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	ZAPISNIK
         od 30. listopada 2017. godine
	
sa 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Legrad održane u sali za sastanke Općine Legrad.
	
	Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/17-01/01, URBROJ: 2137/10-17-7 od 23. listopada 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 
                                              Melita Rašanec – referentica za financijsko-računovodstvene 
                                                                           poslove  
         Zapisničar: Vesnica Cvetnić, voditeljica Odsjeka za opće, pravne i financijsko
                              - računovodstvene poslove Jedinstvenog upravnog odjela Općine Legrad,
	Početak rada: 18.01 sati.

	Predsjednica pozdravlja sve prisutne, otvara 5. sjednicu Općinskog vijeća Općine Legrad te poziva V. Cvetnić da izvrši prozivku.
	Nakon izvršene prozivke predsjednica konstatira da su prisutni svi (11) članovi Općinskog vijeća, te da se sjednica Općinskog vijeća može održati.
	Nakon toga predsjednica predlaže slijedeći

D N E V N I  R E D

Usvajanje Zapisnika sa 4. sjednice Općinskog vijeća od 25.09.2017. godine,
Aktualni sat,
Razmatranje i donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Legrad za 2017. godinu i Projekcija za 2018. i 2019. godinu, sa donošenjem izmjena i dopuna Programa:
Programa o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Legrad u 2017. godini,
Programa o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Legrad u 2017. godini,
Programa o izmjenama Programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na području Općine Legrad u 2017. godini,
Programa o izmjenama Programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti na području Općine Legrad u 2017. godini,
Programa o izmjenama Programa u kulturi na području Općine Legrad u 2017. godini,
Programa o izmjenama i dopuni Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2017. godinu,
Plana o izmjenama Plana socijalne skrbi na području Općine Legrad u 2017. godini,
Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Legrad, 
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za sklapanje ugovora o povjeravanju komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Legrad u zimskom razdoblju (zimska služba), 
Donšenje Odluke o broju studentskih stipendija Općine Legrad koje će se dodijeliti u akademskoj godini  2017./2018. te utvrđivanje Liste reda prvenstva za dodjelu studentskih stipendija studentima s područja Općine Legrad,
Obavijest o provedenim postupcima za sklapanje ugovora za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Legrad,
Rasprava o primljenom Pismu namjere tvrtke „KAROL PLUS“ d.o.o., Legrad,
	9. Pitanja i prijedlozi.

	Nakon toga predsjednica postavlja pitanje izmjena i dopuna predloženog dnevnog reda, a s obzirom da nije bilo prijedloga, daje prijedlog dnevnog reda na glasovanje.
	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 4. sjednice Općinskog vijeća od 25.09.2017. godine. 
	V. Cvetnić konstatira da je greška u naslovu te da umjesto „Izvod iz zapisnika“ mora biti samo „Zapisnik“, što je već u originalu ispravljeno.
	N. Bukovčan konstatira da se u Zapisniku koji je on dobio, točke 6., 7., 8. i 9. ne podudaraju sa točkama iz dnevnog reda, odnosno da je nešto krivo.
	 Utvrđivanjem spomenutih točaka utvrđeno je da se radi o grešci, te V. Cvetnić predlaže da ona to provjeri i ispravi, a da se ispravan zapisnik dostavi članovima Općinskog vijeća za slijedeću sjednicu, sa čime su se svi složili.  
	
Točka 2. 

	Predsjednica otvara 2. točku dnevnog reda – aktualni sat te daje riječ načelniku.
	Načelnik konstatira da će aktivnosti koje su se provodile iznijeti po točkama i to:
	problem objekta na Malom Pažutu – pojašnjava da je nakon održanog sastanka u Ministarstvu državne imovine, sastanak održan i u Katastru i u Podravci, ali nitko nam ne može izdati neki dokument iz kojeg bi se vidjela poveznica čestice iz Ugovora o prijenosu objekta na Općinu sa Poljoservisa ili neku potvrdu da je u ugovor upisana pogrešan broj katastarske čestice, nakon čega smo angažirali odvjetnika gosp. Zorana Švacu, s obzirom da je on u početku rješavanja problema bio općinski državni odvjetnik i smatrali smo da je upoznat sa slučajem. On nam je dao smjernice koju dokumentaciju treba pribaviti i koga kontaktirati da bi se nakon toga održao sastanak u njegovom uredu i da on dalje pokrene aktivnosti da to riješimo sa Ministarstvom.
	  Radovi na vatrogasnom domu u Legradu – izvođenje radova je negdje u sredini, dogovoreni su i neki vantroškovnički radovi koje će djelomično platiti DVD Legrad.

