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	ZAPISNIK
         od 23. studenoga 2017. godine
	
sa 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Legrad održane u sali za sastanke Općine Legrad.
	
	Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/17-01/01, URBROJ: 2137/10-17-8 od 15. studenoga 2017. godine.
	Prisutni: Alenka Černeli – potpredsjednica, Nino Bukovčan, Alen Dedi, Stjepan Kuruc,
                         Marina Kuzmić, Snježana Kuzmić, Zdravko Međimorec (priključio se tijekom 1. 
                         točke dnevnog reda) i Ivan Šivak - članovi.
	Ne prisustvuju: Igor Horvat, Predrag Posavec i Katarina Sabolić – opravdali izostanak.
	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: 17.00 sati.

	Potpredsjednica pozdravlja sve prisutne, otvara 6. sjednicu Općinskog vijeća Općine Legrad te poziva V. Cvetnić da izvrši prozivku.
	Nakon izvršene prozivke potpredsjednica konstatira da je prisutno sedam (7) članova Općinskog vijeća, te da se sjednica Općinskog vijeća može održati.
	Nakon toga potpredsjednica predlaže slijedeći

D N E V N I  R E D

Usvajanje Zapisnika sa 4. sjednice Općinskog vijeća od 25.09.2017. godine i Zapisnika sa 5. sjednice Općinskog vijeća od 30.10.2017. godine,
Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o načinu raspolaganja, korištenja i upravljanja nekretninama i vrijednosnim papirima u vlasništvu Općine Legrad, 
Razmatranje i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o plaći i drugim pravima iz rada općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Legrad, 
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), 
Donošenje Odluke o utvrđivanju lokacija za kupanje (kupališta) i trajanju kupališne sezone na području Općine Legrad,
Razmatranje i donošenje Odluke o potpisivanju Sporazuma o bratimljenju Općine Legrad (Republika Hrvatska) i Općine Szepetnek (Mađarska),
Razmatranje prijedloga Programa potpora u poljoprivredi na području Općine Legrad u 2018. godini,
Razmatranje prijedloga Mjera za Program potpora za razvoj turizma na području Općine Legrad u 2018. godini,
Razmatranje prijedloga za donošenje Programa potpora za rješavanje stambenog pitanja mladih parova na području Općine Legrad,
Razmatranje prijedloga Proračuna Općine Legrad za 2018. godinu i Projekcija za 2019. i 2020. godinu (1. čitanje),
Donošenje Odluke o davanju jamstva za zaduživanje Dobrovoljnog vatrogasnog društva Selnica Podravska,
Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za obavljanje pogrebničke djelatnosti na području Općine Legrad,  
Donošenje Odluke o primljenom Pismu namjere tvrtke „KAROL PLUS“ d.o.o., Legrad,
	14. Pitanja i prijedlozi.

	Nakon toga potpredsjednica postavlja pitanje izmjena i dopuna predloženog dnevnog reda.
	V. Cvetnić predlaže da se dnevni red dopuni i to da se pod točku 14. uvrsti „Donošenje Odluke o ukidanju svojstva društvenog vlasništva“, a da se točka „Pitanja i prijedlozi“ pomakne na 15. točku dnevnog reda, uz pojašnjenje da smo naknadno primili očitovanje Upravnog odjela za prostorno uređenje, te se može pokrenuti postupak prema Općinskom sudu za uknjižbu vlasništva Općine, ali Općinsko vijeće mora donijeti prethodno ovu odluku koja se dostavlja sa zahtjevom.
	Potpredsjednica daje na glasovanje predloženu dopunu dnevnog reda i nakon glasovanja konstatira da je prijedlog prihvaćen JEDNOGLASNO, sa 7 glasova „ZA“.
	Nakon glasovanja potpredsjednica daje na glasovanje predloženi dnevni red sa prihvaćenom dopunom, te nakon glasovanja konstatira da je predloženi dnevni red JEDNOGLASNO prihvaćen, sa 7 glasova „ZA“.
	
Točka 1.

