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	ZAPISNIK
         od 27. lipnja 2017. godine
	
sa 2. 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, Alen Dedi, Igor Horvat, Stjepan Kuruc, 
                          Marina Kuzmić, Predrag Posavec, Katarina Sabolić i Ivan Šivak - članovi.
	Ne prisustvuju: Zdravko Međimorec – član, opravdao nedolazak, Nino Bukovčan i 
                                    Alenka Černeli - članovi.
	Sjednici prisustvuju: Ivan Sabolić, općinski načelnik Općine Legrad,
                                              Kristina Turk, zamjenica općinskog načelnika Općine Legrad. 
         Zapisničar: Vesnica Cvetnić, voditeljica Odsjeka za opće, pravne i financijsko 
                              računovodstvene poslove Jedinstvenog upravnog odjela Općine Legrad,
	Početak rada: 19.05 sati.

	Predsjednica pozdravlja sve prisutne te prije prozivke članova Općinskog vijeća i prijedloga dnevnog reda poziva prisutnu članicu Općinskog vijeća, Katarinu Sabolić, koja nije prisustvovala konstituirajućoj sjednici da položi prisegu. 
	Predsjednica poziva Katarinu Sabolić da ustane, čista tekst „Prisege“, nakon čega Katarina Sabolić odgovara „Prisežem“, potpisuje tekst „Prisege“ i uručuje je predsjednici. 
	Predsjednica čestita članici te poziva V. Cvetnić da izvrši prozivku.
	Nakon izvršene prozivke predsjednica konstatira da je prisutno 8 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

Usvajanje Zapisnika sa 1. konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća od 12.06.2017. godine,
	2. Razmatranje i donošenje Odluke o općinskim porezima Općine Legrad,
	3. Razmatranje i donošenje Odluke o dopuni Odluke o agrotehničkim mjerama u
             poljoprivredi i o mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na 
             području Općine Legrad,  
	4. Donošenje Zaključka o usvajanju izmjena i dopuna Plana zaštite od požara Općine 
             Legrad (godišnje usklađivanje),
	5. Donošenje Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite 
             na području Općine Legrad,
	6. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o zabrani konzumiranja, nošenja i 
             posjedovanja alkoholnih pića maloljetnim osobama na javnim površinama na 
             području Općine Legrad,
	7. Razmatranje i donošenje Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se 
             financiraju iz Proračuna Općine Legrad,
	8. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na obvezu osiguranja proračunskih 
              sredstava za sufinanciranje realizacije EU projekta aglomeracije Koprivnica, 
	9. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o upisu djece u Dječji vrtić 
             Dabrić u pedagoškoj godini 2017./2018.,
	10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobrenju obročne otplate 
               kupoprodajne cijene za kupnju okućnica na Šoderici,
	11. Rasprava o stanju javnog reda i mira na području Općine Legrad,
	12. Donošenje Odluke o pokretanju postupka za provedbu natječaja za sklapanje 
                ugovora o povjeravanju komunalnih poslova deratizacije i dezinsekcije na 
                području Općine Legrad, 
	13. Razmatranje pisma namjene za odobrenje za korištenje (zaup) dodatne površine 
                u vlasništvu Općine na području TRC Šoderica,
	14. 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 8 glasova „ZA“.
	
Točka 1.

	Predsjednica otvara 1. točku dnevnog reda – usvajanje Zapisnika sa 1. konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća od 12.06.2017. godine, te pojašnjava da je u Točki 4. i Točki 5. Zapisnika utvrđena pogreška kod broja članova koji su glasovali za izbor zamjenika predsjednika Općinskog vijeća i kod glasovanja o izboru predsjednika i članova Odbora za statut i poslovnik, a koja je odmah ispravljena
	S. Kuruc je tu grešku također uočio i želio skrenuti pozornost da se ispravi.
	Drugih primjedaba na zapisnik nije bilo, te predsjednica daje na usvajanje Zapisnik sa 1. konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća i nakon glasovanja konstatira da je Zapisnik prihvaćen JEDNOGLASNO, sa 8 glasova „ZA“.
.  
Točka 2.