Krajobrazno uređenje parkova u Velikom Otoku – radovi su u tijeku, odnosno još je potrebno postaviti sprave za dječja igrališta, dok je ostalo odrađeno, a to bi trebalo do kraja idućeg tjedna biti završeno.
EU projekt Osnovne škole Legrad i škole u Zakany-u – projekt je otvoren, održana je početna konferencija u Mađarskoj, projekt se bazira na tri osnove i to: 1. Obitelj Zrinskih – zajednička povijest, 2. Škola u prirodi i 3. sportski susreti.
	EU projekt „Two rivers one goal“ – projekt je u tijeku, naš dio je da moramo odraditi nabavu za postavljanje pristaništa i to do 2. ili 3. mjeseca iduće godine kako bi troškovi ušli u izvještajno razdoblje.
Od gđe Vincetić iz Ludbrega smo ponovo dobili donaciju ukrasnog grmlja koje će se posaditi na Šoderici.
Primili smo tužbu za naknadu štete za ozljede jedne gospođe iz Bjelovara, a koje je navodno zadobila uslijed padanja grana sa „trulog“ drveća tijekom nepogode na Šoderici, početkom kolovoza, za što smo zatražili vještačenje za krivnju Općine koje vjerojatno neće biti, jer je ona navela da je drvo bilo trulo, ali je bila postavljena obavijest da se tom dijelu ne prilazi, a za tegobe se javila krajem 9 mjeseca, a slučaj se dogodio početkom 8. mjeseca. Njezin zahtjev za naknadu štete je nerealan.
Potpisan je Ugovor o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Legrad sa izrađivačem „Urbane tehnike“ d.o.o. iz Zagreba; cijena izrade je cca 48 000,00 kn, što je manje nego smo pretpostavljali i procijenili.
Po ostavinskoj raspravi iza Vuljak Ivana iz Đelekovca smo naslijedili i dva automobila koje smo dovezli, jedan je parkiran iza općinske zgrade, a drugi je ostavljen kod Eko doma i nekoliko dana nakon ostavljanja je sam polupan od strane jednog delikventa, što smo prijavili Policiji i oni su istražili cijeli slučaj i nađen je počinitelj, šteta nije velika; drugi auto je isproban i on je u redu i vjerojatno će se koristiti za potrebe Općine.
U Legradu je održana radionica TZ Središnja Podravina koja je naišla na veliki interes i odaziv, a predavači su to isprezentirali besplatno.
Potpisan je Sporazum za razvoj cikloturizma i to između 20 Općina i 25 ostalih sudionika, a uz prethodno izrađenu Strategriju razvoja cikloturizma.
Na legradskoj katoličkoj mrtvačnici je obojena fasada, a uskoro bi se to trebalo napraviti i na mrtvačnici na groblju u Malom Otoku.
U postupku smo rješavanja izgradnje sekundarne mreže vodovoda u Zablatju (do Erega) i u Legradu – dio u ul. Petra Zrinskog do Vidaković i Kolaš, a isto tako smo pokrenuli postupak za izvođenje vodovodnog priključka do mrtvačnice u Malom Otoku.
Održana je Skupština društva „Geopodravina“ d.o.o. gdje su prisustvovali svi osnivači i donijeta je odluka da se pokrene likvidacija društva, što će trajati jednu godinu.
Održan je sastanak s turskim investitorom za geotermalna polja gdje je dogovoreno da se od dožupana Sobote zatraži organiziranje zajedničkog sastanka na kojem bi se dogovorili u svezi rješavanja problema i to 1. izmjene Pravilnika, priljučka na dalekovod, uvrštavanja projekta u Prostorni plan Županije i Općine; oni su već dobili lokacijsku dozvolu za Legrad, kupili su zemljište, a planiraju kupiti još jedno zemljište; dok se završi u Legradu tada imaju planove za Kutnjak.
Otvoren je natječaj za izradu projektne dokumentacije za EU projekte na koji smo kandidirali 4 prijave za izradu projektne dokumentacije.
	Održane su dvije sjednice Odbora za gospodarstvo gdje je dogovoreno koji bi se poljski putevi još ove godine trebali sanirati, ali je problem što je ostalo premalo sredstava, te bi trebali ponoviti natječaj. Osim toga predložen je program potpora za poljoprivredu za 2018. godinu, prema kojemu su izostavljene potpore za dugogodišnje nasade, a predložene su nove potpore za nabavu sredstava i opreme za zaštitu divljači i povećani su iznosi potpora za osiguranja i izradu projektne dokumentacije za projekte u poljoprivredi.
	Održani su sastanci u svezi revitalizacije plaže SIP u legradu, problem je što više nema dovoljno vode i dolazi do zamuljivanja; predložena je izgradnja pera radi preusmjeravanja vode na inicijativu „zelenih“ iz Međimurja i Hrvatskih voda. Ukoliko bi se to napravilo tada bi ujedno napravili i zaštitu obale kod Halasz Cszarde.

