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	ZAPISNIK
         od 17. srpnja 2014. godine
	
sa 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Legrad održane u sali za sastanke Općine Legrad.
	
	Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/14-01/01, URBROJ: 2137/10-14-6 od 10. srpnja 2014. godine.
	Prisutni: Snježana Kuzmić – predsjednica, Marijan Baranašić, Ivica Gabaj, Ivana Halapija, 
                         Dijana Hunjadi, Stjepan Kuruc, Dragutin Matoš, Zdravko Međimorec i Ivica Rašanec.  
          Ne prisustvuju: Ivica Baranašić i Ivan Šivak (ispričao se). 
	Sjednici prisustvuju: Ivan Sabolić, općinski načelnik Općine Legrad.
                                              Melita Rašanec – računovodstveni referent,
                                              Ivana Oreški – ravnateljica Dječjeg vrtića „Dabrić“ Legrad. 
	Zapisničar: Vesnica Cvetnić, službenica u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Legrad,
	Početak rada: 20.05 sati.

	Predsjednica pozdravlja sve prisutne članove Općinskog vijeća, otvara 15. sjednicu Općinskog vijeća, te poziva Vesnicu Cvetnić da izvrši prozivku. Nakon izvršene prozivke konstatira da je prisutno  9 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 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Legrad,
	2. Rasprava i donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Legrad za 2014. godinu i 
              Projekcija za 2015. i 2016. godinu sa izmjenama i dopunama programa:
Program o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
       infrastrukture na području Općine Legrad u 2014. godini,
Program o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Legrad u 2014. godine,
Program o izmjenama Programa javnih paotreba u djelatnosti predškolskog odgoja na području Općine Legrad u 2014. godini,
Program o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Legrad u 2014. godini,
Plan o izmjeni Plana socijalne skrbi na području Općine Legrad u 2014. godini,
Program o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u sportu na području Općine Legrad u 2014. godini.
	3. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odboa na području 
              Općine Legrad,
	4. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Godišnje izvješće 
              o ostvarivanju plana i programa rada Dječjeg vrtića Dabrić za pedagošku godinu 
              2013. /2014.,
	5. Donošenje odluka u svezi provedbe Zakona o održivom gospodarenju otpadom i to:
	     - Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o određivanju lokacije za izgradnju reciklažnog 
                 dvorišta na području Općine Legrad,
Izmjene Plana gospodarenja otpadom na području Općine Legrad za razdoblje od 2010. do 2015. godine,
	6. Razmatranje Pisma namjere za sklapanje Ugovora o zakupu, odnosno Ugovora o služnosti 
              za bušotinu Kt-1, te donošenje Odluke,
	7. Informacije u svezi organizacije jednodnevnog malograničnog prijelaza sa Republikom Mađarskom dana 27.07.2014. godine ,
	8. Pitanja i prijedlozi (odobravanje jednokratne novčane pomoći). 

	Nakon toga predsjednica postavlja pitanje izmjena i dopuna predloženog dnevnog reda,
	Načelnik predlaže da se kao dopuna dnevnog reda uvrsti pod točku 8. Donošenje Odluke o dozvoljenom prekoračenju najviše dopuštene razine buke na području Općine Legrad, te pojašnjava da smo od firme „IDEA“ dobili zahtjev za rješavanjem te problematike da ne bi imali problema sa inspekcijama, a da se točka „Pitanja i prijedlozi“ uvrste pod točku 9.
	Drugih prijedloga nije bilo i predsjednica daje na glasovanje prijedlog dopune dnevnog reda i nakon glasovanja konstatira da je prijedlog „JEDNOGLASNO, sa 9 glasova „ZA“ prihvaćen.
	Nakon toga predsjednica daje na glasovanje predloženi dopunjeni dnevni red, te nakon glasovanja konstatira da je predloženi dnevni red JEDNOGLASNO prihvaćen sa 9 glasova „ZA“.
	
Točka 1.

	Predsjednica otvara 1. točku dnevnog reda – usvajanje zapisnika sa 14. sjednice Općinskog vijeća te poziva članove da iznesu primjedbe.
	Primjedaba na zapisnik nije bilo i predsjednica daje na glasovanje usvajanje Zapisnika sa 14. sjednice Općinskog vijeća održane 10.06.2014. godine, te nakon glasovanja konstatira da je Zapisnik usvojen JEDNOGLASNO, sa 9 glasova „ZA“.


