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ZAPISNIK
         od 17. rujna 2014. godine
	
sa 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Legrad održane u sali za sastanke Općine Legrad.
	
	Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/14-01/01, URBROJ: 2137/10-14-7 od 11. rujna 2014. godine.
	Prisutni: Snježana Kuzmić – predsjednica, Marijan Baranašić, Ivica Gabaj, Dijana Hunjadi,
                         Stjepan Kuruc, Dragutin Matoš, Zdravko Međimorec, Ivica Rašanec i Ivan Šivak.  
          Ne prisustvuju: Ivica Baranašić i Ivana Halapija.
	Sjednici prisustvuju: Ivan Sabolić, općinski načelnik Općine Legrad.
                                              Melita Rašanec – računovodstveni referent,
                                              Božica Gregurić – komunalni redar,
                                              Ivana Oreški – ravnateljica Dječjeg vrtića „Dabrić“ Legrad. 
	Zapisničar: Vesnica Cvetnić, službenica u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Legrad,
	Početak rada: 19.05 sati.

	Predsjednica pozdravlja sve prisutne članove Općinskog vijeća, otvara 16. 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 slijedeći 
	
D N E V N I  R E D

	1. Usvajanje Zapisnika sa 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Legrad,
	2. Aktualni sat,
	3. Razmatranje i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika 
              Općine Legrad za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2014. godine,
	4. Rasprava i usvajanje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Legrad za 
              2014. godinu za razdoblje od 1.01. do 30.06.2014. godine, 
	5. Razmatranje i donošenje Pravilnika o stipendiranju studenata s područja Općine Legrad,
	6. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Godišnji plan i
              program rada Dječjeg vrtića Dabrić za pedagošku godinu 2014./2015. godinu i 
              upoznavanje sa novim obvezama Dječjeg vrtića u svezi provedbe programa predškole,
	7. Razmatranje i donošenje Izmjene Plana gospodarenja otpadom na području Općine 
              Legrad za razdoblje od 2010. do 2015. godine,
	8. Donošenje Odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade za korištenje zemljišta na 
              Šoderici za izgradnju vodovodnog šahta,
	9. Informacije u svezi organizacije jednodnevnog malograničnog prijelaza sa Republikom
             Mađarskom i održavanja završne konferencije o IPA projektu „Legrad and Őrtilos on 
             bike“, dana 28.09.2014. godine,
	10. Izvješće o komunalnom održavanju površina na području Općine Legrad u 2014. godini,
	11. Pitanja i prijedlozi. 

	Nakon toga predsjednica postavlja pitanje izmjena i dopuna predloženog dnevnog reda,
	Za izmjene ili dopune predloženog dnevnog reda nije bilo prijedloga, te predsjednica daje na glasovanje predloženi dnevni red i nakon glasovanja konstatira da je predloženi dnevni red „JEDNOGLASNO, sa 9 glasova „ZA“ prihvaćen.
	
Točka 1.

	Predsjednica otvara 1. točku dnevnog reda – usvajanje zapisnika sa 15. sjednice Općinskog vijeća te poziva članove da iznesu primjedbe.
	Primjedaba na zapisnik nije bilo i predsjednica daje na glasovanje usvajanje Zapisnika sa 15. sjednice Općinskog vijeća održane 17.07.2014. godine, te nakon glasovanja konstatira da je Zapisnik usvojen JEDNOGLASNO, sa 9 glasova „ZA“.

Točka 2.

