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	ZAPISNIK
         od 28. travnja 2014. godine
	
sa 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Legrad održane u sali za sastanke Općine Legrad.
	
	Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/14-01/01, URBROJ: 2137/10-14-4 od 23. travnja 2014. godine.
	Prisutni: Ivica Baranašić - potpredsjednik, Marijan Baranašić, Ivica Gabaj, Ivana Halapija, 
                         Dijana Hunjadi, Stjepan Kuruc, Dragutin Matoš, Zdravko Međimorec, Ivica Rašanec i 
                         Ivan Šivak - članovi.
	Ne prisustvuje: Snježana Kuzmić – predsjednica (spriječena zbog smrtnog slučaja u obitelji).
	Sjednici prisustvuju: Ivan Sabolić, općinski načelnik Općine Legrad. 
	Zapisničar: Vesnica Cvetnić, službenica u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Legrad,
	Početak rada: 20.00 sati.

	Potpredsjednik pozdravlja sve prisutne članove Općinskog vijeća, otvara 13. sjednicu Općinskog vijeća, te poziva Vesnicu Cvetnić da izvrši prozivku. Nakon izvršene prozivke konstatira da je prisutno 10 članova Općinskog vijeća, te da se sjednica Općinskog vijeća može održati.
	Nakon toga predlaže 
	
D N E V N I  R E D

	1. Usvajanje Zapisnika sa 11. i 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Legrad,
	2. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima davanja u 
              zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Legrad,
	3. Utvrđivanje posebnih uvjeta građenja podnositelja zahtjeva tvrtke „VLADO“ d.o.o. iz 
             Domašinca,
	4. Pitanja i prijedlozi. 

	Nakon toga potpredsjednik postavlja pitanje izmjena i dopuna predloženog dnevnog reda.

	Prijedloga izmjene ili dopune predloženog dnevnog reda nije bilo i potpredsjednik daje na glasovanje predloženi dnevni red i nakon glasovanja konstatira da je predloženi dnevni red JEDNOGLASNO prihvaćen sa 10 glasova „ZA“.
	
Točka 1.

	Potpredsjednik otvara 1. točku dnevnog reda – usvajanje zapisnika sa 11. i 12. sjednice Općinskog vijeća i to:
	Zapisnika sa 11. sjednice Općinskog vijeća održane 25.03.2014. godine.

	Primjedaba nije bilo i potpredsjednik daje na glasovanje Zapisnik sa 11. sjednice Općinskog vijeća i nakon glasovanja konstatira da je Zapisnik usvojen JEDNOGLASNO, sa 10 glasova „ZA“.
	Zapisnika sa 12. sjednice Općinskog vijeća održane 7.04.2014. godine.

	Primjedaba nije bilo i potpredsjednik daje na glasovanje Zapisnik sa 12. sjednice Općinskog vijeća i nakon glasovanja konstatira da je Zapisnik usvojen JEDNOGLASNO, sa 10. glasova „ZA“.

Točka 2.