Točka 2.

	 Predsjednica otvara 2. točku dnevnog reda – rasprava i donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Legrad za 2014. godinu i Projekcija za 2015. i 2016. godinu sa izmjenama i dopunama programa, te za pojašnjenje daje riječ načelniku.
	Načelnik pojašnjava da su prema prijedlogu ukupni prihodi povećani za oko 1 milion kuna i to:
	zbog usklađivanja poreznih prihoda sa ostvarenjem za prvih 6 mjeseci, 
	zbog poravnanja kapitalnih pomoći iz državnog proračuna, 
	zbog prihoda od kapitalnih pomoći od Ministarstva regionalnog razvoja, Fonda za zaštitu okoliša i Hrvatske turističke zajednice za projekte kojih u prvobitno planiranom Proračunu za ovu godinu nije bilo. Radi se o projektu asfaltiranja ceste u Zablatju, sufinanciranju nabave kanti i kontejnera (za zelene otoke), te uređenja plaže na Šoderici; 
	povećani su i prihodi od koncesija (usklađenje sa koncesijskom naknadom za dimnjačarske poslove); 
	povećan je prihod od zakupa državnog zemljišta, jer dosta zakupaca je ove godine platilo zakupnine iz ranijih godina, a u 9. mjesecu dospijeva i zakupnina za ovu godinu; 
	povećana su sredstva naknade za eksploataciju mineralnih sirovina (plina) prema Uredbi, ali i od eksploatacije šljunka i naknade za zauzeti prostor, s obzirom da je ove godine plaćena naknada od ranije; 
	u prihode je uvršten i prihod od prodaje drva u Legradu i Zablatju što je namjenski i utrošeno prema odluci Općinskog vijeća; 
	povećan je prihod od komunalne naknade, jer je tek ove godine zadužena INA za 2013.g., ali i za 2014., a godišnji iznos je oko 110 tisuća kuna;