	 Predsjednica otvara 2. točku dnevnog reda – razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o općinskim porezima Općine Legrad, te za pojašnjenje daje riječ V. Cvetnić.
	V. Cvetnić pojašnjava da je donijet novi Zakon o lokalnim porezima, te se odluke Općine o općinskim porezima moraju uskladiti s tim Zakonom koji propisuje i porez na nekretnine o čemu će se donositi posebna odluka. Pojašnjava da je Zakonom propisano koji se općinski porezi mogu uvesti, a to su porez na potrošnju koji je bio i do sada, porez na kuće za odmor koji će se razrezivati još samo ove godine, porez na korištenje javnih površina i porez na nekretnine. Pojašnjava da je u članku 3. predložena stopa od 3% za porez na potrošnju, kako je bilo i do sada, u članku 5. bi trebalo odrediti iznos poreza na kuće za odmor, koji je do sada bio 10,00 kn/m2, a može biti od 5 – 15,00 kn/m2, a u članku 11. je također predloženo da porez na korištenje javnih površina bude 5,00 kn/m2 dnevno. Članovi Općinskog vijeća te prijedloge sami razmatraju i određuju iznose.

	Alenka Černeli se priključuje sjednici Općinskog vijeća.   

	Načelnik predlaže da se u članku 11. stavku 2. koji se odnosi na oslobođenja od plaćanja poreza na korištenja javnih površina, dopuni sa „osim za javne površine na području TRC Šoderica“.
	Drugih prijedloga nije bilo i predsjednica daje na glasovanje:
	Da porez na potrošnju (članak 3.) iznosi 3%, što je glasovanjem jednoglasno prihvaćeno,

Da porez na kuće za odmor (članak 6.) iznosi 10,00 kn/m2, što je glasovanjem jednoglasno prihvaćeno,
Da porez na korištenje javnih površina (članak 11.) iznosi 5,00 kn/m2 uz dopunu stavka 2. da se izuzme oslobođenje za javne površine na području TRC Šoderica, što je glasovanjem jednoglasno prihvaćeno.

	Nakon toga predsjednica daje na glasovanje prijedlog Odluke o općinskim porezima Općine Legrad sa usvojenim prijedlozima, te nakon glasovanja konstatira da je većinom glasova, sa 8 „ZA“ i 1 „SUZDRŽANIM“ donijeta Odluka o općinskim porezima Općine Legrad.
	Odluka se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.
 
Točka 3.

	Predsjednica otvara 3. točku dnevnog reda – donošenje Odluke o dopuni Odluke o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi i o mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Legrad, te za poajšnjenje daje riječ V. Cvetnić.
	V. Cvetnić pojašnjava da se predložena dopuna Odluke odnosi na mjere zaštite od požara koje smo imali propisane Odlukom o mjerama spaljivanja korova iz 2002. godine, te da se ta odluka više ne može primjenjivati, jer se mijenja i pravni temelj, na što nas je upozorila inspektorica zaštite od požara iz MUP-a, te nam predložila da se Odluka o agrotehničkim mjerama dopuni, kao što su to učinile neke druge Općine. 
	Po ovoj točki dnevnog reda nije bilo pitanja od strane članova Općinskog vijeća, te predsjednica daje na glasovanje prijedlog Odluke o dopuni Odluke o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi i o mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Legrad i nakon glasovanja konstatira da je Odluka donijeta JEDNOGLASNO, sa 9 glasova „ZA“.
	Odluka se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Točka 4.

	Predsjednica otvara 4. točku dnevnog reda – donošenje Zaključka o usvajanju Plana zaštite od požara Općine Legrad, te za pojašnjenje daje riječ V. Cvetnić.
	V. Cvetnić pojašnjava da se radi o zakonskoj obvezi godišnjeg usklađivanja Plana zaštite od požara, što nismo učinili od donošenja Plana 2015. godine; da je prijedlog usklađenog Plana dostavljen prethodno na uvid predsjedniku VZO Legrad, gosp. Piškoru; da se u planu uglavnom ažuriraju osobe na određenim dužnostima u DVD-ima i VZO, kao i odgovorne osobe u pravnim osobama koje sudjeluju u aktivnostima u slučaju požara te oprema DVD-a i VZO.
	I. Horvat konstatira da DVD Veliki Otok ima 10 operativnih vatrogasaca, a ne 6 kako je navedeno.
	A. Dedi također konstatira da i DVD Selnica Podravska ima 10 operativnih vatrogasaca, a ne 7 kao što je upisano, što se vjerojatno previdjelo.
	V. Cvetnić navodi da su u prijedlogu Plana upisani i svi kućni brojevi sjedišta DVD-a na području Općine, te da će se na str. 9. kod Vatrogasne zajednice Koprivničko-križevačke županije još upisati zamjenik zapovjednika, Slavko Lakuš i njegov kontakt broj.
	Drugih primjedaba niti pitanja po ovoj točki dnevnog reda nije bilo, te predsjednica daje na glasovanje Zaključak o usvajanju izmjena i dopuna Plana zaštite od požara Općine Legrad i nakon glasovanja konstatira da je Zaključak donijet JEDNOGLASNO, sa 9 glasova „ZA“.
	Zaključak o usvajanju izmjena i dopuna Plana zaštite od požara Općine Legrad sa priloženim Planom nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Točka 5.

