Načelnik konstatira da će dati upute ribočuvarskoj službi.
	Šivak konstatira da će organizirati sastanak ribiča s načelnikom da im on to sve pojasni.

	S. Kuruc konstatira da načelnik prati stanje na terenu i nastoji riešiti probleme, a ribiči se ne bi trebali smatrati „klasom iznad“ ostalih na Šoderici. 
	Načelnik navodi što se tiče premještanja znakova – upozorilo se vlasnika ugostiteljskog objekta koji je znak premještao, a to je bilo stoga jer mu je bila onemogućena dostava; a što se tiče ostalih znakova tu postupa uz komunalnog redara i Policija. Navodi da su za postavljene „trepe“ napravili uvid i komunalni redar će postupiti u skladu s Odlukom; što se tiče betoniranja plaže – napravljena je provjera na terenu, nije ništa napravljeno što vlasnicima nije dozvoljeno na ime uređenja, ali šetnja po tom dijelu nije nikome zabranjena, a on ne može mijenjati način izgradnje objekata što je napravljeno prije nego je on postao načelnik; što se tiče puta prema Torčecu – bili su na uvidu i dogovorili s Draženom Vlah da se taj dio zavodi i zatvori. Pojašnjava da komunalna redarka ima sve upute o postupanju, zabrani parkiranja.
	A.Dedi postavlja pitanje da li se zamijetio traktor koji svakodnevno vozi građevinski otpad prema Legradu, iz Imbriovca, a natrag vozi šljunak.
	Načelnik konstatira da nije zamijetio niti je negdje viđeno da bi se to deponiralo, pretpostavlja da se to odvozi do Gašpara, s obzirom da se natrag vozi šljunak, te da će to provjeriti.
	S obzirom da po ovoj točki dnevnog reda više nije bilo pitanja, predsjednica zaključuje raspravu.

Točka 4.

	Predsjednica otvara 4. točku dnevnog reda – donošenje Odluke o suglasnosti za izradu Strategije razvoja poljoprivrede Općine Legrad za razdoblje od 2018. do 2028. godine, te za pojašnjenje daje riječ načelniku.
	Načelnik pojašnjava da se planira predložiti izradu te strategije na Mjeru 7.1.1. za što je otvoren natječaj do 31.07.2017. godine, da se dvoumio između poljoprivrede i turizma, ali mu je savjetovano da je bolje za poljoprivredu, jer se tu dalje otvaranju druge mogućnosti; pojašnjava točku 3. Odluke gdje je navedeno što bi se sve utvrđivalo strategijom – analiza tla, utvrdile bi se cijene zemljišta i slično; cijena izrade strategije iznosila bi cca 30 tisuća EUR-a, ali se Mjerom 7.1.1 sve pokriva, odnosno financiranje je 100 % iznosa uz mogućnost dobivanja predujma u visini 50%.
	Igor Horvat postavlja pitanje da li oPćina ima izrađenu strategiju razvoja Općine.
	Načelnik pojašnjava da nema, imamo izrađen Program ukupnog razvoja, ali poljoprivreda nije detaljno razrađena, odnosno PUR je strategija koja generalno utvrđuje stanje i planova, ali se ona mora nadograđivati po pojedinim resursima; smatra da će izradom strategije razvoja poljoprivrede pomoći poljoprivrednicima i usmjeravat će se na pojedina mjere na koje se mogu javljati, a to nas, Općinu ništa ne košta.
	Horvat postavlja ptanje što je s turizmom i stanovništvom.