prihodi od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje su smanjeni, jer javnih radova nije bilo kako se planiralo s time da postoji mogućnost zapošljavanja dvojice radnika romske nacionalnosti za što čekam odluku;
što se tiče rashoda brisane su naknade za sjednice za članove Općinskog vijeća za ovu godinu, ali smo morali zadužiti razliku za doprinose, jer je prilikom isplata naknada za 2013. godinu došlo do povećanja stope doprinosa za zdravstveno osiguranje;
	smanjeni su planirani troškovi za reprezentaciju, jer bi novopredloženi iznos trebao biti dovoljan, s obzirom na izvršenje u prvih 6 mjeseci; 
	smanjena je članarina za LAG, jer smo dobili obračun; 
	povećana su sponzorstva zbog proslave obljetnice postojanja Graničara, za ribiče i za manifestaciju na Šoderici s obzirom da su se kao sponzori za „Showdericu“ uključili iz Grada, a na našem se području održava, te ne imalo smisla da mi to također financijski ne pomognemo kao sponzori; 
	povećani su troškovi za izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana, s obzirom da se poslovi nisu obavljali prvobitno planiranim kontinuitetom, te će ove godine doći na naplatu razlika cijene, jer se računi nisu dali u 2013. godini, s obzirom da je izrada sada pri kraju; 
	povećan je iznos za legalizaciju, jer u 2013. godini kada su bila planirana sredstva nije dati račun, već je račun primljen u ovoj godini; 
	planiran je novi trošak za usluge izrade energetskog certifikata za Legrađanku i za etažiranje stambene zgrade kraj Škole za koju je na nas upisano vlasništvo zemljišta, a u zgradi su i dva stana u vlasništvu RH i svi stanovi za koje se nije dokazalo vlasništvo će se trenutno upisati na nas; 
	troškovi održavanja vodocrpilišta su povećani zbog tekućeg održavanja, a bilo je dosta kvarova, ali su smanjeni troškovi održavanja vodovoda s obzirom da su vodovod preuzele Koprivničke vode; 
	troškovi održavanja Legrađanke i oprema su povećani, jer smo kod raskida ugovora na ime duga preuzeli neku opremu i priznali račune za ulaganja koja su izvršena; 
	za svlačionice u Zablatju je povećan iznos zbog priključka na vodovod, 
	dodatno su se pojavili i troškovi za kamp na Šoderici zbog našeg dijela obveze po ugovoru gdje je osiguran priključak za struju, a za sada privremeni priključak i za vodu; 
	plaće su povećane zbog izmjena, jer su smanjeni troškovi radnika na javnim radovima, a za dva radnika koja su primljena na određeno vrijeme povećani su troškovi za plaće;
	 unesen je kao novi plan „plaće po sudskim presudama“ što je bilo po Rješenju Porezne uprave i što smo platili; 
	povećani su nešto troškovi telefona zbog naknade  države; 
	povećane su zatezne kamate iz poslovnih odnosa zbog aktiviranja rješenja o ovrsi za Haramiju za što je njegov odvjetnik zatražio naplatu zateznih kamata po plaćenim računima; 
	planirani troškovi za izradu Procjene ugroženosti od požara što je bilo planirano za prošlu godinu, ali je račun primljen ove godine; 
	povećan je plan za studente, za financiranje troškoa gerontodomaćice prema Sporazumu, te donacija za Crveni križ gdje imamo zakonsku obvezu financiranja u određenom postotku u odnosu na izvorne prihode iz prošle godine,
	 povećani su troškovi za prometnu signalizaciju, jer se moraju nabaviti još dva prometna ogledala; 
	povećani su troškovi sufinanciranja asfaltiranja ceste kroz Gradišće kako bi se asfaltiranje napravilo u cijelosti; 
	za asfaltiranje ceste u Zablatju sklopili smo ugovor sa Ministarstvom regionalnog razvoja što nismo prvobitno planirali; 
	smanjeni su troškovi tekućeg održavanja javne rasvjete ; 
	u komunalnim poslovima se odvojila nabava vozila i ostalih strojeva i opreme;
	smanjili su se troškovi goriva i materijala za održavanje potrebnog za javne radove;
	što se tiče Šoderice proveli smo postupak prikupljanja ponuda za obavljanje poslova košnje trave, s obzirom da naši radnici to nisu stigli sve obavljati, a javnih radova još nema, te su poslovi košnje trave ustupljeni PRIZMI koja će obaviti 6 košnja trave do kraja 9. mjeseca,
smanjen je broj eko wc-a za Šodericu, pa su i troškovi manji;
ukinuti su izdaci za nabavu turističke smeđe signalizacije, jer radimo na drugim projektima na Šoderici;
dodani su troškovi sanacije divljih odlagališta, jer imamo povremene inspekcijske nadzore i potrebno je obaviti sanaciju, s obzirom da ima ljudi koji ipak povremeno dovezu otpad;
ukinuti je trošak izgradnje vodovoda u naseljima, jer su sve preuzele Koprivničke vode;
povećan je trošak nabave kanti i kontejnera prema primljenoj informativnoj ponudi;
povećan je trošak uređenja kupališta na Šoderici koji je povećan prema prikupljenim ponudama i sklopljenom ugovoru sa Hrvatskom turističkom zajednicom;
u Razdjelu 5 (dječji vrtić) odvojene su plaće za redovni rad i plaća po sudskoj presudi.
	Nakon izlaganja načelnika predsjednica otvara raspravu.
	S. Kuruc postavlja pitanje u svezi troškovima za Haramiju.
	V. Cvetnić pojašnjava da se radi o troškovima procjene vrijednosti pojedine čestice zemljišta koje je Općina kupovala za zonu Kutnjak od strane ovlaštenog sudskog procjenitelja za poljoprivredu, za što smo troškove morali dobiti plaćene od Fonda, ali nismo i gosp. Haramija je putem odvjetnika pokrenuo ovrhu za cca 130 tisuća kuna, nakon čega se bivši načelnik s njim dogovorio da se plate obveze samo po računima, a zatezne kamate ne. Mi smo glavnicu u cijelosti platili, po računima je bio obračun autorskog honorara, a zatezne kamate su ostale i sada je njegov odvjetnik pokrenuo dalje postupak na naplatu zateznih kamata. Nažalost, pismenog sporazuma o odricanju prava na zatezne kamate nismo imali i morali smo to platiti.
	I. Rašanec postavlja pitanje računa 3234 u svezi povećanja iznosa za 59.000,00 kn, ali mu je pojašnjeno da je to zbirni račun; zatim postavlja pitanje u svezi troškova zimske službe za što je načelnik pojasnio da su do sada bili troškovi od 15 tisuća kuna, te bi smanjeni iznos trebao biti dovoljan za ovu godinu. Nadalje, postavlja pitanje u svezi plaćanja zakupnine za državno zemljište i povećanje troškova izgradnje vodovoda na Šoderici.        
	Načelnik pojašnjava da je sa zakupcima državnog zemljišta održao sastanak na kojemu je dogovoreno da će svi dužnici platiti zakupninu do kraja 6. mjeseca, što je većina i ispunila, a nada se da će i ostali ispuniti. Ujedno navodi da su korištenje zemljišta platili i oni koji nisu imali ugovore o zakupu, ali su bili u posjedu (SIZIM, Radiček). Što se tiče vodovoda na Šoderici iznos je povećan iz razloga što smo imali neke troškove za radove potrebne za tehnički pregled kao što je bilo ispitivanje hidranata, ispiranje cijevi i kontrola ispravnosti vode što je izvođač morao izvršiti, ali nešto nije, a nešto je zastarjelo i morali smo to odraditi inače još ne bio tehnički pregled. Ujedno konstatira da je za priključak na vodovod na Šoderici do sada zaprimljeno preko 300 zahtjeva.
	Nakon toga V. Cvetnić konstatira da bi Općinsko vijeće trebalo razmotriti pitanje izdavanja suglasnosti za postavljanje šahtova na zemljištu koje nije otkupljeno od strane vlasnika objekata, jer je svojevremeno Općinsko vijeće odredilo da se priključci neće dozvoljavati onima koji nisu riješili vlasničke odnose za cijele nekretnine, odnosno oni koji nisu otkupili okućnicu, ali to je bi trebalo ispitati da li možemo to uvjetovati. S obzirom da se započelo s priključcima treba odlučiti da li će se davati suglasnosti ili ne.
	S. Kuruc predlaže da im se uvede godišnja naknada za korištenje našeg zemljišta. 
	Načelnik pojašnjava da još nismo proveli natječaj za prodaju nekretnina po odluci Općinskog vijeća, već će se to učiniti nakon žetve, jer su neki ljudi bili u posjedu nekih zemljišta.
	D. Matoš postavlja pitanje u svezi LAG-a, kakve mi imamo koristi od toga, a moramo im plaćati članarinu.
	Načelnik pojašnjava da je on jedini glasao protiv odluke o zapošljavanju osobe u LAG-u; članstvo u LAG-u nam je potrebno i zbog ljudi koji će kandidirati projekte iz fondova EU i na ime članstva dobiti dodatne bodove; gđa Kraljić je predložio da pristupimo LAG-u Podravina, ali sada je i naš LAG dobio sredstva i pričekat ćemo kako će to funkcionirati; predlagalo se povećanje broja članova, jer bi tada imali više sredstava od članarina.
	I. Gabaj se ispričava što zbog obveza mora napustiti sjednicu Općinskog vijeća, te odlazi sa sjednice. 
	I. Rašanec postavlja pitanje koliko je do sada sredstava potrošeno na komunalne poslove, svukupno za radnike, gorivo i ostale troškove.
	M. Rašanec iznosi podatke: za gorivo=4.167,00 kn, materijal=1.817,00 kn; radnike=10.000,00 kn mjesečno x 6 mjeseci; za ugovore o djelu (za ispomoć kod povećanog opsega poslova košnje)=8.000,00 kn.
	D. Hunjadi konstatira da su troškovi dosta veliki, a sve je obrašteno i ne održava se redovito i ljudi su „ludi“ zbog takve sitaucije, groblja su obraštena travom.
	I. Rašanec konstatira da ima informacije da su naši radnici kosili Pavelijevu površinu na Čerepani, te pita koliko je za to naplaćeno.
	Načelnik navodi da on nema informacije da se taj trokut kosio niti je on odredio da se to kosi.
	I. Rašanec postavlja pitanje što sve obuhvaća projekt na Šoderici za koji se predlaže povećanje od 313 tisuća kuna.
	Načelnik pojašnjava da tu ulazi uređenje plaže, izgradnja osmatračnice, nabava urbane opreme – klupa, koševa za smeće i postavljanje plutača. 
	M. Baranašić konstatira da se načelniku čak i prijetilo zašto se kosi graba u Velikom Otoku, a to je uz županijsku cestu i oni bi to trebali kositi kao i zašto se kose privatne parcele.
	Načelnik pojašnjava da se sve kosi zato što ljudi traže da se nešto pokosi, a ŽUC ne održava redovito bankine.
	I. Oreški, ravnateljica vrtića konstatira da su se roditelji žalili što nije pokošeno dječje igralište u Fizešu.	
	I. Rašanec postavlja pitanje u kojoj fazi su radovi u projektu iz EU fondova.
 	Načelnik pojašnjava da je u tijeku izvođenje radova, ali nam je problem most u Fizešu što također moramo riješiti; da se na nekoliko mjesto moralo izmjestiti bandere zbog proširenja cesta, te da će se projekt vjerojatno produžiti zbog mađarske strane koja je morala poništiti prvobitni natječaj jer su dobili veću ponudu od osiguranih sredstava i to će im se sve odužiti.
	