	Predsjednica otvara 5. točku dnevnog reda – donošenje Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Legrad, te za pojašnjenje daje riječ V. Cvetnić.
	V. Cvetnić pojašnjava da je Općinsko vijeće prošle godine donijelo odluku o određivanju operativnih snaga i pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite, ali Zakon o sustavu civilne zaštite propisuje da se odlukom odrede samo pravne osobe, te je u suradnji sa Uredom državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji napravljen prijedlog Odluke radi usklađivanja sa Zakonom. Pojašnjava da je prijedlog Odluke dostavljen Državnoj upravni za zaštitu i spašavanje u Koprivnici na prethodnu suglasnost, te smo suglasnost dobili danas, zbog toga u prijelog Odluke nije upisana Klasa i Urbroj suglasnosti.
	Pitanja po ovoj točki dnevnog reda nije bilo, te predsjednica daje na glasovanje donošenje Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Legrad i nakon glasovanja konstatira da je Odluka donijeta JEDNOGLASNO, sa 9 glasova „ZA“.
	Odluka se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Točka 6.

	Predsjednica otvara 6. točku dnevnog reda – donošenje Odluke o izmjeni Odluke o zabrani konzumiranja, nošenja i posjedovanja alkoholnih pića maloljetnim osobama na javnim površinama na području Općine Legrad, te za pojašnjenje daje riječ načelniku.
	Načelnik pojašnjava da je Općinsko vijeće donijelo Odluku ove godine, ali je na sastanku u Policiji sugerirano da se iz odluke briše dio koji određuje policijske službenike točno određene Policijske uprave, jer će pri njima doći do reorganizacije, odnosno preustroja i u tom slučaju svi policijski službenici neće moći postupati po Odluci.
	I. Horvat navodi da se u tom slučaju radi samo o ispravku donesene odluke, što mu načelnik potvrđuje.
	Drugih pitanja niti prijedloga po ovoj točki nije bilo, te predsjednica daje na glasovanje donošenje Odluke o izmjeni Odluke o zabrani konzumiranja, nošenja i posjedovanja alkoholnih pića maloljetnim osobama na javnim površinama na području Općine Legrad i nakon glasovanja konstatira da je Odluka donijeta JEDNOGLASNO, sa 9 glasova „ZA“.
	Odluka se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Točka 7.

	Predsjednica otvara 7. točku dnevnog reda – razmatranje i donošenje Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Legrad, te za pojašnjenje daje riječ V. Cvetnić.
	V. Cvetnić pojašnjava da je Zakonom o pogrebničkoj djelatnosti propisano donošenje odluke kojom bi se poslovi prijevoza pokojnika koje plaća Općina povjerili određenom prijevozniku, a radi se o troškovima prijevoza nepoznatih osoba koje su pronađene na području Općine i koje je potrebno prevesti na obdukciju i vratiti radi sahrane, ali i prijevoza umrlih osoba za koje troškove sahrane, uključujući i prijevoz snosi Općina. Primjer smo imali prije 2 godine kada je na Dravi na području Općine pronađena umrla osoba koja se vjerojatno utopila i Općina je morala podmiriti sve troškove vezane uz identifikaciju te osobe i uz sahranu, dok se ne pronađe obitelj. Donošenje Odluke je osnova da se može provesti natječaj za odabir prijevoznika o čemu će odlučiti Općinsko vijeće.
	I. Horvat postavlja pitanje da li se Općini vraćaju troškovi sahrane kada se obitelj pronađe, na što mu je odgovoreno da se vraćaju.  
	Po ovoj točki nije bilo drugih pitanja niti primjedaba, te predsjednica daje na glasovanje Odluku o određivanju prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Legrad i nakon glasovanja konstatira da je Odluka donijeta JEDNOGLASNO, sa 9 glasova „ZA“.
	Odluka se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio. 
	