	Načelnik pojašnjava da možemo prijaviti samo 1 strategiju, a zbog gore navedenog razloga odlučilo se za poljoprivredu.
	I. Horvat predlaže da se u članku 3. dopune grane poljoprivrede i to: cvjećarstvo, vinogradarstvo i ribarstvo.   
	Glasovanjem je JEDNOGLASNO prihvaćen prijedlog o dopuni u članku 3.
	I. Horvat postavlja pitanje zašto imamo male kvote za stočarstvo, te da li postoji mogućnost povećanja kvota.
	Načelnik konstatira da ovom strategijom se ne može povećati kvota, tek novom strategijom koja će se donijeti od 2021. godine.
	Za raspravu se više nitko nije javio, te predsjednica daje na glasovanje Odluku o suglasnosti za izradu Strategije razvoja poljoprivrede Općine Legrad za razdoblje od 2018. do 2028. godine i nakon glasovanja konstatira da je Odluka s nadopunom donijeta JEDNOGLASNO (sa 11. glasova „ZA“).	
	Odluka se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Točka 5. 

	Predsjednica otvara 5. točku dnevnog reda – donošenje Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora Općinskog vijeća, te poziva predsjednika Odbora za izbor i imenovanja, gosp. Alena Dedi da podnese prijedloge.
	Alen Dedi podnosi prijedloge za predsjednike i članove Odbora Općinskog vijeća i to:
	 U Odbor za gospodarstvo, razvoj Općine i zaštitu okoliša predlažu se:

	Ivica Baranašić iz Malog Otoka, HDZ, za predsjednika,

Josip Balog iz Legrada, SDP, za člana,
David Kranjec iz Legrada, SDP, za člana,
Zdravko Mioković iz Legrada, HNS, za člana,
Alen Dedi iz Selnice Podravske, SDP, za člana,
	 U Odbor za kulturu i šport, školski i predškolski odgoj predlažu se:

	Bojan Mioković iz Legrada, HNS, za predsjednika,

Katarina Sabolić iz Legrada, SDP, za članicu,
Zdravko Međimorec iz Kutnjaka, HDZ, za člana,
	 U Odbor za međuopćinsku i međunarodnu suradnju predlažu se:

	Marina Kuzmić iz Legrada, SDP, za predsjednicu,

Dragutin Matoš iz Legrada, SDP, za člana,
Zvonko Juras iz Legrada, HDZ, za člana,
	 U Odbor za proračun i financije predlažu se:

	Štefica Posavec iz Malog Otoka, SDP, za predsjednicu,

Stjepan Kuruc iz Legrada, SDP, za člana,
Ivica Rašanec iz Velikog Otoka, HDZ, za člana,
	 U Odbor za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu predlažu se:

	Igor Horvat iz Velikog Otoka, HDZ, za predsjednika,

Natalija Kranjec iz Legrada, SDP, za članicu,
Anka Bašnec iz Legrada, SDP, za članicu,
Ljubica Bradač iz Legrada, SDP, za članicu,
Nevenka Posavec iz Kutnjaka, HNS, za članicu.
	 U Odbor za suradnju s vjerskim zajednicama i udrugama građana predlažu se:

	Alenka Černeli iz Velikog Otoka, HNS, za predsjednicu,

Snježana Kuzmić iz Legrada, SDP, za članicu,
Ivica Šenji iz Legrada, HDZ, za člana,
	 U Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda na području Općine Legrad predlažu se:

	Alen Dedi iz Selnice Podravske, za predsjednika,

Stjepan Poje iz Legrada, za člana,
Predrag Posavec iz Kutnjaka, za člana,
Kristian Černeli iz Velikog Otoka, za člana,
Vedran Goričanec iz Zablatja, za člana.

	Predsjednica postavlja pitanje da li netko ima drugačijih prijedloga, a s obzirom da drugih prijedloga nije bilo daje na glasovanje:
	Izbor predsjednika i članova Odbora za gospodarstvo, razvoj Općine i zaštitu okoliša i to:

	Ivica Baranašić iz Malog Otoka, HDZ, za predsjednika,

Josip Balog iz Legrada, SDP, za člana,
David Kranjec iz Legrada, SDP, za člana,
Zdravko Mioković iz Legrada, HNS, za člana,
Alen Dedi iz Selnice Podravske, SDP, za člana.