	Predsjednica otvara 2. točku dnevnog reda – Aktualni sat, te riječ daje općinskom načelniku.
	Načelnik konstatira da su svi vjećnici dobili neformalno izvješće za razdoblje od posljednje sjednice Općinskog vijeća, te ih poziva da postave pitanja.
	D. Matoš postavlja pitanje u svezi visoke cijene za rekonstrukciju mosta u Fizešu te pita da li se ta cijena može sniziti.
	Načelnik pojašnjava da se ne može sniziti, jer takvi su bili i predviđeni troškovi u troškovniku od strane projektanta. Navodi da je most potrebno u potpunosti rekonstruirati, a ne da se samo djelomično proširi, što bi utjecalo na njegovu sigurnost, a s obzirom da će to biti i prilazni put do škole, promet će se sigurno povećati, te je nadzorni inženjer  predložio da se gornji dio mosta u potpunosti rekonstruira.
	I. Rašanec navodi da ti troškovi nisu predviđeni Proračunom za ovu godinu.
	Načelnik pojašnjava da će se to riješiti Rebalansom, te on i V. Cvetnić pojašnjavaju da je to bilo dio projekta, ali zbog problema oko prava građenja moralo se izuzeti, a ti radovi su neophodni da se naprave kako bi cesta bila u potpunosti funkcionalna. 
	I. Rašanec postavlja pitanje da li će se cesta u Gradišću ove godine dovršiti ili kakvi su planovi.
	Načelnik pojašnjava da ove godine se više to neće završavati, ali je planirano da se iduće godine završi, ali opet u suradnji s Općinom, kako je razgovarao sa direktorom ŽUC-a.
	I. Rašanec postavlja pitanje što je s cestom u Zablatju.
	Načelnik pojašnjava da je proveden postupak prikupljanja ponuda, da su primljene 3 ponude koje bi sada trebalo otvoriti i odabrati izvođača, te da je planirano da se radovi izvrše do kraja rujna ove godine.
I. Rašanec postavlja pitanje tko financira troškove koji su se pojavili za vrijeme poplava.
	Načelnik pojašnjava da ćemo najveći dio troškova platiti sami i to troškove za strojeve, prijevoz, i pijesak, a vreće ne; pojašnjava da će nešto troškova snositi Bistra Đurđevac za dio koji su oni dopremili pijesak, 1 kamion pijeska je dopremila Vodogradnja Varaždin, za Legrad; pojašnjava da sve troškove nakon porasta vodostaja od 570 preuzimaju Hrvatske vode, a do tada je troškove snosila Općina.
	Z. Međimorec postavlja pitanje što je sa asfaltiranjem ceste prema Župancu, jer je sada ta cesta gora nego poljski put.
	Načelnik pojašnjava da je za tu cestu već napomenuo direktoru ŽUC-a, ali moli i gosp. Gabaja da pokuša utjecati da se ta cesta uvrsti u obnovu. Konstatira da ćemo za sada sami sanirati cestu, da je za to već razgovarao sa Vlahom, ali moramo prikupiti 3 ponude, a uz tu cestu sanirali bi još neke poljske puteve koji su jako loši. 
	Za pitanja i raspravu se više nitko nije javio, te predsjednica zaključuje raspravu po ovoj točki dnevnog reda. 
 
Točka 3.

	 Predsjednica otvara 3. točku dnevnog reda – razmatranje Izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje od 1.01. do 30.06.2014. godine i donošenje Zaključka o prihvaćanju, te daje riječ načelniku.
	Načelnik konstatira da su vjećnici dobili izvješće, te ih poziva da postave pitanja u svezi izvješća. Navodi problematiku u svezi LAG-a da se već više puta morao mijenjati Statut jer ga ne rade stručne osobe, odnosno rade osobe koje nisu primljene putem natječaja, na što ih je on i upozorio. 
	Pitanja i primjedaba na Izvješće načelnika nije bilo, te predsjednica daje na glasovanje donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Legrad za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2014. godine i nakon glasovanja konstatira da je Zaključak prihvaćen sa 8 glasova „ZA“ i 1 „SUZDRŽANIM“ glasom.
	Zaključak o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Legrad za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2014. godine nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio. 

Točka 4.