Aglomeracija – napravljena je parcelacija za postavljanje crpnih stanica, ali imamo jedan problem u Antolovcu, gdje je predloženo da se crpna stanica postavi na čkbr. 2088 koja se vodi na Narodni odbor Općine Koprivnica. Čestica ide uz županijsku cestu, ali svi vlasnici čije zemljište dolazi na tu česticu su dio ispod svoje parcele i koristili i to im je bio izlaz na cestu. Međutim, jedan od vlasnika ne dozvoljava da se crpna stanica postavi na toj lokaciji, ispod njegove čestice, jer je taj dio zemljišta već više od 90 godina u njihovom korištenju. Stoga ćemo zatražiti da se čestica uknjiži na Općinu, a u Koprivničkim vodama je dogovoreno da se crpna stanica pomakne za 15-ak metara dalje gdje je naše zemljište.
Održani su sastanci o sadržajima na Šoderici, a za 8.11. smo pozvani u Ministarstvo turizma za prezentaciju projekta uređenja dijela plaže i izgradnje sportskih igrališta.
Od strane Dječjeg vrtića Dabrić smo zamoljeni da se postavi vanjska rasvjeta kojom bi se osvjetlilo parkiralište vrtića, te je na objekt vrtića postavljena rasvjeta koja osvjetljava parkiralište. 
Službenicama Općine su povećane plaće, za 0,4 %, s obzirom da se tijekom 2017. godine izvršilo usklađivanje plaća djelatnicama Vrtića sa zakonskim odredbama.
Obavljanje pogrebnih poslova – pojavio se problem sa zapošljavanjem Gorana Vugrač koji je do sada obavljao posao iskopa jama; dogovoreno je da te poslove preuzme Željko Solarić za ukope tijekom tjedna, a vikendom bi to i dalje obavljao Goran Vugrač, s time da bi trebali pokrenuti natječaj za obavljanje pogrebnih poslova od strane ovlašteneog pogrebnika.

	S obzirom da je načelnik završio izvješće po ovoj točki dnevnog reda, predsjednica otvara raspravu. 
	Dedi postavlja pitanje što je sa dimnjačarskom službom, jer je već 11. mjesec, a još uvijek poslije ljeta dimnjačar nije bio u obilasku čišćenja dimnjaka. Postavlja i pitanje što je sa paintball igralištem na Šoderici koje je ruglo, jer je sve razbacano (gume i dr.). Navodi da je očekivao da će to biti bolje i ljepše uređeno.

	Načelnik pojašnjava da je dimnjačar bio na bolovanju, ali je započeo sa obilaskom. Što se tiče Šoderice tu se slaže da nije primjereno uređenje paintball igrališta.
	I.Horvat postavlja pitanje kolika je cijena radova krajobraznog uređenja parkova u Velikom Otoku, na što načelnik konstatira da je 179.000,00 kn.
	A. Černeli konstatira da su je ljudi pitali zašto se nije porušila i vrba i bor.
	Načelnik i I. Horvat pojašnjavaju da su se radovi izvodili prema projektu, a u proljeće će se formirati po potrebi, ako bude trebalo još nešto ukloniti.
	P. Posavec navodi da u mrtvačnici na groblju u Malom Otoku nema sanitarnog čvora.
	Načelnik pojašnjava da će se za iduću godinu planirati izgradnja sanitarnog čvora, trenutno smo u postupku legalizacije objekta, ali najprije treba riješiti priključenje objekta na vodovod, što je u rješavanju, jer nam treba građevinska dozvola.    
	Šivak postavlja pitanje što je s borovinom na Šoderici.