Točka 8.

	Predsjednica otvara 8. točku dnevnog reda – donošenje Odluke o davanju suglasnosti na obvezu osiguranja proračunskih sredstava za sufinanciranje realizacije EU projekta aglomeracije Koprivnica, te daje riječ načelniku za pojašnjenje.
	Načelnik pojašnjava da se radi o projektu aglomeracije Koprivnica za koju je izrađena Studija isplativosti koju smo prije par dana dobili, te da je tom Studijom utvrđeno da na dijelovima Općine – dio naselja Veliki Otok, Kutnjak i Selnica, te područje Šoderice, a i neki dijelovi Legrada (npr. do nove škole) nisu isplativi za izgradnju kanalizacije, te je Općina na čijim područjima je Studija pokazala neisplativost, zatraženo da se obvežu da će financirati tu izgradnju, jer smatra da ukoliko se to sada ne napravi istovremeno sa ostalim dijelom, kasnije je pitanje kada će to biti izgrađeno. Navodi da bi naš dio sufinanciranja iznosi 4,2 milijuna kuna, bez Šoderice, ali bi Županija financirala 50% iznosa Općina, te bi Općini ostalo financiranje od 2,15 milijuna kuna, što bi osigurali iz kreditnih sredstava HABOR-a. Financiranje bi trebali prihvatiti i zbog obveze Hrvatske da će riješiti problem pročišćavanja otpadnih voda, te bi se izgradnjom kanalizacije izbjeglo plaćanje penala.
	 Horvat postavlja pitanje kada bi započela izgradnja.

	Načelnik pojašnjava da je planirano za proljeće 2018. godine, jer neke Općine nisu pravovremeno riješile imovinske odnose na cestama, a završetak izgradnje se planira do kraja 2021. godine, jer mi ovisimo o Općini Đelekovec.
	A.Dedi postavlja pitanje da li se isplativost procjenjuje prema broju priključaka, te da li će to biti obveza priključenja.
	Načelnik pojašnjava da će biti obveza priključenja na sustav kanalizacije, što ćemo morati riješiti na način propisivanja obveze odvoza fekalija na pročistač, što će uvelike poskupjeti tu uslugu i biti će isplativije priključenje.
	Horvat postavlja pitanje koji dio Velikog Otoka nije planiran za izgradnju.

Načelnik pojašnjava da predio „Peski“ i „Kukmice“.
	Dedi postavlja pitanje da li se zna kolika će biti cijena priključka.

	Načelnik navodi da se to još ne zna, ali da će se tijekom izgradnje odmah izgraditi i okno za priključak domaćinstava.
	Horvat postavlja pitanje kada će se moći dograditi ostali dio koji će biti izuzet u redovnoj gradnji.

	Načelnik navodi da mi možemo odmah pokrenuti izgradu projektne dokumentacije, tako da bude spremno.
	Šivak postavlja pitanje što ako Županija ne bude financirala obećanih 50% investicije.

	Načelnik navodi da je pročelnik Štimac pred svim načelnicima to izjavio da će Županija financirati tih 50 %.	
	Šivak smatra da ćemo tu loše proći.

	I.Horvat i načelnik smatraju da je za investiciju ukupne vrijednosti 56 mil. kuna isplativo financirati svega 2,15 mil. kuna.
	Drugih pitanja nije bilo po ovoj točki dnevnog reda, te predsjednica daje na glasovanje donošenje Odluke o davanju suglasnosti na obvezu osiguranja proračunskih sredstava za sufinanciranje realizacije EU projekta aglomeracije Koprivnica i nakon glasovanja konstatira da je Odluka donijeta JEDNOGLASNO, sa 9 glasova „ZA“.
	Odluka se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Točka 9.

	Predsjednica otvara 9. točku dnevnog reda – donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o upisu djece u Dječji vrtić Dabrić u pedagoškoj godini 2017./2018., te pojašnjava da je Odlukom Upravnog vijeća odobren upis za osmero djece, ali će ih se upisati sedmero, jer je Linda Terek upisana u vrtić u Koprivnici, roditelji su odustali od upisa u naš vrtić, te bi time bilo popunjeno 18 mjesta i ostala bi 2 slobodna mjesta za upis.
	Za raspravu se po ovoj točki nitko nije javio, te predsjednica daje na glasovanje donošenje Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o upisu djece u Dječji vrtić Dabrić u pedagoškoj godini 2017./2018. i nakon glasovanja konstatira da je Zaključak donijet JEDNOGLASNO, sa 9 glasova „ZA“.  