	Predsjednica otvara 4. točku dnevnog reda – rasprava i usvajanje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Legrad za 2014. godinu za razdoblje od 1.01. do 30.06.2014. godine, te daje riječ načelniku za pojašnjenje. 
	Načelnik poziva M. Rašanec da obrazloži Izvješće.
	M. Rašanec pojašnjava ostvarenje prihoda i rashoda u polugodišnjem razdoblju, te navodi da je ostvaren višak prihoda u iznosu 184.634,38 kn, a čime je smanjen ukupni manjak Općine i sada on iznosi 3.035.216,80 kn. Nadalje pojašnjava izvješće o obvezama i potraživanjima za razdoblje do 31. kolovoza 2014. godine koje je zatraženo, a koje je također u prilogu Polugodišnjeg izvještaja, navodeći da je u tom izvješću iskazana neplaćena obveza za 1. situaciju za IPA projekt, a koja je plaćena, ali do kraja 8. mjeseca nije izvršeno knjiženje s obzirom da je situacija plaćena direktno PZC Cestogradnji od strane Croatia banke, a mi nismo dobili adekvatnu dokumentaciju na temelju koje bismo izvršili knjiženja, te smo se konzultirali i tijekom 9. mjeseca izvršili knjiženja, na način da je proknjižen prihod od zaduživanja za taj iznos i zatvorena je obveza. 
	I. Rašanec postavlja pitanje koliko Općina ima trenutno na žiro-računu sredstava.
	M. Rašanec konstatira da ima 128.000,00 kn, od čega su sredstva Zavoda za zapošljavanje, za zaposlene radnike na javnim radovima, u iznosu 58.000,00 kn, s time da su danas plaćeni računi u iznosu cca 50 tisuća kuna. 
	Načelnik pojašnjava da nakon isplate svih plaća plaćamo račune, režijske i ostale za koje imamo sredstava na računu, odnosno plaćanja smo rasporedili mjesečno po datumima. Pojašnjava da nam idući mjesec dolazi na naplatu obveza prema ŽUC-u za asfaltiranje ceste u Gradišću u iznosu 128.000,00 kn, a krajem godine nam dospijeva 1. rata za kredit.
	I. Gabaj postavlja pitanje u svezi duga – potraživanja za komunalnu naknadu za što nije dato pojašnjenje iako je to zatraženo.
 	M. Rašanec pojašnjava da je u iskazanom stanju i obveza za 2. ratu komunalne naknade za domaćinstva i pravne osobe od kojih neke imaju dosta velike iznose, a to još nije dospjelo. Osim toga imamo i potraživanja za koja stalno pokrećemo naplatu, ali neka se ne mogu naplatiti, ovrhe u FINI stoje već 2 godine.
	I. Gabaj postavlja pitanje u svezi naplate komunalnog doprinosa.
	V. Cvetnić pojašnjava da je na održanom sastanku bilo zatraženo obrazloženje komunalne naknade, a na njen upit da li komunalne naknade ili komunalnog doprinosa izjavljeno je da komunalnog doprinosa, te stoga nije pripremljeno izvješće za komunalnu naknadu. Što se tiče komunalnog doprinosa ove godine je naplaćeno 37.861,63 kn, uglavnom u postupcima legalizacije objekata, do sada nismo imali niti jedan zahtjev za oslobođenje, dok smo u 2013. godini imali zaduženo ukupno 87.359,05 kn od čega je bilo oslobođenja u iznosu 65.938,26 kn, tako da je naplaćen iznos od 21.420,79 kn. Od ukupnog zaduženja do sada nije naplaćen komunalni doprinos u iznosu 14.212,70 kn za legalizaciju objekta Halaš Čarde, ali je vlasnica bila u Općini u 8. mjesecu i izjavila da će to platiti.
	I. Gabaj postavlja pitanje u svezi naplate zakupnina za poslovni prostor.
	Načelnik pojašnjava da je dug Legrađanke zbog toga što još nismo napravili kompenzaciju za njihova ulaganja u objekt koja se odnose na popravak krovišta koje je na jednom dijelu prokišnjavalo i za još neke troškove, a što ćemo s njima zatvoriti. 
	M. Rašanec pojašnjava da u potraživanjima ima i onih koja nisu naplativa, kao npr. dug Tegro, gdje smo dobili sudski postupak, ali ne možemo naplatiti dugovanje. Navodi da smo sa Franom sklopili sporazum o naplati potraživanja i oni za sada to poštuju, ali je tu i dio potraživanja koja želimo kompenzirati za plinski priključak u poslovnom prostoru, a još uvijek nemamo podatka o kojem se iznosu radi, negdje cca 10 tisuća kuna. 
	I. Gabaj smatra da ima dosta stavaka u potraživanjima koja se ne mogu naplatiti i zbog toga ne daje „pravu sliku financijskog stanja Općine“, što on stalno traži.
	Drugih pitanja po ovoj točki dnevnog reda nije bilo, te predsjednica daje na glasovanje usvajanje Polugodišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna Općine Legad za 2014. godinu za razdoblje od 1.01. do 30.06.2014. godine i nakon glasovanja konstatira da su „ZA“ glasovala 5 člana Općinskog vijeća, a 4 su bila „SUZDRŽANA“, te da Polugodišnji izvještaj nije prihvaćen, s obzirom da mora biti prihvaćen većinom glasova svih članova Općinskog vijeća, odnosno sa 6 glasova.