	Potpredsjednik otvara 2. točku dnevnog reda – donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima davanja u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Legrad, te za pojašnjenje daje riječ V. Cvetnić
	V. Cvetnić pojašnjava da je s načelnikom dogovarala pripremu javnog natječaja za zakup objekta Legrađanke, te je utvrđeno da je početna zakupnina u iznosu 13,29 kn/m2, za što je načelnik smatrao da je previše, odnosno izračunom je utvrđeno da bi početna zakupnina iznosila 8.400,00 kn, što je načelnik smatrao previsokim iznosom. Osim toga postojeću Odluku o uvjetima davanja u zakup poslovnog prostora potrebno je uskladiti sa novim Zakonom o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora iz 2011. godine, te se predloženim izmjenama Odluke dopunilo postojeću Odluku utvrđivanjem nadležnosti za određivanje uvjeta javnog natječaja kao i odredbe o sklapanju ugovora o zakupu. Napominje da je po novom Zakonu sada zakupac obvezan imati podmirene sve obveze prema Državi, ali i prema Općini.
	Nakon toga načelnik pojašnjava da bi zakupnina sa predloženim iznosom bila oko 1.500,00 kn mjesečno, a Općinsko vijeće može korigirati taj njegov prijedlog, ali smatra da je bolje da dobijemo zakupca sa nižom zakupninom nego da je objekt zatvoren i sve troškove ćemo snositi sami.
	I. Gabaj smatra da je predložena zakupnina preniska.  
	D. Matoš također da je predložena zakupnina preniska.
	D. Hunjadi konstatira da je za njezin prostor procjenjena zakupnina od Porezne uprave u iznosu 3.000,00 kn.
	Potpredsjednik postavlja pitanje da li uvjete natječaja i odabir ponude može biti u nadležnosti Općinskog vijeća. 	
	V. Cvetnić čita odredbe Zakona gdje je navedeno da odabir ponude provodi općinski načelnik, a uvjete davanja u zakup određuje Općinsko vijeće, dok načelnik prema Zakonu donosi odluku o raspisivanju natječaja u kojem se moraju odrediti opći i posebni uvjeti koje određuje načelnik. 
	M. Baranašić smatra također da je bolje da najamnina za Legrađanku bude manja, ali da Općina nema troškove za taj objekat ako bude prazan. 
	Potpredsjednik predlaže da se odredi nešto veća zakupnina po kvadratu od predložene.
	I. Gabaj predlaže da se najprije dostavi pozivni natječaj ugostiteljima, zainteresiranim zakupcima, pa ako bude interesa da se tada raspiše javni natječaj.
	Načelnik pojašnjava da je već kontaktirao nekoliko eventualnih interesenata, ali samo jedan je bio zainteresiran za zakup, uz uvjet da je zakupnina kao što je predložio, jer u protivnom nemaju računicu obavljati tu djelatnosti, s obzirom kako su teška vremena. 
	M. Baranašić predlaže da se odredi zakupnina u visini 4,00 kn/m2.
	I. Šivak postavlja pitanje na koji rok bi se objekt dao u zakup, na što načelnik pojašnjava da na 10 godina, jer je to najmanje vrijeme koje se smatra dugoročno isplativim što se tiče ulaganja u otvaranje djelatnosti.
	Načelnik je ujedno podržao prijedlog M. Baranašića za početnu zakupninu od 4,00 kn/m2.
	Drugih prijedloga niti primjedaba na prijedlog Odluke nije bilo, te je utvrđeno da postoje dva prijedloga s obzirom na članak 4 predloženih izmjena Odluke i to:
	prijedlog I. Gabaja da se najprije provede pozivni natječaj, a zatim kada se vidi da li ima interesenata da se raspiše javni natječaj.

prijedlog M. Baranašića u odnosu na predloženi članka 4. prijedloga odluke, a koji je podržao i načelnik, da početni iznos zakupnine za Legrađanku bude 4,00 kn/m2, odnosno da se izno „13,29“ zamijeni iznosom „4,00“.

	Nakon toga potpredsjednik daje na glasovanje 1. prijedlog gosp. Gabaja i nakon glasovanja konstatira da je „za“ glasovao 1 član, a 9 su bila „SUZDRŽANA“.
	Zatim daje na glasovanje 2. prijedlog podržan i od načelnika i nakon glasovanja konstatira da je „za“ glasovalo 6 članova, a 4 su bila „SUZDRŽANA“, te je većinom glasova prihvaćena Odluka o izmjenama i dopunam Odluke o uvjetima davanja u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Legrad s izmjenom u članku 4. da se iznos „13,29“ zamijeni iznosom „4,00“.
	Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima davanja u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Legrad nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Točka 3.

	Potpredsjednik otvara 3. točku dnevnog reda -  utvrđivanje posebnih uvjeta građenja po zahtjevu tvrtke „VLADO“ d.o.o. iz Domašinca za izgradnju poljoprivredne apoteke i otkupne stanice, te za pojašnjenje daje riječ V. Cvetnić.
	V. Cvetnić pojašnjava da se prema zakonu propisano da Općinsko vijeće na čijem području se nešto gradi može odrediti posebne uvjete građenja, ali na njen upit po jednom ranijem predmetu bilo je navedeno da bi se ti posebni uvjeti mogli odnositi na priključenje na pristupne ceste kojima upravlja Općina.
	I. Gabaj smatra da bi trebalo odrediti posebne uvjete zbog prašine koja se diže ukoliko tu bude sušara, a blizu je groblje.
	Potpredsjednik pojašnjava da se tu neće graditi sušara, već će se plin priključivati zbog grijanja poljoapoteke.
	D. Matoš smatra da bi potpredsjednik mogao najbolje znati kakve posebne uvjete bi Općina mogla odrediti, s obzirom da je najbolje upoznat s projektom.
	Potpredsjednik konstatira da bi se cjelokupni zahvat trebao provoditi prema posebnim uvjetima koji su u skladu sa zakonskim propisima.
	I. Gabaj navodi da je tako bilo rečeno i kada je raspravljalo o gradnji objekata „SIZIM-a“, kada su bili propisani svi standardi, ali na terenu se to baš tako ne poštuje.
	I. Rašanec konstatira da je ovo poljoprivredni kraj, a stočarstvo nosi i svoje negativne utjecaje i moramo biti tolerantni ukoliko želimo to razvijati na ovom području.
	S obzirom da nitko nije predložio posebne uvjete zaključeno je da za navedeni zahvat Općina nema posebnih uvjeta, što je glasovanjem JEDNOGLASNO, sa 10 glasova „ZA“ i prihvaćeno. 