	Nakon glasovanja predsjednica konstatira da su JEDNOGLASNO (sa 11 glasova „ZA“) izabrani predsjednik i članovi Odbora za gospodarstvo, razvoj Općine i zaštitu okoliša Općinskog vijeća Općine Legrad.
	Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za gospodarstvo, razvoj Općine i zaštitu okoliša Općinskog vijeća Općine Legrad nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

	Izbor predsjednika i članova Odbora za kulturu i šport, školski i predškolski odgoj i to:

	Bojan Mioković iz Legrada, HNS, za predsjednika,

Katarina Sabolić iz Legrada, SDP, za članicu,
Zdravko Međimorec iz Kutnjaka, HDZ, za člana,

	Nakon glasovanja predsjednica konstatira da su JEDNOGLASNO (sa 11 glasova „ZA“) izabrani predsjednik i članovi Odbora za kulturu i šport, školski i predškolski odgoj Općinskog vijeća Općine Legrad.    
	Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za kulturu i šport, školski i predškolski odgoj Općinskog vijeća Općine Legrad nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

3) Izbor predsjednika i članova Odbora za međuopćinsku i međunarodnu suradnju i to:
	Marina Kuzmić iz Legrada, SDP, za predsjednicu,

Dragutin Matoš iz Legrada, SDP, za člana,
Zvonko Juras iz Legrada, HDZ, za člana,
	Nakon glasovanja predsjednica konstatira da su JEDNOGLASNO (sa 11 glasova „ZA“) izabrani predsjednik i članovi Odbora za međuopćinsku i međunarodnu suradnju Općinskog vijeća Općine Legrad.    
	Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za međuopćinsku i međunarodnu suradnju Općinskog vijeća Općine Legrad nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

4) Izbor predsjednika i članova Odbora za proračun i financije i to:
	Štefica Posavec iz Malog Otoka, SDP, za predsjednicu,

Stjepan Kuruc iz Legrada, SDP, za člana,
Ivica Rašanec iz Velikog Otoka, HDZ, za člana,

	Nakon glasovanja predsjednica konstatira da su sa 10 glasova „ZA“ i 1 „SUZDRŽANIM“ glasom izabrani predsjednik i članovi Odbora za proračun i financije Općinskog vijeća Općine Legrad.    
	Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za proračun i financije Općinskog vijeća Općine Legad nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

	5) Izbor predsjednika i članova Odbora za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu i to:
	Igor Horvat iz Velikog Otoka, HDZ, za predsjednika,

Natalija Kranjec iz Legrada, SDP, za članicu,
Anka Bašnec iz Legrada, SDP, za članicu,
Ljubica Bradač iz Legrada, SDP, za članicu,
Nevenka Posavec iz Kutnjaka, HNS, za članicu.

	Nakon glasovanja predsjednica konstatira da su JEDNOGLASNO (sa 11 glasova „ZA“) izabrani predsjednik i članovi Odbora za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu Općinskog vijeća Općine Legrad.    
	Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu Općinskog vijeća Općine Legrad nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

6) Izbor predsjednika i članova Odbora za suradnju s vjerskim zajednicama i udrugama građana i to:
	Alenka Černeli iz Velikog Otoka, HNS, za predsjednicu,

Snježana Kuzmić iz Legrada, SDP, za članicu,
Ivica Šenji iz Legrada, HDZ, za člana,
 
	Nakon glasovanja predsjednica konstatira da su JEDNOGLASNO (sa 11 glasova „ZA“) izabrani predsjednik i članovi Odbora za suradnju s vjerskim zajednicama i udrugama građana  Općinskog vijeća Općine Legrad.    
	Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za suradnju s vjerskim zajednicama i udrugama građan Općinskog vijeća Općine Legrad nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

	Imenovanje predsjednika i članova Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda na području Općine Legrad i to:  

	Alen Dedi iz Selnice Podravske, za predsjednika,

Stjepan Poje iz Legrada, za člana,
Predrag Posavec iz Kutnjaka, za člana,
Kristian Černeli iz Velikog Otoka, za člana,
	Vedran Goričanec iz Zablatja, za člana.