Točka 5.

	Predsjednica otvara 5. točku dnevnog reda – razmatranje i donošenje Pravilnika o stipendiranju studenata s područja Općine Legrad, te za pojašnjenje daje riječ načelniku.
	Načelnik pojašnjava da je prilikom donošenja Proračuna planirano stipendiranje studenata deficitarnih zanimanja s područja Općine Legrad, a da bi se raspisao natječaj potrebno je donijeti Pravilnik. Mi smo napravili prijedlog tog Pravilnika, a u natječaju bi se navelo koliki bi se broj stipendija dodijelio i za koja zanimanja prema podacima Zavoda za zapošljavanje koja se smatraju deficitarnima na području naše Općine.
I. Gabaj predlaže izmjene u Pravilniku i to:
	- u članku 2. stavku 3. da se „općinski načelnik“ zamijeni sa „Općinsko vijeće“,
	- u članku 6. stavku 1. da se „Povjerenstvo“ zamijeni sa „Općinsko vijeće“,
	- u članku 15. stavku da se „djetetu samohranog roditelja“ dodijeli 50 bodova, a ne „10“, da se za jednog nezaposlenog roditelja dodijeli 30 bodova, a ne „10“, a za dva nezaposlena roditelja da se dodijeli 50 bodova umjesto „20“.
	Nadalje je predloženo:
	- da se u članku 2. doda novi stavak 2. koji bi glasio: Općina stipendira i redovne studente drugih zanimanja koja nisu deficitarna, ukoliko se po raspisanom natječaju javi manji broj studenata deficitarnih zanimanja od broja stipendija koje se dodjeljuju.“     
	- da se u članku 5. stavku 1. doda točka 10. koja glasi: izjavu da student ne prima stipendiju iz drugog izvora.“
	V. Cvetnić pojašnjava da je Pravilnikom, u članku 27. planirano i stipendiranje za dopunska obrazovanja kada je to u interesu određenih djelatnosti kao što je to bio slučaj sa plaćanjem školarine za zanimanje „vatrogasnog tehničara“ za potrebe stožernog vatrogasnog društva Općine.
	Načelnik predlaže, s obzirom na dopunu u članku 5. Pravilnika, da se i u članku 22. stavku 1. dopune uvjeti vraćanja stipendije, na način da se iza „semestra studija“ doda „ili se utvrdi da je istovremeno primao stipendiju i iz drugog izvora“.  
	Drugih prijedloga niti primjedaba nije bilo, te predsjednica daje na glasovanje predložene izmjene i dopune Pravilnika i nakon glasovanja konstatria da je „ZA“ glasovalo 8 članova, a 1 je bio „SUZDRŽAN“.
	Nakon toga predsjednica daje na glasovanje dopunjeni Pravilnik o stipendiranju studenata s područja Općine Legrad i nakon glasovanja konstatira da je Pravilnik prihvaćen sa 8 glasova „ZA“ i 1 glasom „PROTIV“.

Točka 6. 

