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ZAPISNIK
         od 17. prosinca 2018. godine
	
sa 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Legrad održane u sali za sastanke Općine Legrad.
	
	Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/18-01/03, URBROJ: 2137/10-18-12 od 10. prosinca 2018. godine.
	Prisutni: Snježana Kuzmić – predsjednica, Alenka Černeli, Alen Dedi, Igor Horvat, 
                          Stjepan Kuruc, Marina Kuzmić, Zdravko Međimorec, Predrag Posavec, 
                          Katarina Sabolić i Ivan Šivak - članovi.
	Ne prisustvuju: Nino Bukovčan, opravdao izostanak
	Sjednici prisustvuju: Ivan Sabolić, općinski načelnik Općine Legrad, 
                                              Kristina Turk – zamjenica općinskog načelnika i 
                                              Melita Rašanec – financijsko-računovodstveni referent u 
                                                                           Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Legrad.
                                              Ana Valek – referent za komunalne poslove i komunalno redarstvo,
                                              Uršula-Ema Saboliček – osoba na stručnom osposobljavanju,
         Zapisničar: Vesnica Cvetnić, voditeljica Odsjeka za opće, pravne i financijsko
                              - računovodstvene poslove Jedinstvenog upravnog odjela Općine Legrad,
	Početak rada: 17.03 sati.

	Predsjednica pozdravlja sve prisutne, otvara 19. sjednicu Općinskog vijeća Općine Legrad te poziva V. Cvetnić da izvrši prozivku.
	Nakon izvršene prozivke predsjednica konstatira da je prisutno 10 članova Općinskog vijeća, te da se sjednica Općinskog vijeća može održati.
	Nakon toga predsjednica predlaže slijedeći

D N E V N I  R E D

Aktualni sat,
Razmatranje prijedloga Proračuna Općine Legrad za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu sa donošenjem programa javnih potreba i to:
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Legrad u 2019. godini,
Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom na području Općine Legrad u 2019. godini,  
Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Legrad u 2019. godini,
Program javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na području Općine Legrad u 2019. godini,
Program javnih potreba u kulturi na području Općine Legrad u 2019. godini,
Program javnih potreba sufinanciranja vjerskih zajednica na području Općine Legrad u 2019. godini,
Plan socijalne skrbi na području Općine Legrad u 2019. godini,
Program javnih potreba u sportu na području Općine Legrad u 2019. godini,
Proram javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti na području Općine Legrad u 2019. godini,
Program o namjenskom korištenju sredstava za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2019. godinu,
Program o korištenju sredstava ostvarenih od zakupa i privremenog korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Legrad u 2019. godini,
Program o korištenju sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta na području Općine Legrad u 2019. godini,
Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o zajedničkoj provedbi mjera gospodarenja otpadom,
Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o odobrenju zaključenja Društvenog ugovora društva s ograničenom odgovornošću,
Donošenje Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt dogradnje mrtvačnice na groblju u naselju Mali Otok,
Donošenje Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Legrad,
Razmatranje i donošenje Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Legrad u 2018. godini i Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Legrad za 2019. godinu s trogodišnjim financijskim učincima,
Donošenje Odluke o prihvaćanju ponude za povjeravanje obavljanja komunalnih poslova zimske službe, 
Donošenje Odluke o pokretanju postupka za dodjelu koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Legrad (sa imenovanjem Povjerenstva),
 Pitanja i prijedlozi.
	  


	Nakon toga predsjednica postavlja pitanje da li ima prijedloga za izmjene ili dopune predloženog dnevnog reda.
	Prijedloga za izmjene ili dopune dnevnog reda nije bilo i predsjednica daje na glasovanje predloženi dnevni red i nakon glasovanja konstatira da je predloženi dnevni red usvojen JEDNOGLASNO, sa 10 glasova „ZA“.
	
Točka 1.