	Nakon glasovanja predsjednica konstatira da su JEDNOGLASNO (sa 11 glasova „ZA“) imenovani predsjednik i članovi Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda na području Općine Legrad.     
	Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda na području Općine Legrad nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Točka 6. 

	Predsjednica otvara 6. točku dnevnog reda – donošenje Odluke o podnošenju zahtjeva Koprivničko-križevačkoj županiji za dodjelu u vlasništvu zgrade stare škole u Legradu, te daje riječ načelniku.
	Načelnik konstatira da je o preuzimanju tog objekta razgovarao već ranije sa bivšim dožupanom, gosp. Palom, da Županija takve objekte ne treba, a s obzirom da bi to bila nabava imovine veća od 70 tisuća kuna, za to je potrebna odluka Općinskog vijeća da postoji suglasnost da se zatraži u vlasništvo Općine ta zgrada, jer ako nema našeg zahtjeva Županijska skupština nema na temelju čega odlučivati.
	I. Horvat postavlja pitanje da li Županija nema drugih opcija vezanih za zgradu bivše osnovne škole.
	Načelnik konstatira da nema, a s obzirom da Županija o tom objektu više ne vodi brigu, to će postati ruglo i propasti. Navodi da ukoliko Općina dobije tu zgradu, trebalo bi dio komercijalizirati, jer su dosadašnji troškovi dok se zgrada koristila iznosili cca 100 tisuća kuna godišnje.
	A.Dedi postavlja pitanje imali li kakvog plana za koju namjenu bi se zgrada mogla koristiti.
	Načelnik predlaže da se podijeli na tri funkcije i to u jednoj da se osnuje poduzetnički inkubator, u drugoj da se uredi povijesna zbirka, a treći dio bi se mogao preurediti u hostel ili za smještaj starijih osoba, ali o tome će se raspraviti kasnije.
	Za raspravu se po ovoj točki više nitko nije javio, te predsjednica daje na glasovanje Odluku o podnošenju zahtjeva Koprivničko-križevačkoj županiji za dodjelu u vlasništvu zgrade stare škole u Legradu i nakon glasovanja konstatira da je Odluka donijeta većinom glasova i to sa 8 glasova „ZA“, 1 „PROTIV“ i 2 „SUZDRŽANA“.
	Odluka se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

	Točka 7.

	Predsjednica otvara 7. točku dnevnog reda – pitanja i prijedlozi i otvara raspravu.
	Načelnik konstatira da je pod aktualnim satom zaboravio iznijeti informaciju o prijelazu s Mađarskom, 30.07., te pojašnjava da su svima dostavljene pozivnice i poziva ih sve da se odazovu; navodi da je 1. prijelaz – otvaranje u 9.00 sati, nakon čega je doručak na našoj strani i to je službeni dio, a dalje ne neslužbeni dio, ali za one koji žele prisustvovati je u 11.00 sati Sveta misa na hrvatskom jeziku, a poslije ručak na mađarskoj strani. Prijelaz je otvoren do 21.00 sat.

	A.Dedi postavlja pitanje i predlaže da naš komunalni redar zatraži tretiranje pesticidom (provođenje agrotehničkih mjera) za poljoprivredne površine uz glavnu cestu (k.o. Veliki Otok) od Čerepane prema Đelekovcu koje obrađuje vlasnik iz Đelekovca, ali je zemljište sve obraslo korovom.


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

	Dovršeno u: 22.00 sati.



	Zapisničar:                                                                                                  Predsjednica:
       Vesnica Cvetnić                                                                                        Snježana Kuzmić