	Predsjednica otvara 6. točku dnevnog reda – razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića Dabrić za pedagošku godinu 2014./2015 godinu i upoznavanje sa novim obvezama Dječjeg vrtića u svezi provedbe programa predškole, te za pojašnjenje daje riječ ravnateljici.
	Ravnateljica pojašnjava da su prijedlozi Godišnjeg plana i programa rada i Programa predškole usvojeni na sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića, te da se u Godišnjem Programu mora izmijeniti u točki 2.1.a) umjesto 19-ero djece da se upiše 20-ero djece, a ujedno napominje da imamo zahtjev za upis još jednog djeteta, što od Upravnog vijeća nije prihvaćeno. Nakon toga upozorava i apelira da se odobri Plan investicijskog održavanja naveden u točki 3.4. te pojašnjava koji su problemi – od vode na terasi, potrebe da se na terasi postavi ograda, da se ispred ulaza, sa sjeverne strane postavi neki zaklon za snijeg, kišu i vjetar, vanjske sprave su u veoma lošem stanju, a potrebno je postaviti i tekuću vodu za pranje ruku na vanjskom dijelu objekta. 
	Gosp. Kuruc postavlja pitanje tko je obavljao nadzor prilikom izgradnje vrtića.
	V. Cvetnić pojašnjava da smo tijekom gradnje vrtića imali dobar nadzor, gosp. Lejka, koji je vodio brigu o svim fazama izgradnje i često je bio na terenu, na uvidu; zahvaljujući njemu napravljene su tijekom izgradnje izmjene projekta koje su bile nužne za funkcionalnost objekta, ali i radi usklađivanja sa propisima vezanim uz ispunjenje uvjeta za tu vrstu objekta kako bi se mogao provesti tehnički pregled i dobilo odobrenje Županije. 
	I. Gabaj smatra da o dotaciji sredstava za vrtić odlučuje načelnik.
	Nakon toga je dogovoreno da se odmah poduzmu mjere za sanaciju vanjskih sprava.
	Nakon toga predsjednica daje na glasovanje prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića Dabrić za pedagošku godinu 2014./2015., te nakon glaosvanja konstatira da je prijedlog JEDNOGLASNO usvojen, sa 9 glasova „ZA“.
	Zaključak o davanju suglasnosti na Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića Dabrić za pedagošku godinu 2014./2015. nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

	Nakon toga ravnateljica pojašnjava prijedlog Programa predškole koji je također usvojen na sjednici Upravnog vijeća vrtića; prvenstveno pojašnjava zakonske obveze provedbe programa od strane dječjeg vrtića ili Općine; ukupnu satnicu od 250 sati za djecu koja nisu polaznici redovngo programa u dječjem vrtiću, dok je za romsku djecu predviđeno najmanje 5,5 sati programa dnevno i to do čak dvije godine prije polaska u školu. Što se tiče financiranja, program financira Ministarstvo sa 20,00 kn po djetetu, preporučaju da sa istim iznosom program financira i Županija, dok razliku sredstava financira Općina ili Grad. Pojašnjava da u vrtiću nedostaje oprema za još jednu skupinu za provedbu programa predškole, a trebat će se zaposliti još jedna odgojiteljica, s obzirom da program za romsku djecu obuhvaća 5,5 sati dnevno, što je redovna satnica za rad s djecom u vrtiću za jednu odgojiteljicu.
	Pitanja po ovoj točki nije bilo, te predsjednica zaključuje raspravu i daje na glasovanje prijedlog Programa predškole i nakon glasovanja konstatira da je Zaključak o davanju suglasnosti na Program predškole JEDNOGLASNO usvojen, sa 9 glasova „ZA“.     

Točka 7.