	Predsjednica otvara 1. točku dnevnog reda – aktualni sat te daje riječ načelniku.
	Načelnik izvještava članove Općinskog vijeća o radu Općine u proteklom razdoblju i to:
	Sudjelovali smo u projektu WIFI4EU koji nam je prihvaćen i odobrena su nam sredstva u iznosu 15.000 EUR-a. U tom projektu postavilo bi se 10 pristupnih točaka za internet za turiste i mještane,

Održano je božićno darivanje djece i u tijeku je isplata božićnica za umirovljenike, ali planirana sredstva neće biti dostatna te će trebati povećati iznos za iduću godinu za cca 10.000,00 kuna,
Otvorena je javna rasprava po prijedlogu II. Izmjena i dopuna PPUO Legrad, pred članovima Općinskog vijeća su karte i tekstualni dio prijedloga, te ih poziva da to pogledaju i daju eventualne primjedbe ili prijedloge. Navodi da javna rasprava traje do 28.12.2018. godine, a da će se 27.12. održati javno izlaganje od strane izrađivača Plana.
Dobili smo informaciju da će nam prijedlog u Programu „Europa za građane“ biti prihvaćen i tu bi nam bilo odobreno 25.000 EUR-a koje ćemo koristiti za organizaciju „Legrad internationa forum“ gdje bi sudjelovale 22 Općine iz 10 europskih zemalja, a koju bi održali u okviru dana Općine Legrad, u razdoblju od 14. do 16.06.2019. godine. Do kraja tjedna očekuje da će dobiti i službene rezultate prijavljenog projekta. 
Održan je sastanak s načelnicom Općine Ortilos gdje je trebala biti predstavljena nova tajnica Općine, ali ista nije bila u mogućnosti doći zbog obveza u drugoj Općini. Na tom sastanku smo dogovarali i nove projekte za natječaj iz programa INTERREG Mađarska – Hrvatska.
Raspisan je natječaj za prijam osobe u službu na određeno vrijeme od 24 mjeseca za projekt šetnice na Šoderici. Planirano je da se Udruga žena preseli u prostor bivšeg Jadranskog osiguranja (prizemno u zgradi), a u tu prostoriju bi smjestili novu službenicu na tom projektu.
	Potpisani su ugovori sa studentima kojima je dodjeljena studentska stipendija za akademsku godinu 2018./2019., s time da je jedna studentica odustala, jer je dobila državnu stipendiju.
Vijećnicima su podijeljeni upitnici u svezi uspostave e-sjednica, moli ih da iste popune i dostave nam, te će se do kraja godine podijeliti i tableti putem kojih će se slati materijali za sjednice. Napominje da će zbog toga trebali napraviti izmjenu u Poslovniku Općinskog vijeća.
	Nakon toga predsjednica otvara raspravu.

	Z. Međimorec konstatira da u Antolovcu nije zavožen niti jedan poljski put, a na put prema Polanjki bi trebalo barem 2-3 kamiona šljunka.
	Načelnik pojašnjava da nije bilo dovoljno materijala za sve gdje je bilo potrebe, ali da će se u proljeće ti putevi koji ujesen nisu bili obuhvaćeni, među prvima sanirati.
	A.Dedi postavlja pitanje što je sa zelenim otocima i konstatira da se u njih počeo odlagati i otpad koji se dovozi iz Međimurja i to je počeo biti veliki problem.
	Načelnik konstatira da će se zeleni otoci ili ukinuti ili postaviti nadzorne kamere ili će se morati ograditi, a ukoliko se uklone tada će svi mještani morati odvajati i odlagati svoj otpad na kućnom pragu.
	Dedi postavlja pitanje u kojoj fazi je dogovor oko zabrane rada nedjeljom za trgovine.

	Načelnik pojašnjava da je sazvao sastanak sa svim trgovcima za petak, te se nada će se se uspješno to dogovoriti.  

Točka 2.