	Potpredsjednica otvara 1. točku dnevnog reda – usvajanje Zapisnika sa 4. sjednice Općinskog vijeća od 25.09.2017. godine. 
	S. Kuzmić ukazuje na štamparske greške u Zapisniku, a drugih primjedaba nije bilo.
	
Sjednici se priključuje Zdravko Međimorec.

	Nakon toga potpredsjednica daje na glasovanje usvajanje Zapisnika sa 4. sjednice Općinskog vijeća od 25.09.2017. godine i nakon glasovanja konstatira da je Zapisnik JEDNOGLASNO usvojen, sa 8 glasova „ZA“. 
	Zatim potpredsjendica otvara raspravu po Zapisniku sa 5. sjednice Općinskog vijeća od 30.10.2017. godine, a budući da primjedabama nije bilo, potpredsjednica daje na glasovanje usvajanje Zapisnika sa 5. sjednice i nakon glasovanja konstatira da je Zapisnik JEDNOGLASNO usvojen, sa 8 glasova „ZA“. 
	 
Točka 2. 

	Potpredsjednica otvara 2. točku dnevnog reda – razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o načinu raspolaganja, korištenja i upravljanja nekretninama i vrijednosnim papirima u vlasništvu Općine Legrad, te za pojašnjenje daje riječ V. Cvetnić.
	V. Cvetnić pojašnjava da je na prošloj sjednici Općinskog vijeća bilo dogovora u svezi zakupa nekretnine za koju je zatražena koncesija, gdje je bilo navedeno da je trajanje zakupa od 5 godina prekratko, te se ovim izmjenama predlaže duže vrijeme zakupa i to nekretnina do 10 godina, a za poljoprivredno zemljište kako odluči Općinsko vijeće. Budući da za koncesiju nismo niti nakon mjesec dana dobili očitovanje Ministarstva financija, provjereni su drugi zakonski propisi koji reguliraju upravljanje nekretninama, ali nigdje nisu navedena razdoblja trajanja zakupa, osim Zakonom o poljoprivrednom zemljištu gdje je zakup 50 godina, ali to se odnosi na državno poljoprivredno zemljište i nigdje nema osnove za odlučivanje na lokalnoj razini, te je prema preporuci nadležnih županijskih službi, da se Odlukom definira da će o duljini zakupa odlučiti Općinsko vijeće, te je takav prijedlog Odluke upućen Općinskom vijeću na razmatranje i odlučivanje.
	Pitanja po ovoj točki dnevnog reda nije bilo i potpredsjednica daje na glasovanje Odluku o izmjenama i dopuni Odluke o načinu raspolaganja, korištenja i upravljanja nekretninama i vrijednosnim papirima u vlasništvu Općine Legrad te nakon glasovanja konstatira da je Odluka donijeta JEDNOGLASNO, sa 8 glasova „ZA“.    
	Odluka se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio. 

Točka 3.

	Potpredsjednica otvara 3. točku dnevnog reda – razmatranje i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o plaći i drugim pravima iz rada općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Legrad te daje riječ načelniku. 
		Načelnik pojašnjava da je predložena Odluka vezana uz povećanje plaća službenika Općine, a što je usklađivano sa plaćama državnih službenika, a time i plaćama u vrtiću. Pojašnjava da su plaće službenica Općine povećane temeljem povećanja osnovice što donosi načelnik, ali da je njegova osnovica vezana uz osnovicu državnih dužnosnika i to se nije mijenjalo, te je predloženo povećanje koeficijenta za 6% koje bi se primjenjivalo od 1. siječnja 2018. godine.
	V. Cvetnić pojašnjava da je plaća načelnika naše Općine ispod plaća radnica u vrtiću koje financira Općina, a da odgovornosti nisu iste, ali i plaća drugih općinskih načelnika, čime se ne umanjuje odgovornost radnica u vrtiću, ali je odgovornost načelnika daleko veća i šira, a predloženom izmjenom se drugi koeficijenti ne mijenjaju. 
	Za pitanja ili raspravu se po ovoj točki dnevnog reda nitko nije javio i potpredsjednica daje na glasovanje Odluku o izmjeni Odluke o plaći i drugim pravima iz rada općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Legrad i nakon glasovanja konstatira da je Odluka donijeta JEDNOGLASNO, sa 8 glasova „ZA“.
	Odluka se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.    
	