	Načelnik pojašnjava da je gosp. Cimerman (Pila) s nekim dogovorio da se to ukloni, a ukoliko se ne ukloni kroz kraće vrijeme, tada će zatražiti uklanjanje. Ujedno pojašnjava da se na Šoderici drveće ne može rušiti bez dozvole službe za zaštitu prirode (gđe Ane List) i bez šumarskih djelatnika koji moraju označiti drveće koje se može rušiti.
	Dedi predlaže da se Pilu angažira za rušenje vrbe kod škole u Selnici koja je skroz suha i postoji opasnost da stradaju djeca.

	Načelnik pojašnjava da za sada imaju 7 drveća koje bi trebalo porušiti i ako ima još negdje da je to potrebno, da se njemu javi.
	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 Izmjena i dopuna Proračuna Općine Legrad za 2017. godinu i Projekcija za 2018. i 2019. godinu te daje riječ načelniku za pojašnjenje.
	
	Načelnik pojašnjava da se prihodi smanjuju za 2 planirana projekta za koja još nismo dobili odluku, za jedan se čeka već godinu dana, a to su šetnica na Šoderici i cesta Mali Pažut; navodi da je planirani višak po izmjenama u iznosu 164.578,31 kn, ali će taj iznos vjerojatno biti i veći. Zatim pojašnjava ostale prihode: poreza na dohodak koji je povećan, poreza na imovinu koji je smanjen kao i porez na robu i usluge; pomoći iz inozemstva su smanjenje zbog „skidanja“ prihoda za provedbu projekata koji se neće provoditi ove godine; na kontima 632 je napravljeno usklađenje; prihod za projekt pomoć u kući je ukinut jer se nije provodio; prihodi od Fonda za zaštitu okoliša i EU su ukinuti, jer Fond više ne objavljuje natječaje, konta 64 su usklađena, a konta 653 (komunalna naknada) su objedinjena, jer se u knjigovodstvu ne može odvojeno knjižiti od fizičkih i od pravnih osoba; zaduživanje je skinuto, jer nam ove godine neće trebati, imamo dovoljno sredstava za troškove izmjere k.o. Kutnjaka. Što se tiče rashoda pojašnjava da je na većini stavaka napravljeno usklađivanje prema stvarnim rashodima; konto 323 21 – tekuće održavanje građevinskih objekata – stanova je nova stavka za koju je potrebno predvidjeti trošak ulaganja u stanove koji su uknjiženi na Općinu, a ulaganja su izvršili stanari, to se sad procijenilo za sve stanove i mora se upisati ukupni iznos koji će se s godinama prebijati sa najamninom za stan; predviđeni trošak za kupnju zemljišta u Selnici Podravskoj za potrebe groblja je upitan, jer vlasnik traži preveliku cijenu, a zemljište niti nije čisto vlasnički; nabava opreme za video-nadzor – to je preporuka Policije da se na javnim površinama postavi video nadzor i za početak bi ga postavili oko općinske zgrade i vrtića, postepeno bi postavili na druge javne površine i na smetišta. Nakon toga poziva Melitu Rašanec da obrazloži izmjene u Razdjelu 2 – Jedinstveni upravni odjel.
	M. Rašanec pojašnjava da su u Razjelu 2. izvršena usklađenja prema izvršenju za razdoblje od 1. do 9. mjeseca ove godine.
	Nakon toga načelnik dalje pojašnjava troškove u Razdjelu 3. – društvene djelatnosti i to: povećanje za VZO Legrad zbog odluke o dodjeli sredstava DVD-u Selnica Podravska; svi programi su uslkađeni sa prijavama koje su bile u natječaju za financiranje udruga; za manifestacije se udruge nisu javljale, jer nisu prepoznale namjenu, a prijava nije bilo niti za projekte koji bi se financirali iz sredstava EU; za Evangeličku crkvu je predloženo povećanje za 7.000,00 kn, što su tražili radi zatvaranja računa za izvedene radove ove godine; za crkvu u Zablatju bi trebalo ukinuti plan, jer je župnik to predložio s obzirom da se ove godine neće ništa tamo raditi, te predlaže da se sredstva u iznosu 20.000,00 kn prebace za troškove zamjene stolarije na svlačionicama u Zablatju; kod Osnovne škole je također predložena izmjena; u Razjedlu 4 – komunalne djelatnosti su smanjeni troškovi za ukope, jer je smanjena i cijena tih usluga; za cestu Antolovec – Županec je izvršeno usklađenje sa stvarnim troškovima; cesta Mali Pažut je ukinuto, jer se neće realizirati ove godine, a što se tiče mosta preko kanala prema Halasz Cszardi se također ukida, jer se projekt prema našem planu neće moći ostvariti i to stoga što bi se morala čestica parcelirati, što nije moguće, a most je također prekratak, te će trebati postaviti drveni most. Što se tiče Razdjela 5 – Dječji vrtić – tu je došlo do povećanja i to zbog usklađenja plaća (povećanja) sa Zakonom, a ove godine su obavljeni i radovi u vrtiću, o čemu je već ranije izvijestio na Vijeću.
	Nakon toga predsjednica otvara raspravu.
	S. Kuruc konstatira da je Odbor za proračun i financije analizirao prijedlog i uz traženje nekih prethodnih pojašnjenja, dao „zeleno svijetlo“ za ovakav prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna.
	I. Horvat postavlja pitanje da li je za stipendije bilo predviđeno 75.000,00 kn, na što načelnik pojašnjava da će biti u 2018. godini.
	Drugih pitanja po ovoj točki dnevnog reda nije bilo, te predsjednica zaključuje raspravu i daje na glasovanje prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Legrad za 2017. godinu sa predloženim korekcijama i svim priloženim izmjenama Programa.
Nakon glasovanja predsjednica konstatira da su JEDNOGLASNO, sa 11 glasova „ZA“ donijete Izmjene i dopune Proračuna Općine Legrad za 2017. godinu i Projekcije za 2018. i 2019. godinu te Program o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Legrad u 2017. godini, Program o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Legrad u 2017. godini, Program o izmjenama Programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na području Općine Legrad u 2017. godini, Program o izmjenama Programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti na području Općine Legrad u 2017. godini, Program o izmjenama Programa u kulturi na području Općine Legrad u 2017. godini, Program o izmjenama i dopuni Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2017. godinu i Plan o izmjenama Plana socijalne skrbi na području Općine Legrad u 2017. godini. 