	Predsjednica otvara 2. točku dnevnog reda – razmatranje i donošenje Proračuna Općine Legrad za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu, sa svim predloženim programima javnih potreba., te daje riječ načelniku za pojašnjenje.
	Načelnik pojašnjava da je na prošloj sjednici Općinskog vijeća detaljnije pojasnio cjelokupni prijedlog Proračuna, te da su u odnosu na prvobitni prijedlog napravljene neke korekcije o čemu je također na sjednici obavijesti članove Općinskog vijeća, ali da bi trebalo još ubaciti i projekt koji nam je upravo prihvaćen, a radi se o povećanju prihoda i rashoda za 112.000,00 kn (projekt je u visini 25.000 EUR-a).
	Predsjednica postavlja pitanje da li se predložena dopuna prihvaća i nakon glasovanja konstatrira da je predložena dopuna JEDNOGLASNO prihvaćena.
	Za raspravu se više nitko nije javio i predsjednica daje na glasovanje donošenje Proračuna Općine Legrad za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu sa Planom razvojnih programa Općine Legrad za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu, Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Legrad u 2019. godini, Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom na području Općine Legrad u 2019. godini, Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Legrad u 2019.- godini, Program javnih potreba sufinanciranja vjerskih zajednica na području Općine Legrad u 2019. godini, Program javnih potreba u kulturi na području Općine Legrad u 2019. godini, Program javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na području Općine Legrad u 2019. godini, Plan socijalne skrbi na području Općine Legrad u 2019. godini, Program javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti na području Općine Legrad u 2019. godini, Program javnih potreba u sportu na području Općine Legrad u 2019. godini, Program o namjenskom korištenju sredstava za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2019. godinu, Program o korištenju sredstava ostvarenih od zakupa i privremenog korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Legrad u 2019. godini, Program o korištenju sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta na području Općine Legrad u 2019. godin.      
	Nakon glasovanja predsjednica konstatira da je Proračun Općine Legrad za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu sa svim Programima donijet JEDNOGLASNO, sa 10 glasova „ZA“.
	Proračun Općine Legrad za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu sa Planom razvojnih programa Općine Legrad za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu, Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Legrad u 2019. godini, Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom na području Općine Legrad u 2019. godini, Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Legrad u 2019.- godini, Program javnih potreba sufinanciranja vjerskih zajednica na području Općine Legrad u 2019. godini, Program javnih potreba u kulturi na području Općine Legrad u 2019. godini, Program javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na području Općine Legrad u 2019. godini, Plan socijalne skrbi na području Općine Legrad u 2019. godini, Program javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti na području Općine Legrad u 2019. godini, Program javnih potreba u sportu na području Općine Legrad u 2019. godini, Program o namjenskom korištenju sredstava za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2019. godinu, Program o korištenju sredstava ostvarenih od zakupa i privremenog korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Legrad u 2019. godini, Program o korištenju sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta na području Općine Legrad u 2019. godinu nalaze se u prilogu zapisnika i njegov su sastavni dio.      

Točka 3.

	Predsjednica otvara 3. točku dnevnog reda – donošenje Odluke o izmjeni Odluke o zajedničkoj provedbi mjera gospodarenja otpadom, te daje riječ načelniku.
	Načelnik konstatira da će odmah pojasniti prijedlog pod Točkom 3. i Točkom 4. te navodi da su se još dvije Općine priključile „Komunalcu“ za odvoz otpada i to Općina Sokolovac i Općina Koprivnički Ivanec, te je zbog toga potrebno napraviti izmjenu Društvenog Ugovora i Aneks Sporazuma sa Komunalcem. Napominje da će uskoro to učiniti i Općina Molve koja još kratko ima koncesijski ugovor. 
	Za raspravu se nitko nije javio i predsjednica daje na glasovanje donošenje Odluke o Izmjeni odluke o zajedničkoj provedbi mjera gospodarenja otpadom i nakon glasovanja konstatira da je Odluka donijeta JEDNOGLASNO, sa 10 glasova „ZA“.
	Odluka o izmjeni Odluke o zajedničkoj provedbi mjera gospodarenja otpadom nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Točka 4.