	Predsjednica otvara 7. točku dnevnog reda – razmatranje i donošenje Izmjene 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 ova izmjena Plana bila planirana za prošlu sjednicu Općinskog vijeća, ali s obzirom da novopredložena lokacija nije prihvaćena, sada je izrađen prijedlog Izmjene Plana u skladu s određivanjem lokacije u Gradišću. Izmjenu Plana je potrebno donijeti zbog toga što je u postojećem Planu navedeno da će to biti reciklažno dvorište građevinskog otpada, a Općinsko vijeće je odlučilo da ta lokacija bude za reciklažno dvorište i za ostale vrste otpada, s time da su Odlukom Općinskog vijeća obuhvaćene obje katastarske čestice, a načelnik je mišljenja da je dovoljno za ovu namjenu odrediti samo jednu česticu, manju, sa 9757 m2, dok bi se veća čestica mogla odrediti za neku drugu namjenu, što će već trebati. 
	S. Kuruc iznosi poruku gosp. Miokovića koji je vjećnicima poručio da nema ništa protiv da se iza Veterinarske stanice u Legradu izgradi reciklažno dvorište, te da on nudi Općini priključke na infrastrukturu.
	Po ovoj točki dnevnog reda nitko se više nije javio za raspravu, te predsjednica daje na glasovanje prijedlog Izmjene Plana gospodarenja otpadom na području Općine Legrad za razdoblje od 2010. do 2015. godine i nakon glasovanja konstatira da je „ZA“ glasovalo 6 članova, a 3 su bila „suzdržana“.   
	Izmjene Plana gospodarenja otpadom na području Općine Legrad za razdoblje od 2010. do 2015. godine nalaze se u prilogu zapisnika i njegov su sastavni dio.

Točka 8.

	Predsjednica otvara 8. točku dnevnog reda – donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade za korištenje zemljišta na Šoderici za izgradnju vodovodnog šahta, te za pojašnjenje daje riječ načelniku.	
	Načelnik pojašnjava da tu postoje 2 situacije; u jednoj su oni vlasnici koji su otkupili zemljište okućnice, a u drugoj koji nisu otkupili zemljište okućnice. U posljednje vrijeme je dosta njih otkupilo okućnicu, zbog odobrenja za priključak na vodovodnu mrežu, ali ima i onih koji ne mogu otkupiti, ali bi se obvezali plaćati godišnju naknadu za korištenje zemljišta s obzirom da na tom zemjištu moraju izgraditi šaht za priključak.
	I. Šivak  smatra da će se napraviti dvostruka mjerila, jer ima ljudi koji su „prisilno“ otkupili okućnicu, jer im je bila obveza da otkupe okućnicu da se mogu priključiti na vodovod.   
	 S. Kuruc smatra da vjerojatno ima ljudi koji nisu u mogućnosti otkupiti zemljište, a Općini bi dobrodošao nekakav prihod.
	I. Šivak smatra da bi kriteriji trebali biti jednaki za sve, jer priključak stoji cca 6.000 kn i tko ima za šaht i za priključak može otkupiti i zemljište.
	Načelnik pojašnjava da ljudi imaju i druge probleme zbog čega ne mogu otkupiti okućnicu, kao što je npr. suvlasništvo gdje jedan želi i može otkupiti, a drugi ne, te bi predloženo rješenje bio najjednostavniji način da se problem sa priključcima riješi, s obzirom da se ne može nikome zabraniti da se priključi na vodovod. Stoga smatra da bi godišnja naknada u iznosu 500,00 kn bila najbolje rješenje, sa čime su se složili i podnositelji zahtjeva za dobivanje suglasnosti.
	Drugih pitanja niti prijedloga nije bilo, te predsjednica daje na glasovanje prijedlog Odluke o utvrđivanju godišnje naknade za korištenje zemljišta na Šoderici za izgradnju vodovodnog šahta, te nakon glasovanja konstatira da je Odluka prihvaćena većinom glasova i to sa 7 glasa „ZA“ 1 „PROTIV“ i 1 „SUZDRŽANIM“ glasom.
	Odluka o utvrđivanju visine godišnje naknade za korištenje zemljišta na Šoderici za izgradnju vodovodnog šahta nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Točka 9.