	Za raspravu se po ovoj točki dnevnog reda više nitko nije javio i predsjednica daje na glasovanje prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Legrad za 2014. godinu i Projekcija za 2015. godinu i 2016. godinu sa izmjenama i dopunama Programa: Programa o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Legrad u 2014. godini, Progama o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Legrad u 2014. godini, Programa o izmjenama Programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na području Općine Legrad u 2014. godini, Programa o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Legrad u 2014. godini, Plana o izmjeni Plana socijalne skrbi na području Općine Legrad u 2014. godini i Programa o izmjeni dopuni Programa javnih potreba u sportu na području Općine Legrad u 2014. godini.
	Nakon glasovanja predsjednica konstatira da su Izmjene i dopune Proračuna Općine Legrad za 2014. godinu i Projecija za 2015. i 2016. godinu sa izmjenama i dopunama Programa JEDNOGLASNO, sa 8 glasova „ZA“ prihvaćene.
	Izmjene i dopune Proračuna Općine Legrad za 2014. godinu i Projekcija za 2015. godinu i 2016. godinu, Programa  izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Legrad u 2014. godini, Program o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Legrad u 2014. godini, Program o izmjenama Programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na području Općine Legrad u 2014. godini, Program o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Legrad u 2014. godini, Plan o izmjeni Plana socijalne skrbi na području Općine Legrad u 2014. godini i Program o izmjeni dopuni Programa javnih potreba u sportu na području Općine Legrad u 2014. godini nalaze se u prilogu zapisnika i njegov su sastavni dio.