	Predsjednica otvara 4. točku dnevnog reda – donošenje Odluke o izmjeni Odluke o odobrenju zaključenja Društvenog ugovora društva s ograničenom odgovornošću te navodi da je načelnik već pod točkom 3. pojasnio i ovu točku.
	Za raspravu se nitko nije javio i predsjednica daje na glasovanje donošenje Odluke o izmjeni Odluke o odobrenju zaključenja Društvenog ugovora društva s ograničenom odgovornošću i nakon glasovanja konstatira da je Odluka donijeta JEDNOGLASNO (sa 10 glasova „ZA“).

Točka 5.

	Predsjednica otvara 5. točku dnevnog reda – donošenje Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt dogradnje mrtvačnice na groblju u naselju Mali Otok, te daje riječ načelniku za pojašnjenje.
	Načelnik pojašnjava da bi projekt prijavili na natječaj LAG-a; da bi u slučaju prihvaćanja dobili sredstva u iznosi 40.000 EUR-a, a Općina bi trebala osigurati razliku od 15.000 EUR-a, što je manje nego financirati cijeli projekt, ali nakon provedbe javne nabave će to možda biti i manje. Napominje da zadnja točka u Opisu projekta nije navedena, jer moramo još sa LAG-om provjeriti na što se to odnosi; pojašnjava što sve projekt obuhvaća i navodi da će trebati ukloniti 3 groba koja nemaju korisnika, a posmrtne ostatke ukopati u zajedničku grobnicu.
	Za raspravu se po ovoj točki dnevnog reda nitko nije javio i predsjednica daje na glasovanje donošenje Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt dogradnje mrtvačnice u naselju Mali Otok i nakon glasovanja konstatira da je Odluka donijeta JEDNOGLASNO, sa 10 glasova „ZA“.
	Odluka se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio. 

Točka 6.

	Predsjednica otvara 6. točku dnevnog reda – donošenje Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Legrad, te za pojašnjenje daje riječ V. Cvetnić.
	V. Cvetnić pojašnjava da je ove godine donijeta Procjena rizika vezana uz civilnu zaštitu, te je potrebno donijeti sve nove provedbene akte koje smo do sada imali temeljem starog Zakona o zaštiti i spašavanju, ali i one koji su već donijeti temeljem Zakona o sustavu civilne zaštite. Budući da smo imali inspekcijski nadzor, potrebno je ovu Odluku donijeti do kraja ove godine, a ostalo ćemo rješavati kontinuirano nadalje. Navodi da smo u izradi i Plana razvoja sustava civilne zaštite koji nam izrađuje ovlaštena tvrtka Defensor iz Varaždina koja je radila i Procjenu rizika.   
	Za raspravu se nitko nije javio i predsjednica daje na glasovanje donošenje Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Legrad i nakon glasovanja konstatira da je Odluka donijeta JEDNOGLASNO, sa 10 glasova „ZA“.
	Odluka se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Točka 7.

	Predsjednica otvara 7. točku dnevnog reda – razmatranje i donošenje Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Legrad u 2018. godini i Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Legrad za 2019. godinu s trogodišnjim financijskim učincima, te daje riječ V. Cvetnić za pojašnjenje.
	V. Cvetnić pojašnjava da su to dokumenti koji se donose svake godine sa Proračunom, da Analiza stanja obuhvaća odrađene stvari tijekom 2018. godine vezane uz sustav civilne zaštite, da nam je ove godine prvi puta to radila stručna osoba tvrtke DEFENSOR, kao i Plan razvoja za 2019. godinu, ali smo im dostavili podatke koje smo primili od DVD-a, vezane za opremu svakog DVD-a i prikaz aktivnosti u 2018. godini, dok se u Plan razvoja unosi popis opreme koja se mora nabaviti te prikaz planiranih aktivnosti u 2019. godini.
	I.Horvat konstatira da bi u Analizu stanja u tablicu 4. DVD-a Veliki Otok trebalo upisati ispod broja članova i 10 operativnih članova.
	Drugih pitanja po ovoj točki dnevnog reda nije bilo i predsjednica daje na glasovanje donošenje Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Legrad u 2018. godini i nakon glasovanja konstatira da je Analiza prihvaćena JEDNOGLASNO, sa 10 glasova „ZA“.
	