Točka 4.

	Potpredsjednica otvara 4. točku dnevnog reda – otvaranje ponuda za povjeravanje komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta u zimskom razdoblju – zimska služba te daje riječ načelniku.
	Načelnik pojašnjava da smo nakon javnog natječaja proveli pozivni natječaj po kojem smo primili jednu ponudu, ponuditelja „HIDROKOP“ d.o.o. iz Koprivnice, te čita popis priložene dokumentacije i to: 
	Obrazac ponude sa cijenama po satu rada: za razgrtanje snijega =350,00 kn; za razgrtanje snijega sa posipavanjem ako materijal nabavlja izvođač = 550,00 kn; za razgrtanje snijega sa posipavanjem ako materijal nabavlja Općina =400,00 kn; za posipavanje solju i/ili sitnim kamenom ako materijal nabavlja izvođač = 550,00 kn i za posipavanje solju i/ili sitnim kamenom ako materijal nabavlja Općina = 400,00 kn;   
	Kopija Izvadka iz sudskog registra od 20.10.2017. ovjerenog kod javnog bilježnika od 20.10.2017.;
	Izjava o nekažnjavanju iz Dokumentacije za natječaj, kopija ovjerena kod javnog bilježnika od 31.10.2017.,

Potvrda Porezne uprave – kopija od 23.10.2017.,
Obrazac SOL – 2 o solventnosti na dan 5.11.2017., od 6.11.2017.,
Izjava o opremi i strojevima, potpisana i ovjerena  od 8.11.2017.,
Izjava o broju stručno osposobljenih zaposlenika, potpisana i ovjerena od 8.11.2017.,
Popis ugovora za iste poslove – navedena Općina Legrad sa potvrdom od 8.11.2017.,
Potvrdu Općine o podmirenim obvezama prema Općini Legrad.
	Pojašnjeno je da ponudi nedostaju dokazi o stručnoj osposobljenosti zaposlenih kod ponuditelja, a što se tiče priložene dokumentacije nismo odredili „starost“ dokumenata koji se prilažu.
	Zaključeno je od strane članova Općinskog vijeća, budući da se po provedenom javnom natječaju nitko nije javio, a po pozivnom smo primili samo jednu ponudu, nemamo drugog izbora nego prihvatiti primljenu ponudu, jer nema tko obavljati te poslove u zimskom razdoblju koje je već počelo.

	Za raspravu se po ovoj točki dnevnog reda više nitko nije javio, te potpredsjednica daje na glasovanje Odluku o prihvaćanju ponude za sklapanje ugovora o povjeravanju komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta – zimske službe na vrijeme od 1 godine, trgovačkom društvu „HIDROKOP“ d.o.o. iz Koprivnice.
	Nakon glasovanja potpredsjednica konstatira da je Odluka donijeta JEDNOGLASNO (sa 8 glasova „ZA“).
	Odluka se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.
    
Točka 5.