	Predsjednica otvara 9. točku dnevnog reda – informacija u svezi organizacije jednodnevnog malograničnog prijelaza sa Republikom Mađarskom i održavanja završne konferencije o IPA projektu „Legrad and Ortilos on bike“, dana 28.09.2014. godine, te daje riječ načelniku.
	Načelnik pojašnjava da bi se ovim prijelazom istovremeno obilježila 20.-ta godišnjica otvaranja prijelaza i završna konferencija projekta koji provodimo sa Općinom Ortilos. Pojašnjava da bi se sredstava u projektu financirao brod, te bi prijevoz za ljude bio besplatan, a u okviru završne konferencije će biti i reprezentacijski troškovi- ručak za sudionike završne konferencije. Navodi da imamo problem sa ugostiteljskom ponudom, jer obrt „RUŽA“ ne može preuzeti organizaciju, a nitko se drugi nije javio, po raspisanom pozivu za dostavu ponude. Što se tiče usluga keteringa dostavili smo zahtjev za ponude na 3 adrese: Gradmaksu d.o.o. (Legrađanki), KLAS-u Koprivnica i „ZLATAN-u“ Koprivnica, ali ponude još nismo dobili.
	Predloženo je da se zahtjev za ponudu keteringa dostavi još i „ZRINSKOM“ Koprivnica i „MLIN-u“ Donji Vidovec.
	Drugih pitanja niti prijedloga nije bilo, te predsjednica zatvara raspravu po ovoj točki dnevnog reda.
	Načelnik na kraju poziva sve članove Općinskog vijeća da se odazovu na manifestaciju, za što će dobiti i pozivnice.

Točka 10.

	Predsjednica otvara 10. točku dnevnog reda – izvješće o komunalnom održavanju površina na području Općine Legrad u 2014. godini, te otvara raspravu.
	B. Gregurić podnosi izvješće koje se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.
	I. Šivak konstatira da su stanovnici Šoderice prilično zadovoljni sa održavanjem ove godine, ali su ovog puta zadovoljni i stanovnici Koprivnice i Bjelovara sa cjelokupnom situacijom na Šoderici. 
	I. Gabaj konstatira da je Šoderica dobro izgledala, ali su u Legradu ljudi bili zakinuti.
	B. Gregurić pojašnjava da nam je u čišćenju Šoderice ove godine pomogla i Udruga podravskih studenata koja se uključila u čišćenje prije provođenja manifestacije „Showderica“.
	I. Gabaj postavlja pitanje koje površine je Općina dužna održavati, na što B. Gregurić pojašnjava da je Odlukom o komunalnom redu sve propisano, nakon čega gosp. Gabaj konstatira da bi se Odluka o komunalnom redu morala detaljizirati.
	B. Gregurić pojašnjava da su se nedostaci u Odluci već utvrdili i u tijeku su izmjene i dopune te odluke.
	I. Gabaj predlaže da bi se morale odrediti lokacije na koje bi se mogle ispuštati otpadne vode iz septičkih jama, jer je na smetištu u Gradišću katastrofalna situacija. 
	B. Gregurić konstatira da je Odlukom o komunalnom redu određena ta lokacija za tu namjenu, a pitanje je do kada će se to moći prazniti na tu lokaciju, jer je zakonom propisano da se te otpadne vode voze na pročiščivač, a osim toga svi koji obavljaju te poslove bi morali imati registriranu djelatnost. 
	Za raspravu se po ovoj točki dnevnog reda nitko nije javio, te predsjednica zaključuje raspravu.

Točka 11.

	Predsjednica otvara 11. točku dnevnog reda – pitanja i prijedlozi i to:
	 prijedlog Sporazuma o zajedničkoj suradnji

	Načelnik pojašnjava da smo od Poduzetničkog inkubatora iz Koprivnice primili jedan sporazum o zajedničkoj suradnji između Općine Drnje i Općine Legrad koji bi nam oboma pomogao prilikom apliciranja projekata za Šodericu za sredstva iz fondova EU. Pojašnjava da u predloženom sporazumu ima dosta spornih detalja i tehničkih stvari koje se moraju promijeniti. Sporazum je sada dati na uvid, jer bi se u 10. mjesecu morao objaviti natječaj na koji bi se već mogli prijaviti sa projektom za Šodericu. Navodi da je Općina Drnje izrazila želju za suradnjom, o čemu je održan sastanak u Drnju i već su pokrenute izmjene i dopune.
 	I. Gabaj postavlja pitanje da li je Drnje suglasno s granicom, na što načelnik konstatira da jeste.
	Za raspravu se više nitko nije javio, te predsjednica daje na glasovanje suglasnost za potpisivanje sporazuma o suradnji sa Općinom Drnje i nakon glasovanja konstatira da je prijedlog JEDNOGLASNO, sa 8 glasova „ZA“ prihvaćen, s obzirom da je gđa Dijana Hunjadi napustila sjednicu.