Točka 10.

	Predsjednica otvara 10. točku dnevnog reda – razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobrenju obročne otplate kupoprodajne cijene za kupnju okućnica na Šoderici, te za pojašnjenje daje riječ načelniku.
	Načelnik pojašnjava da je prošli saziv Općinskog vijeća odredio da se sve nekretnine procijene, na što nas obvezuje i zakon, čime je kupoprodajna cijena okućnica na Šoderici uvelike porasla i iznosi 104,56 kn/m2, a više nije na snazi niti odluka o obročnoj otplati, za što se postavilo pitanje od strane vlasnika koji se javljaju za otkup okućnice.
	V. Cvetnić pojašnjava da je starom odlukom bila omogućena otplata do 36 rata uz 6% godišnje kamate s time da se na nekretnini knjižio teret do otpate u cijelosti.
	I. Šivak postavlja pitanje pod što spadaju „platoi“ koji se betoniraju na obali uz vodu, a zbog čega su ljudi revoltirani, jer im se zatvara prolaz po plaži. 
	Načelnik konstatira da je dao suglasnost za betoniranje na dijelu gdje došlo do devastacije terena oko vikendica uslijed velikog vodostaja jezera dok je bila poplava 2014. godine ili suglasnost za uređenje plaže ispred vikendice, ali ne i za zatvaranje prolaza, te navodi da će to pogledati o čemu se radi.
	Nakon toga načelnik predlaže u svezi obročne otplate da se odobri obročna otlata uz povećanje broja rata, na 5 godina odnosno do 60 rata, te da se smanji postotak kamata.
	I.Šivak postavlja pitanje da li će biti i popusta na gotovinsko plaćanje kao što je bilo u ranijoj odluci. Ujedno traži da ga se obaviejsti ako se nešto na Šoderici radi ili o nečemu dogovara, jer ako nije upoznat onda ga ljudi prozivaju. Napominje da bi trebalo osmisliti još neke sadržaje kao što imaju u Međimurju. 
	Načelnik navodi da se ulaže prema tome koliko ima sredstava, a u posljednje 4 godine je uloženo oko 3 mil. kuna. Predlaže da se odobri otplata na 5 godina (60 mjeseci) uz 2% godišnje kamate i 10% popusta na gotovinsko plaćanje.
	I.Horvat smatra da bi kamata trebala biti najmanje 3-4 %, s obzirom da je sada inflacija 1,8%, a u 5 godina otplate se može dosta promijeniti.
	Predloženo je donošenje Odluke kojom će se odobriti obročno plaćanje kupoprodajne cijene za okućnice na Šoderici s rokom otplate do 5 godina (60 mjeseci) uz 4% godišnje kamate i uknjižbu založnog prava na nekretnini do završetka otplate te popust za gotovinsko plaćanje u visini 10%.
	O tome je glasovanjem JEDNOGLASNO (sa 9 glasova „ZA“ donijeta Odluka koja se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Točka 11.

	Predsjednica otvara 11. točku dnevnog reda – rasprava o stanju javnog reda i mira na području Općine i za pojašnjenje daje riječ načelniku.
	Načelnik pojašnjava da je problem počeo s romskim stanovništvom i to preseljenjem većeg broja u Legrad, ali kasnije se proširilo i na ostalo stanovništvo, a problem je nastao nakon koncerta Crvene jabuke tijekom Europskog piknika, kada je došlo do sukoba između Roma i domaćih ljudi, a kasnije i do prijetnja Romima. Stoga predlaže da se ograniče prava osobama koje čine kaznena djela i to da se izmijene odluke Općine vezane uz isplate naknada za novorođeno dijete, školsku kuhinju i druga prava koja se ostvaruju preko Općine, na način da se u odluke ugradi obveza dostave potvrda o nekažnjavanju.
	I.Horvat postavlja pitanje što je navedeno u službenom policijskom izvještaju o tim događanjima. 
	Načelnik navodi da on nije dobio policijski izvještaj, ali da ima više priča, neki izjavljuju da su naši mještani Rome isprovocirali zbog čega je došlo do sukoba, a kasnije prijetnji Romima. Zapravo, tu postoje dvije grupe Roma, jedni koji se ne rade kaznena djela i nisu uključeni u probleme, a drugu grupu čine oni koji stalno rade probleme – krađe, remećenja javnog reda i mira i drugo. Nekima su se već ograničila prava na naknadu za novorođeno dijete na način da im se isplati samo dio naknade, a za ostalo dobiju poklon paket sa potrepštinama za dijete. Predlaže da se naknada za novorođeno dijete ne odobri nikome tko je u posljednje 3 godine bio kažnjavan.
	Zaključeno je da se izvrše izmjene odluka o pravima koje isplaćuje Općina na način da nitko tko ima policijski dosje (kažnjavanje) ne može dobiti nikakve naknade niti ostvariti novčana prava.