	Potpredsjednica otvara 5. točku dnevnog reda – donošenje Odluke o utvrđivanju lokacija za kupanje (kupališta) i trajanju kupališne sezone na području Općine Legrad, te za pojašnjenje daje riječ načelniku. 
	Načelnik pojašnjava da je Odluku o lokacijama za kupanje i trajanju turističke sezone na području Općine Legrad zatražilo Ministarstvo turizma kao dopunu dokumentacije za projekt sportskih igrališta i uređenje plaže na području Šoderice koji smo kandidirali i za koji smo bili pozvani da ga prezentiramo u Ministarstvu.
	V. Cvetnić pojašnjava da se takva odluka inače donosi svake godine prije početka turističke sezone, te da se lokacije za kupanje utvrđuju prema rezultatima ispitivanja vode na pojedinim lokacijama, a što će svakako trebati donijeti i 2018. godine.
	A. Dedi postavlja pitanje da li su na lokacijama kupališta, odnosno na plaži propisani i drugi uvjeti koje je potrebno zadovoljiti.
	Načelnik pojašnjava da će po izvedbi projekta šetnice biti potrebno ispuniti druge uvjete i projektom je predviđena spasilačka služba i drugi elementi sigurnosti. Za ovako otvorena kupališta nema propisanih uvjeta, a i svake se godine utvrđuje opravdanost pojedininih lokacija, ovisno o kakvoći vode za kupanje.
 	V. Cvetnić pojašnjava da je prema zakonskim propisima, na plažama koje imaju upravu, propisano da moraju ispunjavati određene uvjete, ali ove plaže nemaju upravu, tako da uvjeti niti nisu propisani.
	Za raspravu se više nitko nije javio po ovoj točki dnevnog reda i potpredsjednica daje na glasovanje donošenje Odluke o utvrđivanju lokacija za kupanje (kupališta) i trajanju kupališne sezone na području Općine Legrad.
	Nakon glasovanja potpredsjednica konstatira da je Odluka donijeta JEDNOGLASNO, sa 8 glasova „ZA“.
	Odluka se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.
	
Točka 6.

	Potpredsjednica otvara 6. točku dnevnog reda - donošenje Odluke o potpisivanju Sporazuma o bratimljenju Općine Legrad u Republici Hrvatskoj i Općine Szepetnek u Mađarskoj i za pojašnjenje daje riječ načelniku.
	Načelnik pojašnjava da sa Općinom Szepetnek već imamo dosta suradnje na svim planovima kao npr. civilno društvo i drugo, a tamo živi i hrvatska nacionalna manjina te bi se suradnja ostvarila i između njih i pripadnika mađarske nacionalne manjine u Legradu; pojašnjava da se Sporazumom o bratimljenju proširuje i suradnja u financiranju projekata iz EU fondova, a to ne nosi nikakve financijske obveze za Općinu. Navodi da je konzulica u Pečuhu, gđa Haluga izrazila veliko zadovoljstvo zbog namjere za potpisivanjem ovakvog Sporazuma, jer je to Općina u kojoj žive Hrvati, te smatra da bi ovakvu suradnju Legrad započeo, a dalje bi je prihvaćale i druge Općine u našoj Županiji, gdje je za sada ta suradnja gotovo nikakva.
	Nakon toga potpredsjednica otvara raspravu.
	Načelnik još konstatira da bi se Sporazum potpisao 25.11., u subotu, budući da KUD „ZRIN“ iz Legrada gostuje u Szepetneku na smotri zborova koju organizira hrvatska nacionalna manjina, te poziva članove Općinskog vijeća da se odazovu, jer je organiziran prijevoz autobusom.
	Za raspravu se nitko nije javio i potpredsjednica daje na glasovanje donošenje Odluke o potpisivanju Sporazuma o bratimljenju između Općine Legrad u Republici Hrvatskoj i Općine Szepetnek u Mađarskoj i nakon glasovanja konstatira da je Odluka donijeta JEDNOGLASNO, sa 8 glasova „ZA“.
	Odluka se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio. 

Točka 7.