Točka 3.

	 Predsjednica otvara 3. točku dnevnog reda – razmatranje i donošenje Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Legrad, te za pojašnjenje daje riječ V. Cvetnić.
	V. Cvetnić pojašnjava da je Odluku o izboru članova vijeća mjesnih odbora trebalo uskladiti sa Zakonom o lokalnim izborima kako bi se mogla donijeti odluka o raspisivanju izbora, s obzirom da nemamo konstituirane mjesne odbore. Kako bi se napravio preduvjet za odluku o raspisivanju izbora potrebno je donijeti usklađenu odluku. Pojašnjava da su postupci izbora članova vijeća mjesnih odbora istovjetni sa izborima za članove Općinskog vijeća, od donošenja odluke, kandidiranja, provedbe i konstituiranja vijeća mjesnih odbora.
	Z. Međimorec i I. Rašanec postavljaju pitanje da li se izbori mogu provesti sa predsjedničkim izborima, na što je pojašnjeno da bi to samo zakompliciralo postupak, a i troškovi neće biti manji, jer se moraju imenovati zasebno povjerenstvo i birački odbori.
	Pitanja po ovoj točki dnevnog reda nije bilo, te predsjednica zaključuje raspravu i daje na glasovanje prijedlog Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Legrad.
	Nakon glasovanja predsjednica konstatira da je Odluka JEDNOGLASNO, sa 8 glasova „ZA“ prihvaćena.
	Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Legrad nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.   