Točka 12.

	Predsjednica otvara 12. točku dnevnog reda - donošenje Odluke o pokretanju postupka za provedbu natječaja za sklapanje ugovora o povjeravanju komunalnih poslova deratizacije i dezinsekcije na području Općine Legrad, te za pojašnjenje daje riječ načelniku.
	Načelnik pojašnjava da je ugovor za obavljanje tih poslova istekao, te se po njemu više ne mogu izvršiti poslovi jesenske deratizacije i potrebno je provesti novi natječaj.
	V. Cvetnić pojašnjava da natječaj provodi načelnik, ali da konačnu odluku o odabiru izvršitelja donosi Općinsko vijeće, da se ugovor do sada uglavnom sklapao na 4 godine i da se provodio pozivni natječaj, s obzirom na godišnju vrijednost ugovora.
	Za raspravu se više nitko nije javio, te predsjednica daje na glasovanje Odluku o odobrenju pokretanja postupka za sklapanje ugovora o povjeravanju komunalnih poslova deratizacije i dezinsekcije na području Općine Legrad. 
	Nakon glasovanja predsjednica konstatira da je Odluka donijeta JEDNOGLASNO (sa 9 glasova „ZA“).
	Odluka se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Točka 13.

	Predsjednica otvara 13. točku dnevnog reda – razmatranje Pisma namjere za odobrenje za  korištenje (zakup) dodatne površine u vlasništvu Općine Legrad na području TRC Šoderica, te za pojašnjenje daje riječ načelniku.
	Načelnik pojašnjava da ugostiteljski obrt LOKRI već ima zakup za ugostiteljski objekt na Lazinama, ali ima potrebe za proširenje terase te postavljanja većeg broja pedalina za iznajmljivanje; da je do sada plaćao 100,00 kn godišnje po pedalini, a za najam zemljišta je plaćao 6.000,00 kn godišnje (za 80 m2). Radi se o zemljištu pored postojećih tobogana.
	I.Šivak konstatira da su oni jako bezobrazni prema komunalnoj redarki Općine koja kulturno i savjesno obavlja svoj posao.
	A. Dedi konstatira da se svima koji žele mora omogućiti da što više radi na Šoderici, a što se tiče komunalne redarke, treba nju zaštititi na način da se „stane iza nje“ za ono što ona odredi u obavljanju njenih obveza i ovlasti u postupanju.
	Predloženo je da se za dodatnih 40 m2 zemljišta odredi naknada od 3.000,00 kn godišnje, a za pedaline kao što je do sada bilo 100,00 kn po pedalini.
	O tome je glasovanjem, JEDNOGLASNO (sa 9 glasova „ZA“) donijeta Odluka koja se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Točka 14.

	Predsjednica otvara 14. točku dnevnog reda – pitanja i prijedlozi i konstatira da smo u međuvremenu dobili 2 zahtjeva za rješavanje i to:
	 Zahtjev za zakup zemljišta na Šoderici na vrijeme od 10 godina, čkbr. 22, za uređenje paintball igrališta i postavljanje montažne kućice za smještaj opreme za paintball, s time da je podnositelj zahtjeva predložio da će ograditi površinu oko 800 m2; predložio je plaćanje 5,00 kn po prodanoj ulaznici.

