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ZAPISNIK
         od 31. prosinca 2018. godine
	
sa 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Legrad održane u sali za sastanke Općine Legrad.
	
	Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/18-01/03, URBROJ: 2137/10-18-13 od 24. prosinca 2018. godine.
	Prisutni: Snježana Kuzmić – predsjednica, Alenka Černeli, Alen Dedi, Stjepan Kuruc,
                         Marina Kuzmić, Zdravko Međimorec i Katarina Sabolić - članovi.
	Ne prisustvuju: Nino Bukovčan, Predrag Posavec i Ivan Šivak – članovi, opravdali 
                                     izostanak i Igor Horvat (nije opravdao izostanak). 
	Sjednici prisustvuju: Ivan Sabolić, općinski načelnik Općine Legrad, 
                                              Kristina Turk – zamjenica općinskog načelnika i 
          Zapisničar: Melita Rašanec, referentinca za financijsko-računovodstvene poslove u 
                              Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Legrad,
	Početak rada: 9.00 sati.

	Predsjednica pozdravlja sve prisutne, otvara 20. sjednicu Općinskog vijeća Općine Legrad te poziva M. Rašanec da izvrši prozivku.
	Nakon izvršene prozivke predsjednica konstatira da je prisutno 7 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

	1. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Legrad za 2019. godinu,
2. Donošenje Poslovničke odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog 
    vijeća Općine Legrad,
3. Pitanja i prijedlozi.
	  
	Nakon toga predsjednica postavlja pitanje da li ima prijedloga za izmjene ili dopune predloženog dnevnog reda.
	I.Sabolić, općinski načelnik Općine Legrad predlaže dopunu dnevnog reda i to pod točkom 3. „Donošenje Odluke o zabrani građenja građevina i izvođenju građevinskih radova tijekom turističke sezone za 2019. godinu na područu Općine Legrad“ s pojašnjenjem da se odluka mora donositi za svaku narednu godinu, a da Pitanja i prijedlozi budu pod točkom 4.
	Drugih prijedloga nije bilo i predsjednica daje na glasovanje prijedlog dopune dnevnog reda te nakon glasovanja kontatira da je dopuna dnevnog reda JEDNOGLASNO prihvaćena, sa 7 glasova „ZA“.
	Nakon toga predsjednica daje na glasovanje predloženi dnevni red sa usvojenom dopunom i nakon glasovanja konstatira da je predloženi dnevni red usvojen JEDNOGLASNO, sa 7 glasova „ZA“.
	
	
Točka 1.

	Predsjednica otvara 1. točku dnevnog reda – donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Legrad za 2019. godinu te pojašnjava da je ovu Odluku trebalo donijeti zajedno sa Proračunom za 2019. godinu, ali je greškom prijedlog ispušten te otvara raspravu. 
	Za raspravu se po ovoj točki dnevnog reda nitko nije javio i predsjednica daje na glasovanje donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Legrad za 2019. godinu i nakon glasovanja konstatira da je Odluka donijeta JEDNOGLASNO, sa 7 glasova „ZA“.
	Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Legrad za 2019. godinu nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Točka 2.

	Predsjednica otvara 2. točku dnevnog reda – donošenje Poslovničke odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Legrad te za pojašnjenje daje riječ načelniku. 
	Načelnik pojašnjava da je prijedlog izmjena i dopuna Poslovnika predložen zbog elektroničkog sazivanja sjednica Općinskog vijeća i dostave materijala za sjednicu te navodi da će danas svim prisutnim članovima Općinskog vijeća biti podijeljeni tableti kako bi se već sljedeća sjednica mogla sazvati elektroničkim putem. Pojašnjava da je predložena izmjena u članku 87., a da se dopuna odnosi na korištenje tablet računala od strane članova Općinskog vijeća.  
	Za raspravu se po ovoj točki dnevnog reda nitko nije javio i predsjednica daje na glasovanje donošenje Poslovničke odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Legrad te nakon glasovanja konstatira da je Poslovnička odluka donijeta JEDNOGLASNO, sa 7 glasova „ZA“.
	Poslovnička odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Legrad nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Točka 3.

	Predsjednica otvara 3. točku dnevnog reda – donošenje Odluke o zabrani građenja građevina i izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone za 2019. godinu na području Općine Legrad, te daje riječ načelniku za pojašnjenje.
	Načelnik pojašnjava da se predložena odluka donosi svake godine za sljedeću kalendarsku godinu, a odnosi se na zabranu građenja i izvođenje građevinskih radova na području Šoderice tijekom turističke sezone, te navodi da zbog obima materijala za prethodnu sjednicu, greškom je propušteno da se odluka donese na prethodnoj sjednici.
	Za raspravu se po ovoj točki dnevnog reda više nitko nije javio te predsjednica daje na glasovanje donošenje Odluke o zabrani građenja građevina i izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone za 2019. godinu na području Općine Legrad.
	Nakon glasovanja predsjednica konstatira da je Odluke donijeta JEDNOGLASNO, sa 7 glasova „ZA“.
	Odluka se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Točka 4.

	Predsjednica otvara 4. točku dnevnog reda – pitanja i prijedlozi i otvara raspravu.
	Načelnik pojašnjava da će uskoro biti sazvana nova sjednica Općinskog vijeća zbog donošenja nekih odluka koje se usklađuju sa zakonom, a jedna od odluka je i vezana uz plaćanje poreza na dohodak za smještajne kapacitete u turizmu, odnosno za plaćanje naknada po krevetu u turizmu.
	Nakon toga načelnik poziva prisutne članove Općinskog vijeća da preuzmu tablet računala kako bi im se poziv za sjednicu Općinskog vijeća sa materijalima mogao dostaviti elektronički.
	
	Članovi Općinskog vijeća preuzimaju tablet računala uz potpisivanje reversa. 

	
	

	Budući da se za raspravu više nitko nije javio po ovoj točki dnevnog reda, predsjednica se zahvaljuje prisutnima i zaključuje sjednicu Općinskog vijeća.


	Dovršeno u: 9.10 sati.


	Zapisničar:                                                                                                  Predsjednica:
       Melita Rašanec                                                                                         Snježana Kuzmić



    Zapisnik sastavila:
     Vesnica Cvetnić