	Potpredsjednica otvara 7. točku dnevnog reda – razmatranje prijedloga Programa potpora u poljoprivredi na području Općine Legrad u 2018. godini, te za pojašnjenje daje riječ načelniku.
	Načelnik pojašnjava da se program potpora u poljoprivredi provodi od 2017. godine; da bi se u 2018. godini jedna mjera mijenjala, odnosno da bi se ukinula mjera sadnje višegodišnjih nasada i vinograda, a uvela bi se nova mjera nabave opreme za zaštitu od divljači; da je takav prijedlog podržao i Odbor za gospodarstvo Općinskog vijeća, te da se u tu mjeru mogu uključiti i lovačka društva i poljoprivrednici.
	Nakon toga potpredsjednica otvara raspravu.
	A.Dedi postavlja pitanje dali se potpore mogu tražiti za gradnju skladišta, silosa i spremišta za poljoprivrednu mehanizaciju, na što mu je odgovoreno da se može za izradu projektne dokumentacije i za gradnju.
	I.Šivak smatra da su to premala sredstva planirana za te namjene. 
	Načelnik pojašnjava da je iznos potpora za 2018. godinu povećan u odnosu na 2017.; smatra da se putem ove nove mjere može pomoći i lovcima koji imaju velike probleme sa štetama od divljači.
	Drugih pitanja po ovoj točki nije bilo, te potpredsjednica zaključuje raspravu.  

Točka 8.

	Potpredsjednica otvara 8. točku dnevnog reda – razmatranje prijedloga Mjera za Program potpora za razvoj turizma na podurčju Općine Legrad u 2018. godini, te za pojašnjenje daje riječ načelniku.
	Načelnik pojašnjava da se sličan program provodio i 2017. godine, s time da je za 2018. predložena još jedna mjera koja se odnosi na pokrivanje dijela troškova promidžbe smještaja, dok su ostale dvije iste kao i 2017. godine. Pojašnjava da se troškovi promidžbe odnose na objave u tisku, tiskanje letaka i slično, jer nam je cilj da se realizira 50 smještajnih jedinica na području Općine.   
	Z. Međimorec postavlja pitanje koliko smještajnih jedinica imamo sada na području Općine.
	Načelnik pojašnjava da za sada imamo 8, ali da ima nekoliko objekata za smještaj koji su u pripremi, tu se ne računaju smještajni kapaciteti Legrađanke, a u kampu na Šoderici bi se također otvorilo 30 novih smještajnih jedinica.
	Načelnik postavlja pitanje da li ima još prijedloga za neke druge mjere u toj djelatnosti, npr za ugostitelje i drugo.
	Prijedloga nije bilo, a za raspravu se također više nitko nije javio i potpredsjednica zaključuje raspravu.

Točka 9.

	Potpredsjednica otvara 9. točku dnevnog reda – razmatranje prijedloga za donošenje Programa potpora za rješavanje stambenog pitanja mladih parova na području Općine Legrad, te za pojašnjenje daje riječ načelniku.
	Načelnik pojašnjava da je ovakav program jako dobro prihvaćen u nekoliko Općina koje ga već provode; cilj programa je pomoći mladim ljudima u rješavanju stambenog pitanja kao i poticaj za doseljavanje mladih ljudi na područje naše Općine. Nakon toga pojašnjava da bi se programom provodile dvije mjere i to: 1. mjera bi bila sufinanciranje troškova izrade projektne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole, a 2. mjera bi bilo sufinanciranje troškova nabave materijala i izvođenja radova izgradnje stambenog objekta. Navodi da bi se priznavala kupnja nekretnine nakon 1.01.2015. godine
	Predložene su neke izmjene i dopune predloženih mjera i to:
	kod kriterija dobivanja potpore (prioriteti) – da je 1 član obitelji stalno zaposlen i da 1 član ima najmanje srednješkolsko obrazovanje,

da potpora za izradu projektne dokumentacije iznosi 75% troškova, a najviše 15.000,00 kuna,
da potpora za kupnju materijala ili izvođenje radova iznosi 25.000,00 kuna,
da isti podnositelji mogu podnijeti zahtjev samo jedanput za istu mjeru,
da se odobrenje potpore obavlja tromjesečno, u više krugova tijekom godine,
zabrana prodaje nekretnine 20 godina od dobivanja sredstava.

	A.Dedi smatra da se ne bi trebao ograničiti početak stjecanja nekretnine (1.1.2015.), jer tu ima različitih slučajeva kao npr. nasljeđivanje nekretnine ranije.
	S. Kuruc predlaže da se u završne odredbe uvrsti, da su korisnici obvezni vratiti sredstva u slučaju da se ne dosele na područje Općine u predviđenom roku.
	Za raspravu se po ovoj točki dnevnog reda više nitko nije javio, te potpredsjednica zaključuje raspravu.