Točka 4.

	Predsjednica otvara 4. točku dnevnog reda – razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Godišnje izvješće o ostvarivanju plana i programa rada Dječjeg vrtića Dabrić za pedagošku godinu 2013./2014., te poziva ravnateljicu za pojašnjenje.
	Ravnateljica pojašnjava da je Godišnje izvješće bilo na razmatranju i usvojeno je od Odgojiteljskog i Upravnog vijeća Dječjeg vrtića, te da je greškom ispušteno na str. 16. ostvarena suradnja sa Evangeličkom crkvenom općinom Legrad za korištenje dvorane ELIN za završnu priredbu.
	I. Rašanec postavlja pitanje da li je trenutno u vrtiću 18-ero djece?
	Ravnateljica pojašnjava da ih je trenutno 16, a od ponedjeljka će ih biti 15-ero, jer se ispisuju djeca predškolci.
	Drugih pitanja nije bilo i predsjednica daje na glasovanje Zaključak o davanju suglasnosti na Godišnje izvješće o ostvarivanju plana i programa rada Dječjeg vrtića Dabrić u pedagoškoj godini 2013./2014. te nakon glasovanja konstatira da je Zaključak JEDNOGLASNO, sa 8 glasova „ZA“ prihvaćen.
	Zaključak o davanju suglasnosti na Godišnje izvješće o ostvarivanju plana i programa rada Dječjeg vrtića Dabrić za pedagošku godinu 2013./2014. nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio. 

Točka 5.

	Predsjednica otvara 5. točku dnevnog reda – donošenje odluka u svezi provedbe Zakona o održivom gospodarenju otpadom i to:
	prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o određivanju lokacije za izgradnju reciklažnog dvorišta na području Općine Legrad i 

donošenje Izmjena Plana gospodarenja otpadom na području Općine Legrad za razdoblje od 2010. do 2015. godine, te 
daje riječ V. Cvetnić za pojašnjenje.
	V. Cvetnić pojašnjava da je prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom propisano da sve Općine koje imaju više od 1.500 stanovnika moraju imati barem jedno reciklažno dvorište na svojem području. Stoga smo podnijeli zahtjev Fondu za izgradnju reciklažnog dvorišta, koji se sastoji od dvije faze, u prvoj fazi je financiranje izrade dokumentacije u visini 100% od strane Fonda, a u drugoj fazi je izgradnja reciklažnog dvorišta. U prilogu zahtjeva je trebalo dostaviti dokaz o vlasništvu nekretnine na kojoj će se graditi reciklažno dvorište, jedna informativna ponuda, dokaz da je lokacija predviđena u Prostornom planu i da je definirana Planom gospodarenja otpadom. Prilikom pribavljanja informativne ponude od strane projektanta smo upućeni da reciklažno dvorište mora imati mogućnost priključenja na komunalnu infrastrukturu, što su nam potvrdili i u Fondu (barem priključak na struju). S obzirom da je lokacija za tu namjenu predložena od Općinskog vijeća u Gradištu predaleko za priključke, što bi stvorilo velike troškove, predložena je druga lokacija i čestica u vlasništvu Općine iza Veterinarske stanice u Legradu. Prijedlog je dostavljen i Zavodu za prostorno uređenje zbog ucrtavanja u Prostorni plan, s obzirom da načelnik ima pravo temeljem Zakona o prostornom uređenju podnositi prijedloge za Prostorni plan. S obzirom da je odluku o prvobitnoj lokaciji donijelo Općinsko vijeće predlaže se i njezino stavljanje izvan snage odlukom Općinskog vijeća. Što se tiče druge podtočke vezane uz izmjenu Plana gospodarenja otpadom, potrebno je novu lokaciju, ali i točku u Planu izmijeniti, s obzirom da je na lokaciji Gradišće bilo planirano samo reciklažno dvorište za građevinski otpad, a ne i za ostali otpad koji se dovozi na reciklažno dvorište.
	Načelnik pojašnjava da se na reciklažnom dvorištu otpad predviđen za recikliranje odvaja i dalje odvozi odnosno zbrinjava. 
	D. Hunjadi navodi da ona nije za to da se u centru naselja gradi smetište.
	Pojašnjeno je da to nije smetište kao što su bile npr. divlja smetlišta koja je potrebno sanirati, već je to lokacija na koju se dovozi samo otpad koji se reciklira – plastika, papir, tekstil, baterijel, guma i sl., svaka vrsta se odvaja i tako odlaže. Uz to na reciklažno dvorište se može dovoziti otpad samo za vrijeme dok je otvoreno, a potrebna je i osoba koja prihvaća otpad i nalaže razvrstavanje u pojedine kontejnere p vrsti.
	D. Hunjadi smatra da se pred Vijeće došlo nepripremljeno, da se morala predložiti i druga lokacija kao alternativa, na što joj je pojašnjeno da Općina u vlasništvu nema u blizini naselja svoje nekretnine, te ona tada predlaže da se kupi neko zemljište izvan naselja gdje će se to graditi, jer ona ne podržava prijedlog da u centru naselja bude smetište.
	Z. Međimorec i I. Rašanec navode da oni podržavaju prijedlog svoje članice koja zastupa mjesto Legrad u Općinskom vijeću.
	Drugih pitanja niti prijedloga nije bilo i predsjednica daje na glasovanje prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o određivanju lokacije za izgradnju reciklažnog dvorišta, te nakon glasovanja konstatira da prijedlog NIJE PRIHVAĆEN, odnosno da su „ZA“ glasovala 4 člana, a 4 člana su bila „SUZDRŽANA“.
	Nakon toga predsjednica konstatira da s obzirom na neprihvaćanje prvog prijedloga nema svrhe glasovati o drugom prijedlogu.
     