	Nakon toga V. Cvetnić konstatira da je u Planu razvoja, u tablici 1. potrebno brisati točku 10. Odluka o imenovanju koordinatora na lokaciji, jer je ta odluka već donijeta od strane predsjednice Stožera CZ.
	Nakon toga predsjednica daje na glasovanje donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Legrad za 2019. godinu i nakon glasovanja konstatira da je Plan donijet JEDNOGLASNO, sa 10 glasova „ZA“.
	Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Legrad u 2018. godini i Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Legrad za 2019. godinu nalaze se u prilogu zapisnika i njegov su sastavni dio.

Točka 8.

	Predsjednica otvara 8. točku dnevnog reda – donošenje Odluke o prihvaćanju ponude za povjeravanje obavljanja komunalnih poslova zimske službe i daje riječ načelniku.
	Načelnik pojašnjava da je HIDROKOP d.o.o. dostavio traženu dokumentaciju, čita popis dostavljene dokumentacije.
	Za raspravu se nitko nije javio, budući da se o toj točci raspravljalo na prošloj sjednici Općinskog vijeća, te predsjednica daje na glasovanje donošenje Odluke o prihvaćanju ponude za sklapanje pisanog ugovora o povjeravanju komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na podurčju Općine Legrad u zimskom razdoblju i nakon glasovanja konstatira da je Odluka donijeta JEDNOGLASNO, sa 10 glasova „ZA“.

Točka 9.

	Predsjednica otvara 9. točku dnevnog reda – donošenje Odluke o pokretanju postupka za dodjelu koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Legrad (sa imenovanjem Povjerenstva), te daje riječ načelniku.
	Načelnik pojašnjava da nam u ožujku istječe ugovor o dodjeli te koncesije te se mora provesti postupak natječaja za odabir novog koncesionara, ali bi trebalo i imenovati Povjerenstvo koje će provesti postupak.
	U povjerenstvo su predloženi: Snježana Kuzmić, Ivan Šivak i Alen Dedi.
	Drugih pitanja po ovoj točki dnevnog reda nije bilo i predsjednica daje na glasovanje donošenje Odluke o pokretanju postupka za dodjelu koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Legrad i nakon glasovanja konstatira da je Odluka donijeta JEDNOGLASNO, sa 10 glaosva „ZA“.
	Odluka se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Točka 10.

	Predsjednica otvara 10. točku dnevnog reda – pitanja i prijedlozi i otvara raspravu.
	Načelnik konstatira da smo primili ponudu Ivana Švorc iz Selnice Podravske za kupnju nekretnina koje se odnose na poljoprivredno zemljište koje je u okviru parcela koje je Općina već kupila za geotermalni projekt, te da je predložena cijena u iznosu 2,5 EUR-a.
	Predsjednica smatra da bi bilo dobro otkupiti to zemljište, ali po manjoj cijeni.
	V. Cvetnić pojašnjava da za česticu 530 nije raščišćeno vlasništvo te načelnik predlaže da se najprije to riješi pa se tek onda može ići u kupnju.
	Vijećnici su bili suglasni da se zemljište kupi, ali ne s predloženom cijenom.
	A.Dedi konstatira da radi o zemljištu dobre kvalitete (pod Brestom).
	Načelnik predlaže da cijena iznosi 2,00 EUR-a po čhv, s čime su se složili i članovi Vijeća, ali uz prethodno rješavanja vlasništva čkbr. 530, k.o. Selnica P.
	O tome je glasovanjem, JEDNOGLASNO (sa 10 glasova „ZA“) donijeta Odluka koja se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

	Nakon toga načelnik je zamolio članove Općinskog vijeća da popune podijeljene upitnike, a ujedno konstatira da je kupljen televizor većeg formata za vijećnicu na kojem će se svi materijali sa sjednice prezentirati.
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