Točka 10.

	Potpredsjednica otvara 10. točku dnevnog reda – razmatranje prijedloga Proračuna Općine Legrad za 2018. godinu i Projekcija za 2019. i 2020. godinu, te daje riječ načelniku za pojašnjenja.
	Načelnik pojašnjava da je prije sjednice Općinskog vijeća održana sjednica Odbora za proračun Općinskog vijeća kojoj su prisustvovala 2 člana; navodi da prihodi nisu puno drugačiji od prihoda u ovoj godini; konstatira da je teško u ovom trenutku procijeniti prihod poreza na dohodak s obzirom da se mijenja sustav naplate, a zbog toga su upitne i državne pomoći (pojašnjava način raspodjele); navodi da su prihodi i rashodi uravnoteženi; da je planirani manji iznos državnih pomoći dok se ne vidi koliki će oni stvarno biti; planirano je kreditno zaduživanje u iznosu 800.000,00 kn za izgradnju kanalizacije, dok bi se katastarska izmjera financirala iz redovnih sredstava Proračuna, bez zaduživanja. Što se tiče rashoda ima nekih promjena i to: plan za provođenje izbora za mjesne odbore; kupnja opreme za uvođenje e-sjednica Općinskog vijeća, ali bez e-glasovanja, a u cilju smanjivanja troškova za papir i potrošnja papir (ekološki aspekt); planirani troškovi za nepredviđene prijevozne troškove za potrebe Općine i udruga (npr. udruge žena, KUD-a i sl.); edukacija stanovništva u svezi razvrstavanja komunalnog otpada što je obveza od 1.11.2017. – preko održavanja javnih tribina, tiskanja letaka ili izradu dokumentacije; što se tiče investicija planirano je uređenje balkona u društvenom domu u Legradu, preseljenje vage u Selnici Podravskoj, izrada projektne dokumentacije za dogradnju mrtvačnice u Malom Otoku te priključak na vodovod i izgradnja sanitarnog čvora; u društvenim djelatnostima je smanjenje 10 – 15% ovisno o programu, a sve prema podnesenim zahtjevima koje su dostavile udruge; u socijalnom programu bi se provodio program zapošljavanja – 6 gerontodomaćica za pomoć starim i nemoćnim osobama; u komunalnim djelatnostima ima dosta izmjena: provedba projekta iz Mjere 7.4. (cesta Mali Pažut) i izgradnja pristaništa; izgradnja trafostanice za potrebe reciklažnog dvorišta, izgradnja kanalizacije, te najam opreme (lizing) za javnu rasvjetu preko „ESCO“ modela; plan je osnovati komunalno društvo za sva komunalna održavanja i za druge djelatnosti kao što je pogrebnička djelatnost, a može i ugostiteljska, te dječji vrtić: v.d. direktor komunalnog poduzeća bi bila jedna službenica Općine; planirani su i komunalni projekti – sportski centar „Fizeš“ koji bi se  kandidirao preko LAG-a.
	Nakon toga potpredsjednica otvara raspravu.
	Postavljeno je pitanje zašto se Proračun neće danas donositi, na što načelnik konstatira da je objavljen na internetskoj stranici Općine radi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću i to traje 30 dana, tako da bi donošenje bilo poslije 15.12.
	Dedi postavlja pitanje asfaltiranja ceste Selnica Podravska – Kutnjak.

Načelnik pojašnjava da je to planirano u Projekciji, jer po toj cesti ne ide kanalizacija.

Točka 11.