Točka 6.
	
	Predsjednica otvara 6. točku dnevnog reda – razmatranje Pisma namjere INE za sklapanje ugovora o zakupu ili ugovora o služnosti za bušotinu Kt-1 u Kutnjaku, te donošenje odluke o tome, te daje riječ načelniku.
	Načelnik predlaže da Općina i dalje ostane kod stava da se INI ne ustupi bušotina niti u zakup niti u služnost, već da se to ponudi onome tko će dobiti koncesiju za istraživanje ili eksploataciju na tom polju.
	Članovi Općinskog vijeća su suglasni s prijedlogom načelnika.
	Predsjednica daje na glasovanje prijedlog da se bušotina Kt-1 ne da u zakup niti u služnost INA-i, već da do daljnjega ostane isti status – vlasništvo Općine, te nakon glasovanja konstatira da je prijedlog JEDNOGLASNO, sa 8 glasova „ZA“ prihvaćen.

Točka 7.

	Predsjednica otvara 7. točku dnevnog reda – informacija u svezi organizacije jednodnevnog malograničnog prijelaza sa Republikom Mađarskom dana 27.07.2014. godine i daje riječ načelniku.
	Načelnik pojašnjava da je ove godine 20-ta obljetnica od otvaranja prvog prijelaza i od strane Mađara je predloženo da se prijelaz organizira i u 9. mjesecu kada bi se to svečanije obilježilo, te da je on, s obzirom na prošlogodišnju obvezu od strane Općinskog vijeća, proveo natječaj, odnosno prikupio ponude za suorganizaciju prijelaza; da je povoljnija ponuda od Hotela Podravine bila ponuda Ugostiteljskog obrta „RUŽA“, Gorana Ružića iz Legrada, s kojim je sklopljen i ugovor. Sada bi se skromnije obilježio prijelaz, a u 9. mjesecu svečanije, te su napravljene pozivnice, koje su i podijeljene članovima Općinskog vijeća. Na ovom prijelazu će brod biti hrvatski, jer Mađari svaki puta traže sve više novaca, a po mišljenju Policije je hrvatski brod i bolji, jer ima više sjedećih mjesta. Načelnik ujedno poziva članove Općinskog vijeća da se odazovu na prijelaz.
	S. Kuruc i predsjednica potvrđuju svoj dolazak.
	Drugih pitanja nije bilo i predsjednica zaključuje ovu točku dnevnog reda. 