Točka 4.

	Potpredsjednik otvara 4. točku dnevnog reda – pitanja i prijedlozi i to:
	1)dopis VZ Općine Legrad i zamolba za školovanje vatrogasnog tehničara (potpredsjednik čita dopis), te za pojašnjenje poziva načelnika.
	Načelnik pojašnjava da su svi članovi Općinskog vijeća upoznati sa situacijom u DVD-u Legrad u posljednjih nekoliko mjeseci; konstatira da se takva situacija više ne bi smjela događati, te je predloženo da se netko od članova DVD-a školuje za zvanje vatrogasnog časnika, s time da bi Općina to financirala, a zauzvrat bi taj kandidat potpisao ugovor s Općinom da će za potrebe DVD- a i VZ Općine obavljati dužnost zapovjednika. Osim što je to prijedlog dugoročnijeg rješenja, ubrzo će se i zakonskim popisima odrediti obveza da stožerno društvo ima jednog zaposlenog vatrogasca – vatrogasnog tehničara, te bi se ovim školovanjem riješila oba problema. Uz to DVD Legrad više ne može sklapati ugovore s INOM ukoliko nisu zadovoljeni uvjeti o stručnom obrazovanju. Predlaže da se raspiše natječaj da se jave kandidati koji su zainteresirani, jer se možda javi i netko drugi, a DVD Legrad je predložio Josipa Kefelja iz DVD-a Legrad.
	I. Gabaj pozdravlja preinaku načelnika, smatrajući da nakon toliko školovanja vatrogasaca su DVD i VZ u stručnoj osposobljenosti deficitarni, a na to su potrošena značajna financijska sredstva. Navodi da je također imao prijedlog da se nekoga stipendira za to zanimanje.
	I. Rašanec pojašnjava da je to školovanje prekvalifikacija koja traje jednu godinu, a redovno školovanje traje duže. 
	S. Kuruc predlaže, s obzirom na dosad uložena sredstva u školovanje vatrogasaca, da 50% troškova ide na teret DVD-a iz planiranih sredstava, a 50% da bude „opterećenje“ Općine. 
	I. Rašanec smatra da je žalosno da sada nema čovjeka koji bi preuzeo te dužnosti, a toliko je sredstava do sada utrošeno na „školovanje“ vatrogasaca.
	I. Gabaj konstatira da će se time omogućiti zapošljavanje te osobe i drugdje, odnosno ta osoba može profesionalno obavljati poslove bilo gdje.
	I. Rašanec predlaže da dio sredstava u visini 25%  ide na teret VZ.
	Z. Međimorec predlaže predlaže da se dio troškova skine s planiranih sredstava DVD-a čiji će kandidat biti upućen na prekvalifikaciju.
	Načelnik pojašnjava da će kandidat koji se prijavi morati proći dodatno testiranje psihofizičkih sposobnosti, te predlaže da se odabere onaj kandidat koji će imati najbolji rezultat na tom testiranju.
	Potpredsjednik nakon toga zaključuje raspravu s prijedlogom: da 50% troškova financira Općina, 25% DVD čiji će član biti odabran za prekvalifikaciju, a 25% da ide na teret VZ Općine, uz odabir kandidata po provedenom natječaju.
	Potpredsjednik daje na glasovanje prijedlog i nakon glasovanja konstatira da je prijedlog JEDNOGLASNO, sa 10 glasova „ZA“ prihvaćen.
	O tome je donijeta Odluka koja se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

	2) D. Matoš pojašnjava da je predsjednici Općinskog vijeća umrla mama, te predlaže da se umjesto vijenca odobri financijska pomoć u visini koliko bi bio trošak za vijenac, te predlaže da to bude iznos od 300,00 kuna.
	Prijedlog je glasovanjem JEDNOGLASNO, sa 10 glasova „ZA“ prihvaćen i o tome je donijet Zaključak koji se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