	Potpredsjednica otvara 11. točku dnevnog reda – donošenje odluke o davanju jamstva za zaduživanje DVD-a Selnica Podravska, te za pojašnjenje daje riječ načelniku.
	Načelnik pojašnjava da je DVD Selnica imao u planu završetak investicije vatrogasnog doma da se kupljena vatrogasna cisterna ima gdje smjestiti, a budući da DVD nije imao dosta financijskih sredstava planirali su zaduživanje u Podravskoj banci podizanjem kredita od 120 tisuća kuna, ali bi Općina trebala biti jamac za taj kredit.
	A.Dedi pojašnjava da je bilo planirano da kroz 3 – 4 godine DVD skupi sredstva u iznosu 160 tisuća kuna za kupnju cisterne, a budući da se to realiziralo ove godine, trenutno nju nemaju gdje smjestiti, jer nema garaže. Sredstvima koja su planirali uložiti u izgradnju garaže platilo se zemljište, jedna čestica s druge, lijeve strane, 9.000,00 kn, jer su imali problema sa desnim međašem. Budući da su im sredstva nedostajala planiralo se zadužiti do navedenog iznosa, ali s time da bi Banka direktno sredstva isplaćivala izvođaču radova. Za sada nisu u mogućnosti taj projekt realizirati, te se prolongiralo za iduću godinu. 
	Načelnik smatra da bi se odluka mogla sada donijeti bez obzira što će to biti iduće godine, da Općina bude jamac DVD-u za potrebna kreditna sredstva kada će to moći realizirati.
	Za raspravu se nitko nije javio, te potpredsjednica daje na glasovanje Odluku o davanju jamstva za zaduživanje DVD-a Selnica Podravska i nakon glasovanja konstatira da je Odluka donijeta JEDNOGLASNO (sa 8 glasova „ZA“).
	Odluka se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Točka 12.

	Potpredsjednica otvara 12. točku dnevnog reda – donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za obavljanje pogrebničke djelatnosti na području Općine Legrad, te daje riječ načelniku za pojašnjenje.
	Načelnik predlaže da se raspiše natječaj na vrijeme od 1 godine, jer bi nakon toga te poslove preuzelo novoosnovano komunalno društvo, budući da način na koji se sada ti poslovi obavljaju nisu u skladu sa zakonom.
	Za raspravu se po ovoj točki dnevnog reda nitko nije javio i potpredsjednica daje na glasovanje donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za obavljanje pogrebničke djelatnosti na području Općine Legrad.
	Nakon glasovanja potpredsjednica konstatira da je Odluka donijeta JEDNOGLASNO (sa 8 glasova „ZA“).
	Odluka se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.
  
Točka 13.

	Potpredsjednica otvara 13. točku dnevnog reda – donošenje Odluke o primljenom Pismu namjere tvrtke „KAROL PLUS“ d.o.o. iz Legrada te za pojašnjenje daje riječ načelniku i V. Cvetnić.
	V. Cvetnić pojašnjava da niti nakon telefonskih poziva nismo dobili mišljenje Ministarstva financija, te je donošenjem Odluke o izmjenama i dopuni Odluke koja se odnosi na upravljanje općinskom imovinom, omogućeno raspisivanje natječaja za zakup, što je bio prijedlog načelnika, a o dužini zakupa će odlučiti Općinsko vijeće.
	Načelnik predlaže da se zakup dodijeli na 20 godina.
	Dedi postavlja pitanje koji je sadržaj projekta.

 	Načelnik pojašnjava da je to uređenje ekološkog i edukacijskog parka.
	Šivak konstatira da je najprije potrebno da podmire dug prema Općini.

	Načelnik pojašnjava da će se u natječaju tražiti potvrda Općine da nema nepodmirenih dugovanja prema Općini, a u ugovor će se ugraditi odredba da ukoliko neće redovito plaćati zakupninu ugovor se može raskinuti.
	Nakon toga potpredsjednica daje na glasovanje prijedlog Odluke o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta na rok od 20 godina i to čkbr. 3359, k.o. Legrad, za namjenu uređenja ekološkog i edukacijskog parka, sa godišnjom zakupninom u iznosu 480,00 kuna, sukladno Procjembenom elaboratu.
	Nakon glasovanja potpredsjednica konstatira da je Odluka donijeta sa 7 glasova „ZA“ i 1 glasom „PROTIV“.
	Odluka se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Točka 14.