	Izmjene i dopune Proračuna Općine Legrad za 2017. godinu i Projekcije za 2018. i 2019. godinu i Programi nalaze se u prilogu zapisnika i njegov su sastavni dio.

Točka 4.

	Predsjednica otvara 4. točku dnevnog reda – donošenje Odluke o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Legrad, te za pojašnjenje daje riječ načelniku.
	Načelnik pojašnjava je zbog donošenja Izmjena Zakona o lokalnim porezima potrebno uskladiti našu Odluku i to u dijelu vezanom uz porez na nekretnine, čije se uvođenje prolongniralo.
	v. Cvetnić pojašnjava da se uz porez na nekretnine, Odluka o općinskim porezima mora izmijeniti i zbog poreza na kuće za odmor, s obzirom da bi se taj prihod od 1.01.2018. ukidao, a budući da se porez na nekretnine neće uvoditi, porez na kuće za odmor bi trebao ostati. Stoga je potrebno uskladiti Odluku sa Zakonom.

	Za raspravu se po ovoj točki dnevnog reda nitko nije javio, te predsjednica daje na glasovanje donošenje Odluke o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Legrad i nakon glasovanja konstatira da je Odluka donijeta JEDNOGLASNO, sa 11 glasova „ZA“.
	Odluka o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Legrad nalazi se u prilogu Zapisnika i njegov je sastavni dio. 

Točka 5. 

	Predsjednica otvara 5. točku dnevnog reda – razmatranje i donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za sklapanje ugovora o povjeravanju komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Legrad u zimskom razdoblju (zimska služba), te daje riječ načelniku.
	Načelnik pojašnjava da je za predmetne poslove objavljen javni natječaj u Glasu Podravine, ali nismo primili niti jednu ponudu, te predlaže da se provede ponovni natječaj – pozivom za dostavu ponuda na adrese triju gospodarskih subjekata, a ugovor da se sklopi na vrijeme od 1 godine.
	Prijedlog načelnika je glasovanjem prihvahvaćen JEDNOGLASNO, sa 11 glasova „ZA“.
	O tome je donijeta Odluka koja se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Točka 6.