	Potpredsjednik postavlja pitanje u svezi obavljanja javnih radova, odnosno kako je umjesto Julia Gabaj odabran Zoltan Fabijan, te po „kojem ključu“ su odabrani ostali kandidati koji obavljaju komunalne poslove.
	Načelnik pojašnjava da je Općinsko vijeće predložilo zapošljavanje Julia Gabaj, ali je on odustao od posla i po kriterijima je dalje odabran Zoltan Fabijan, dok su nekolicina radnika uzeti na ugovor o djelu, trenutno njih nekoliko iz Legrada, a ako će trebati uzet će se i drugi ljudi iz naselja.
	Potpredsjednik postavlja pitanje da li će ta dva radnika i dalje kositi po naseljima ili će se uključivati udruge, na što je načelnik pojasnio da će radnici kositi.
	Z. Međimorec postavlja pitanje vremena isplate sredstava za kupljeno zemljište u zoni Kutnjak koje još nije isplaćeno.
	Načelnik pojašnjava da je za sredstva još uvijek upitno, jer Općina ne može postati povlašteni proizvođač, jer se to dodjeljuje 1. siječnja; pokušavamo ubrzati projekt zbog toga je i potpisano Pismo namjere s zainteresiranim investitorima iz Turske, ali natječaj za istraživanje će Ministarstvo objaviti tek u 8. mjesecu, prema njegovim saznanjima. 
	Potpredsjednik pojašnjava da je danas održan sastanak sa ravnateljem ŽUC-a u svezi asfaltiranja ceste kroz Gradišće, za što ŽUC ima planirana sredstva od 500 tisuća, a Općina je planirala 100 tisuća, s čime bi se moglo asfaltirati 1.300 metara. Postavljeno je pitanje da li Općina može izdvojiti još dodatnih sredstava u iznosu cca 70 tisuća kuna, s čime bi se zatvorila financijska konstrukcija za asfaltiranje cca 2 km, da ne ostane nekih 200-tinjak metara neasfaltirano. Radovi se planiraju za 7. ili 8. mjesec, najkasnije u 9. mjesecu.
	I. Gabaj postavlja pitanje što je s košnjom trave u parku na raskršću ispred njega, te tko mora pokositi kanal nasuprot.
	Načelnik pojašnjava da će to sve riješiti Općina.
	I. Šivak postavlja pitanje kakva je situacija s Labazanom nakon članaka u novinama. 
	Načelnik pojašnjava da se situacija nije smirila, jer Labazan nije prenio Skupštini naš dopis, a njemu je obećano da će ga pozvati na Skupštinu TZ Grada radi pojašnjenja. Gosp. Labazan i dalje tvrdi da je TZ Grada vlasnik ½ kampa, što nije točno.
	D. Matoš postavlja pitanje što je s objektom na Malom Pažutu?
	V. Cvetnić pojašnjava da smo već nekoliko puta dostavili zahtjev za sastanka u Državnom uredu, ali ništa od toga. Međutim, u međuvremenu su zvali telefonski, a kasnije i pismeno zatražili da dostavimo procjenu objekta, s obrazloženjem da na njihov zahtjev to nismo dostavili, a dostavljeno je nakon nekoliko dana po njihovom zahtjevu, što smo im i sada dostavili na uvid, a dostavljena je sva dokumentacija i ponovno obrazloženje o našem vlasništvu i prijenosu na Republiku Hrvatsku. Navodno, Ministarstvo gospodarstva je tražilo tu procjenu objekta, što je možda i zbog izvršenog inspekcijskog nadzora od strane Građevinske inspekcije koja nas je zvala čiji je to novi objekt i kojima smo također sve obrazložili. Još uvijek se nadamo da će načelnika pozvati na sastanak, jer bi im lakše bilo direktno objasniti cijelu situaciju, a ne da se stalno dopisujemo.
	Potpredsjednik postavlja pitanje što se događa u vrtiću?
	Načelnik pojašnjava da posljednje sazvano Upravno vijeće nije održano, jer je dosadašnja predsjednica dala ostavku, a novo predložena članica je u posljednji čas odustala. Što se tiče same problematike još uvijek traju konzultacije s pravnim službama u svezi cjelokupnog postupanja ravnateljice, zatraženo je i očitovanje Općinskog državnog odvjetništva, koji su nas samo obavijestili da do sada nisu pokrenuli kazneni ili prekršajni postupak protiv odgojiteljice, te da će nas dalje o tome izvijestiti.
	M. Baranašić je prenio postavljeno pitanje od strane Mirjane Ostojić da li će se njihova uličica zavoziti.
	Načelnik pojašnjava da će se zavoziti i ta ulica i druge ulice gdje je to potrebno. 

	Nakon toga D. Matoš obavještava da bi se 11.05. trebala u Legradu održati smotra dječjeg folklora, ali su vodeći ljudi neozbiljni i još uvijek se ne zna.

	Načelnik obavještava članove Općinskog vijeća da će do kraja ovog tjedna biti odsutan zbog puta u Austriju.     

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

	Dovršeno u: 21.20 sati.

	Zapisničar:                                                                                               Potpredsjednik:
       Vesnica Cvetnić                                                                                         Ivica Baranašić