	I.Horvat predlaže da se gosp. Karlocija pita što sve ulazi u cijenu ulaznice, da li ulazi i oprema i kuglice, a ujedno konstatira da se ta djelatnost može obavljati najduže do 30.10. u tijeku godine. 
	Načelnik predlaže, ako se odobri, da se zatraži i osiguranje za osobe koje sudjeluju, te da Općina ne odgovara za posljedice eventualnih nesreća; da na kraju sezone podnese izvješće o prodanim ulaznicama, odnosno prometu (po godišnjoj poreznoj prijavi).
	Šivak smatra da Općina tu ne ubire dovoljno prihoda, te da bi trebalo više naplaćivati.

	I.Horvat smatra da je za početak to dovoljan iznos, a da se iduće godine poveća ukoliko se pokaže dobar prihod od te djelatnosti.
	Za raspravu se više nitko nije javio, te se na glasovanje daje prijedlog: da se odobri zakup površine od 800 m2 na čkbr. 22 na Šoderici, na vrijeme od 10 godina, a da naknada za korištenje zemljišta iznosi 5,00 kn po jednoj prodanoj ulaznici 2017. godine, o čemu je potrebno na kraju sezone podnijeti izvješće Općini. 
	Prijedlog je glasovanjem prihvaćen sa 8 glasova „ZA“ i 1 „PROTIV“ te je većinom glasova donijeta Odluka koja se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

	 Zamolba DVD-a Selnica Podravska za sufinanciranje nabave vatrogasne cisterne.

	Dedi pojašnjava da se DVD-u ukazala prilika za povoljnu kupnju vatrogasne cisterne; pojašnjava koje su sve mogućnosti korištenja cisterne i koju opremu ima; navodi da je cisterna kupljena od DVD-a Martijanec s kojima oni također surađuju: navodi da je vozilo ispravno i oni su ga sada opremili, a da mu je cijena bila 82.000,00 kn, ali su ga „dobili“ za 60 tisuća kuna. Smatra da bi Općina i tu trebala pomoći oko kupnje s obzirom da je sudjelovala u nabavi vozila svih drugih vatrogasnih društava. 

	I.Horvat postavlja pitanje da li je DVD sudjelovao u natječaju Općine za sufinanciranje, na što A. Dedi konstatira da jesu, ali za druge namjene za DVD, a ova nabava bi trebala biti na teret zaštite od požara koju financira Općina.
 	Načelnik pojašnjava da vatrogasci za zaštitu od požara dobivaju sredstva iz drugog izvora, preko VZO Legrad s kojom se sklapa ugovor, a koja onda dalje prema DVD-ima raspoređuje sredstva za redovni rad DVD-a i nabavu opreme. S obzirom da trenutno u Proračunu nemamo dovoljno planiranih sredstava, predlaže da se u Rebalansu osigura dodatnih 20 tisuća kuna za nabavu te cisterne, ali da se o tome sklopi Dodatak ugovora sa VZO Legrad i da se sredstva usmjere preko njih.
	Prijedlog načelnika je glasovanjem JEDNOGLASNO (sa 9 glasova „ZA“) prihvaćen i o tome je donijeta Odluka koja se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

	Horvat postavlja pitanje kada će početi uređenje parkova u Velikom Otoku.  

	Načelnik pojašnjava da vjerojatno ujesen, zbog sadnje ukrasnog bilja, a negdje kroz 2 tjedna ćemo pokrenuti natječaj.
	S. Kuruc zatražio je pojašnjenje u svezi prijave – upita građana dijela ulice Kralja Tomislava, da je Puhar jedan dan kosio svoj vrt, a nije pokosio cijelu nekretninu do svoje, koja je zapuštena, već je pokosio samo uz ogradu, a dalje ne.
	A. Dedi smatra da se flakserice ne bi smjele svima davati na korištenje poslije radnog vremena, jer su skupi popravci, a nitko ne pazi na njih. 
	I. Šivak navodi da na Šoderici još uvijek ima visokog drveća koje je opasno za eventualna nevremena, te predlaže da bi Općinsko vijeće trebalo donijeti odluku do koje se visine drveće mora održavati, odnosno ne smije prerasti, da ne ugrožava susjedne objekte i imovinu, te da vlasnici nekretnina to imaju u vidu i da po tome postupaju.
	Načelnik pojašnjava da će Općina na našim površinama to riješiti, ali smatra da na privatnim parcelama to ne može narediti, ali može ljude uputiti da drveća skrate na određenu visinu kako ne bi ugrožavalo i ljude i imovinu.
 
	Budući da se za raspravu više nitko nije javio, predsjednica se zahvaljuje prisutnima i zaključuje sjednicu Općinskog vijeća.
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