	Predsjednica otvara 6. točku dnevnog reda – donošenje Odluke o broju studentskih stipendija Općine Legrad koje će se dodijeliti u akademskoj godini 2017./2018. te utvrđivanje Liste reda prvenstva za dodjelu studentskih stipendija studentima s područja Općine Legrad, te daje riječ načelniku.
	Načelnik pojašnjava da smo primili ukupno 11 zahtjeva za dodjelu studentskih stipendija, a da je u Proračunu predviđeno da će se dodijeliti 15 studentskih stipendija. Stoga predlaže da se svima odobri studentska stipendija u akademskoj godini 2017./2018.
	Predsjednica daje na glasovanje donošenje Odluke o broju studentskih stipendija koje će se dodijeliti u akademskoj godini 2017./2018., kojom je predložena dodjela 11 studentskih stipendija.
	Nakon glasovanja predsjednica konstatira da je Odluka donijeta JEDNOGLASNO (sa 11 glasova „ZA“).
	Nakon toga pristupa se otvaranju molbi za dodjelu studentskih stipendija radi utvrđivanja Liste reda prvenstva.
	Kriteriji za utvrđivanje liste reda prvenstva nalaze se u tabeli koja je prilog zapisnika i njegov je sastavni dio.
	Nakon utvrđivanja kriterija i izrade Liste reda prvenstva za dodjelu studentskih stipendija, predsjednica daje na glasovanje prihvaćanje predložene Liste reda prvenstva.
	Nakon glasovanja predsjednica konstatira da je Lista reda prvenstva usvojena JEDNOGLASNO (sa 11 glasova „ZA“).
	Odluka o broju studentskih stipendija i Lista reda prvenstva nalaze se u prilogu zapisnika i njegov su sastavni dio.

Točka 7.

	Predsjednica otvara 7. točku dnevnog reda – obavijest o provedenim postupcima za sklapanje ugovora za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Legrad, te daje riječ načelniku.
	Načelnik pojašnjava da smo proveli 2 postupka, prvi objavom natječaja na internetskoj stranici Općine, a drugi pozivni, dostavom poziva za dostavu ponude na adrese triju gospodarskih subjekata koji se bave tim poslovima. Nitko se na natječaj nije javio niti je dostavio ponudu po dostavljenom pozivu.
	Predloženo je i prihvaćeno da se natječaj ponovi.
	
Točka 8.

	Predsjednica otvara 8. točku dnevnog reda – rasprava o primljenom Pismu namjere tvrtke „KAROL PLUS“ d.o.o. Legrad, te daje riječ načelniku.
	Načelnik pojašnjava da smo dali izradi Procjembeni elaborat za navedenu česticu te da je vrijednost nekretnine procijenjena na 96.000,00 kn, dok je godišnja zakupnina procijenjena na 480,00 kn.
	V. Cvetnić pojašnjava da je dostavila upit Ministarstvu financija, uz prethodni razgovor sa službenikom Ministarstva, ali još uvijek nije dobila povratnu informaciju, te je danas ponovo dostavila upit zatraživši da se što prije očituju, ali do početka sjednice nije dobila odgovor. Navodi da u predmetu koncesije prema Zakonu o koncesijama, takvog predmeta koncesije nema, postavila je upit na više mjesta, ali joj nitko nije znao dati točne informacije i upućena je na Ministarstvo financija, što je i učinila.
	Postavljeno je pitanje da li je firma riješila dugovanje prema Općini, na što je odgovoreno da nije.
	S. Kuruc navodi da smo do sada uvijek pomagali svojim ljudima, da koliko on ima informacija, obveze prema Općini se kompenziraju za materijal koji Općini treba za javne radove, a također navodi da je sada ta nekretnina ruglo na početku Legrada, koje bi svakako trebalo urediti, a za njeno održavanje imamo samo troškove.
	Zaključeno je da će se predmet proslijediti na konačnu odluku za slijedeću sjednicu Općinskog vijeća.

Točka 9.