Točka 8.

	Predsjednica otvara 8. točku dnevnog reda – donošenje Odluke o dozvoljenom prekoračenju najviše dopuštene razine buke na području Općine Legrad, te za pojašnjenje daje riječ načelniku i V. Cvetnić.
	V. Cvetnić pojašnjava da smo primili zahtjev za suglasnost za povećanje buke za vrijeme ljetne sezone na Šoderici, a takvih je upita bilo i prošle godine iz Legrađanke, te je sukladno Zakonu o zaštiti od buke napravljen prijedlog Odluke, s obzirom da Općinsko vijeće može odlukom dozvoliti prekoračenje buke određene Pravilnikom na pojedinim lokacijama ili za vrijeme određenih manifestacija. Stoga su predložene lokacije i najviše dopuštene razine buke za područje Šoderice i za područje oko nogometnog igrališta i oko Legrađanke u Legradu. 
	Z. Međimorec i I. Rašanec predlažu dopunu i to da se uvrste i lokacije uz nogometna igrališta, vatrogasne i društvene domove u svim naseljima, što je i prihvaćeno.
	U članku 4. predložene su slijedeće razine buke: za Šodericu pod 1. alinejom – 80 dB (A); pod 2. alinejom – 70 dB(A), za Legad u 1. alineji – 80 dB (A), u 2. alineji – 70 dB(A), a u svim ostalim naseljima i dopunjenim lokacijama – 70 dB(A).
	Drugih prijedloga nije bilo i predsjednica daje na glasovanje dopunjeni prijedlog Odluke o dozvoljenom prekoračenju najviše dopuštene razine buke na području Općine Legrad i nakon glasovanja konstatira da je Odluka JEDNOGLASNO, sa 8 glasova „ZA“ prihvaćena.

Točka 9.

	Predsjednica otvara 9. točku dnevnog reda – pitanja i prijedlozi i pojašnjava da imamo nekoliko stvari za riješiti i to:
	zamolba Fanike Sabolec iz Antolovca za odobrenje jednokratne novčane pomoći.

	Od strane člana Općinskog vijeća je navedeno da poznaje situaciju u kojoj podnositeljica zahtjeva živi, te da ona ima i mirovinu, a svu svoju imovinu je dala radi svojeg uzdržavanja nećakinji, te smatra da nema potrebe odobravati jednokratnu pomoć. 
	Glasovanjem je JEDNOGLASNO, sa 8 glasova „ZA“ odbijen zahtjev za isplatu jednokratne novčane pomoći.
	Pismo namjere ravnateljice Ivane Oreški u svezi preuzimanja objekta dječjeg vrtića i otvaranja privatnog vrtića.

	Načelnik pojašnjava da je ravnateljica to već jednom napomenula, a sada je svoju prijedlog uputila i Općinskom vijeću, te da bi trebali najprije informirati se o načinu zatvaranja ustanove, a trebat će i drugoj odgjiteljici isplatiti otpremninu.
	V. Cvetnić pojašnjava da gđa Dominković ima više od 35 godina radnog staža i obvezni smo isplatiti povlaštenu otpremninu, što bi iznosilo oko 200 tisuća kn, a možda i više. Što se tiče zatvaranja ustanove dječjeg vrtića, prema Zakonu o ustanovama je navedeno da se ustanova zatvara temeljem odluke osnivača, a prema postupku o likvidaciji javnih trgovačkih društava, odnosno o zatvaranju ustanove ne odlučuje Trgovački sud kao kod stečaja, već se to rješava sporazumom suvlasnika javnog trgovačkog društva, a tu je jedini vlasnik Općina. Smatra da se o tome mora detaljnije informirati.
	Načelnik predlaže da se idući tjedan ispitaju uvjeti i za otpremninu i za zatvaranje ustanove, da on sa ravnateljicom to ispita, te da se po potrebi telefonski sazove tematska sjednica Općinskog vijeća za tu problematiku.
	Članovi Općinskog vijeća su jednoglasno prihvatili prijedlog načelnika.  



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