	 zahtjev Imbra Oršoš za financiranjem troškova potrošnje električne energije za 7. mjesec

	V. Cvetnić pojašnjava da je Imbro Oršoš korisnik zajamčene minimalne naknade, te da takvi korisnici, prema novom Zakonu o socijalnoj skrbi, imaju pravo na pokriće troškova stanovanja do visine iznosa 50 % iznosa zajamčene minimalne naknade. Obveznik plaćanja tih troškova, u koje ulaze i režijski troškovi, su jedinice lokalne samouprave do iznosa od 400,00 kn za samce. Pojašnjava da je on donio na uvid račun za struju za 7. mjesec koji iznosi 630 kn, ali da je on nositelj priključka, a na istom kućnom broju živi još nekoliko obitelji koje također koriste tu struju, a nisu korisnici minimalne zajamčene naknade.  Ujedno napominje da bi Općina trebala donijeti jednu jedinstvenu odluku u kojoj bi se propisala sva oslobođenja i socijalne naknade koje idu na teret općinskog proračuna. 
   	Za raspravu se nitko nije javio, te predsjednica daje na glasovanje odobrenje za plaćanje dijela troškova stanovanja za podnositelja zahtjeva i nakon glasovanja konstatira da je „ZA“ glasovalo 0 članova, „PROTIV“ je bilo 7, a „SUZDRŽAN“ je bio 1 član, te ovom zahtjevu nije odobreno.

	 zamolba Damira Kičinbaći iz Šoderice za oslobođenje plaćanja poreza na kuće za odmor (predsjednica čita zamolbu).

	Od strane članova Općisnkog vijeća je predloženo da s obzirom da je branitelj i živi u takvoj situaciju da se odobri oslobođenje. 	
	Glasovanjem sa 7 glasova „ZA“ i 1 „SUZDRŽANIM“ odobreno je oslobođenje od plaćanja poreza na kuće za odmor i o tome je donijeta Odluka koja se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

	 zamolba Nevenke Pivar iz Đelekovca za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Legrad.

	Načelnik pojašnjava da je zemljište u cjelokupnoj površini u postupku izmjere bilo upisano na Općinu Legrad; da je u međuvremenu utvrđena greška, jer je dio zemljišta prije izmjere bilo vanknjižno vlasništvo gđe Pivar i napravljeno je cijepanje čestice, ali je vlasništvo u cijelosti ostalo upisano na Općinu, te bi se dio koji nije općinski trebao prenijeti na vlasnicu koja je predložila kupnju za 1,00 kn ili darovanjem. S obzirom da Općina ne može darovati nekretnine predlaže da se ista proda za 1,00 kn, što je glasovanjem JEDNOGLASNO prihvaćeno.
	O tome je donijeta Odluka koja se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

	 zamolba tvrtke „KOSTEL“ za korištenje čestica 260/1 i 262 na Šoderici

	Načelnik pojašnjava da su oni ove godine imali iznajmljeno zemljište na području Lazina za najam pedalina i dr. sprava, da su bili zadovoljni, ali da bi za iduću godinu željeli iznajmiti zemljište kod ugostiteljskog objekta „Plavi labud“ na navedenim česticama i da su za to ponudili naknadu u visini 10% od godišnje zarade od iznajmljivanja pedalina i dr.
	Predloženo je da im se osim naknade odredi i obveza održavanja tog prostora.
	Glasovanjem je JEDNOGLASNO (sa 8 glasova „ZA“) donijeta Odluka kojom se tvrtki KOSTEL odobrava korištenje površina označenih kao čkbr. 260/1 i 262.
	Odluka se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio. 
 
 	Budući da se za raspravu više nitko nije javio, predsjednica se zahvaljuje prisutnima i zaključuje sjednicu Općinskog vijeća.
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