	Predsjednica otvara 9. točku dnevnog reda – pitanja i prijedlozi, te navodi da ima nekoliko zahtjeva i to:
a) Zahtjev Nives Rezo i Roberta Lezića za povrat dijela novčanih sredstava za otkup okućnice, a radi formiranja pristupnog puta po njihovoj katastarskoj čestici na Šoderici.
	Predsjednica ujedno pozdravlja prisutne podnositelje zahtjeva.
	Načelnik pojašnjava da se radi o prijedlogu da se izvrši parceliranje njihove čestice iz koje bi se izdvojio pristupni put do nekretnine u vlasništvu gđe Dulikravić iz Ludbrega, budući da je gđa Dulikravić dobila sudski spor kojim joj se dozvoljava prolaz po nekretnini u vlasništvu gđe Rezo i gosp. Lezića, te bi se njima izvršio povrat sredstava za taj „otkupljeni“ dio puta budući da su oni otkupili okućnicu od Općine.
	V. Cvetnić pojašnjava da je o tom problemu već raspravljalo Općinsko vijeće, da je ono dalo takav prijedlog, ali tada gđa Rezo i gosp. Lezić nisu pristali na to. Problem je u tome što gđa Dulikravić ima službeni put do svoje vikendice s druge strane, ali taj pristupni put osporava gđa Kemić iz Koprivnice, jer je posadila živicu i zapravo „prisvojila“ taj put.
	Načelnik navodi da u naravi taj „pravi“ pristupni put ne postoji, jer je on u okviru čestice gđe Kemić, a sada su na njemu postavili i hidrant, te gđa Dulikravić ne može tamo proći niti da se taj put uredi za pristup.
	Gđa Rezo konstatira da njihovoj susjedi to i ne odgovara, jer su u međuvremenu sagradili garažu koja im priječi prolaz do ispred vikendice, te su oni suglasni da se dio zemljišta odvoji za put, a njima vrate sredstva od otkupa okućnice za taj dio.
	Sa sjednice, uz ispriku, odlazi Predrag Posavec.
	Načelnik predlaže da se izvrši parcelacija i da se vrati dio sredstava za parcelirani dio (put) prema cijeni po kojoj su oni otkupili okućnicu, 50,00 kn/m2.
	Prijedlog načelnika je glasovanjem JEDNOGLASNO (sa 10 glaosva „ZA“) prihvaćen i o tome je donijeta Odluka koja se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio. 
	
b) Načelnik obavještava Općinsko vijeće da smo primili zahtjev za raskid ugovora o zakupu za pansion Legrađanka. Ugovor bi se raskinuo sa 1.12.2017., a od 1.11. bi počeo teći otkazni rok od 30 dana.

c) Zahtjev Ksenije Sajdl iz Koprivnice za postavljanje vodovodnog šahta na zemljištu u vlasništvu Općine k.č.br 1997, na Šoderici
	Načelnik navodi da u zahtjevu nigdje nije naveden razlog da se šaht izgradi na našem zemljištu, a ima dosta mjesta na svojoj čestici koja je otkupljena.
	Glasovanjem je JEDNOGLASNO (sa 10 glasova „ZA“) odbijen zahtjev podnositeljice.

d) Zamolba Danijele Amadori iz legrada za pomoć Općine u namirnicama.
	Načelnik pojašnjava da su se odselili iz našeg stana, da se suprug vratio u Kapelu, a ona je iznajmila kuću i tamo preselila sa djecom, ali za sobom su ostavili probleme: isključena je struja u stanu koji su koristili zbog neplaćanja (2 zadnja mjeseca), a da o tome nisu obavijestili Općinu, ostavili su tri psa koje ćemo morati zbrinuti; navodi da je u prvi trenutak bio za to da im se pomogne, ali nakon takvog ponašanja više ne, jer svoje obveze prema Općini nisu odradili.
	Zaključeno je da im se odobri pomoć u prehrani u iznosu 500,00 kn, ali nakon što riješe obvezu zbrinjavanja pasa i naprave primopredaju stana sa Općinom.
	O tome je glasovanjem, JEDNOGLASNO (sa 10 glasova „ZA“) donijeta Odluka koja se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

	Načelnik apelira na članove Općinskog vijeća da se prijedlozi udruga za uvrštavanje u Proračun za 2018. godinu mogu podnijeti još do kraja tjedna.
	
	 
	Budući da se za raspravu više nitko nije javio, predsjednica se zahvaljuje prisutnima i zaključuje sjednicu Općinskog vijeća.
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