	Potpredsjednica otvara 14. točku dnevnog reda – donošenje Odluke o ukidanju svojstva društvenog vlasništva, te za pojašnjenje daje riječ V. Cvetnić.
	V. Cvetnić pojašnjava da je već kod prijedloga dopune dnevnog reda pojasnila o čemu se radi te navodi da Općinsko vijeće donosi Odluku o ukidanju svojstva društvenog vlasništva koju moramo zajedno sa drugom dokumentacijom dostaviti Općinskom sudu kao prilog zahtjevu za uknjižbu vlasništva Općine, a radi se o čestici u k.o. Kutnjak na kojoj bi se postavila precrpna stanica za kanalizaciju.
	Po ovoj točki dnevnog reda nije bilo pitanja niti druge rasprave, te potpredsjednica daje na glasovanje Odluku o ukidanju svojstva društvenog vlasništva za čkbr. 2088, k.o. Kutnjak i nakon glasovanja konstatira da je Odluka donijeta JEDNOGLASNO, sa 8 glasova „ZA“.
	Odluka se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.
	
Točka 15.

	Potpredsjednica otvara 15. točku dnevnog reda – Pitanja i prijedlozi gdje ima nekoliko stvari i to:
	V. Cvetnić konstatira da smo dobili konačne izvještaje o procijenjenoj šteti od elementarne nepogode - suše na području Koprivničko-križevačke županije, te da za Općinu Legrad šteta iznosi 4.337.592,00 kn.
	Zamolba Gabrijele Gabaj iz Herešina (načelnik čita zamolbu) te pojašnjava da se radi o nekretnini koju je Općina naslijedila iza pok. Željka Žganec iz Herešina, ali da nas je Zagrebačka banka obavijestila i zatražila plaćanje njegovih dugovanja po kreditima i karticama; da smo zatražili sastanak sa ovlaštenom osobom u Zagrebačkoj banci, ali do te osobe nikako ne možemo doći, jer se nikad ne javlja na telefon. 

	Predloženo je da se i dalje pokuša organizirati sastanak sa Zagrebačkom bankom, a do tada da se ne odobri zamolbi podnositeljice za prijenos vlasništva na njezino ime.
Članovi Općinskog vijeća su suglasni s prijedlogom. 
	Zamolba Tomislava Viljevac za oslobođenje plaćanja poreza na kuće za odmor na Šoderici s obrazloženjem da ima prijavljeno prebivalište na toj adresi, Šoderica 265, od 2016. godine.

	Glasovanjem je JEDNOGLASNO prihvaćen prijedlog za oslobođenje od plaćanja poreza na kuće za odmor i o tome je donijeta Odluka koja se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

	I.Šivak postavlja pitanje da li Općina ima kakvih interesa u svezi smetišta „Piškornica“ za što se digla velika strka. 
	Načelnik pojašnjava da imamo, postoji mogućnosti ulijevanja potoka „Gliboki“ u Šodericu sa otpadom iz Piškornice, što će donijeti lošu kvalitetu vode tijekom malog vodostaja. Pojašnjava da je projekt Piškornice odlično zamišljen, ali je trenutno sporno odlaganje, jer je dolazio otpad s drugih područja koja nemaju sklopljen ugovor za Piškornicu, što je rezultiralo velikim količinama otpada, ali folija je ostala neoštećena.
	Načelnik ujedno navodi da je Općina Koprivnički Ivanec svim Općinama dostavila račun za plaćanje naknade za odlaganje otpada na Piškornicu, budući da je na njihovom području, ali da je račun platila samo Općina Drnje, dok smo svi ostali vratili te račune.
	Z. Međimorec postavlja pitanje kada će krenuti zavoženje poljskih puteva.
	Načelnik pojašnjava da smo dobili dvije ponude, te da će sutra biti otvaranje, morali smo pričekati istek roka za dostavu ponuda.

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