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	ZAPISNIK
         od 12. studenoga 2014. godine
	
sa 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Legrad održane u sali za sastanke Općine Legrad.
	
	Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/14-01/01, URBROJ: 2137/10-14-8 od 6. studenoga 2014. godine.
	Prisutni: Snježana Kuzmić – predsjednica, Marijan Baranašić, Ivica Gabaj, Ivana Halapija,
                         Dijana Hunjadi, Stjepan Kuruc, Dragutin Matoš, Zdravko Međimorec, Ivica Rašanec 
                         i Ivan Šivak - članovi.  
          Ne prisustvuju: Ivica Baranašić – član, nije opravdao izostanak.
	Sjednici prisustvuju: Ivan Sabolić, općinski načelnik Općine Legrad,
                                              Kristina Turk – zamjenica općinskog načelnika Općine Legrad,.
                                              Melita Rašanec – računovodstveni referent,
                                              Božica Gregurić – komunalni redar.
         Zapisničar: Vesnica Cvetnić, službenica u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Legrad,
	Početak rada: 18.05 sati.

	Predsjednica pozdravlja sve prisutne članove Općinskog vijeća, otvara 17. 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 slijedeći 
	
D N E V N I  R E D

	1. Usvajanje Zapisnika sa 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Legrad,
	2. Aktualni sat,
	3. Razmatanje i donošenje II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Legrad za 2014. godinu i 
              Projekcija za 2015. i 2016. godinu sa izmjenama programa i to:
	     - Programa o izmjenama Programa javnih potreba u sportu na području Općine Legrad 
                 u 2014. godini,
	     - Plana o izmjeni Plana socijalne skrbi na području Općine Legrad u 2014. godini,
	     - Programa o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 
                 na području Općine Legrad u 2014. godini,
	     - Programa o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Legrad 
                 u 2014. godini,
	     - Programa o izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture na području 
                 Općine Legrad u 2014. godini,
 - Programa o izmjeni Programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na 
    području Općine Legrad u 2014. godini,
 	4. Razmatranje i usvajanje izmjena i dopuna u Pravilniku o stipendiranju studenata s 
              područja Općine Legrad,
	5. Razmatranje i donošenje Odluke o zabrani građenja građevina i izvođenja građevinskih 
              radova tijekom turističke sezone na području Općine Legrad,
	6. Donošenje Odluke o načinu obračuna i plaćanja usluge skupljanja, odvoza i odlaganja 
	    komunalnog otpada na području TRC Šoderica,
	7. Donošenje Odluke o davanju na privremeno i povremeno korištenje poslovnog prostora u 
              objektima u vlasništvu Općine Legrad, 
	8. 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 10 glasova „ZA“ prihvaćen.
	
Točka 1.

	Predsjednica otvara 1. točku dnevnog reda – usvajanje zapisnika sa 16. sjednice Općinskog vijeća te poziva članove da iznesu primjedbe.
	Primjedaba na zapisnik nije bilo i predsjednica daje na glasovanje usvajanje Zapisnika sa 16. sjednice Općinskog vijeća održane 17.09.2014. godine, te nakon glasovanja konstatira da je Zapisnik usvojen JEDNOGLASNO, sa 10 glasova „ZA“.

Točka 2.

	Predsjednica otvara 2. točku dnevnog reda – Aktualni sat, te otvara raspravu.
	Načelnik pozdravlja sve prisutne, navodi da je svim članovima dostavljeno neformalno izvješće o radu Općine, te poziva članove Općinskog vijeća da mu se obrate s pitanjima.
	S. Kuruc konstatira u svezi održanog obilježavanja završne konferencije projekta i godišnjice prijelaza s Mađarskom, a što je navedeno i u izvješću načelnika, da su se Mađari čudili zašto je gosp. Šalamon održao govor s hrvatske strane, da je on taj govor iskoristio za osobnu reklamu, a nije branio dignited Općinskog vijeća, a najgore nas je „oprao“ u zadnjem dijelu gdje je rekao da „ne priznaje niti jednu općinsku vlast, prošlu, sadašnju i buduću koja neće izgraditi most“; nigdje nije spomenuo da je iz te početne suradnje proizašla suradnja dviju Općina koja je rezultirala i zajedničkim projektom. Osim toga na ručku završne konferencije se također bezobrazno ponio  zbog činjenice da nije bilo vina, već samo sokova. Ujedno se obraća gosp. Gabaju zašto nije prisustvovao programu na prijelazu, jer nije bilo nužno njegovo angažiranje oko korištenja dvorane Elim.
	Načelnik konstatira da je gosp. Šalamona pozvala i Marika osobno kao počasnog gosta, s obzirom da je u vrijeme dok je bio predsjednik Općinskog vijeća otvoren prvi prijelaz, a sada smo obilježavali 20.-tu obljetnicu. Što se tiče izgradnje mosta, ideja postoji i njegova izgradnja je u planu, ali to sve ovisi o financijskim sredstvima za što sada ne postoje uvjeti.
	I. Gabaj smatra da postoje ozbiljniji problemi kojima se moramo baviti, te konstatira da je zadovoljan što se počela rješavati odvodnja oborinskih voda; da se već vidi korist od onoga što se napravilo, ali da postoje i problemi sa betonskim cijevima ispod ceste koje nisu pročišćene i prohodne, konkretno kod Davora Harmincara, gdje je problem i njegov kolni ulaz. Navodi da je bio kod njega Đurkan, da je prijetio Božičinim otkazom navodeći da je ona naredila da se izvrše radovi uz njegovu među, prijetio je i policijom i sudom, te je on izvršio uvid u svezi izvedenih radova prokopa kanala i utvrdio da je po njegovom vrtu ostalo dijelova betona, asfalta i dr. materijala, te apelira da se to ukloni, jer u tom slučaju Đurkan neće ništa pokretati.
	Načelnik pojašnjava da je čišćenje betonskih cijevi ispod ceste planirano, da to naprave vatrogasci, što će se i napraviti; što se tiče Davora Harmincara, njemu je dostavljen dopis da sredi ulaz u roku 20 dana, što je sada već pri kraju, a ako on to ne izvrši, tada će Općina to napraviti o njegovom trošku. Što se tiče otpadnog materijala na Đurkanovu vrtu, to je danas uklonjeno od strane naših radnika.
	B. Gregurić konstatira da ona nije naredila radove na Đurkanovom vrtu, već je to naredio načelnik, ali s time da je Đurkan prije dao dozvolu da se to prokopa (pokazuje Zapisnik koji je osobno potpisao i on i vlasnik susjedne parcele Robert Horvat).
	I. Gabaj postavlja pitanje u svezi dovršenja sanacije poljskog puta za što je dao prijedlog tijekom izvođenja radova na ulicama u Legradu, što je tada i bilo dogovoreno, ali se nije do kraja to zavozilo, a trebalo bi zavoziti i put prema Libanovcu.
	B. Gregurić pojašnjava da vozači kamiona nisu htjeli voziti, jer je bilo dosta mokro i bojali su se da ne greznu.
	Načelnik konstatira da će naši radnici zavoziti to do kraja, da je zbog kiše bilo mokro i mora se posušiti.
	I. Gabaj postavlja pitanje zašto se sjednice ne održavaju četvrtkom   
 	Pojašnjeno je da zbog toga što se četvrtkom održavaju utakmice veterana.
	I. Gabaj odgovara vjećniku koji ga je prozvao zbog nesudjelovanja u programu na prijelazu napomenuvši da niti njegovi svi vjećnici nisu bili prisutni. Nadalje postavlja pitanje koliki su bili troškovi renoviranja općinskih prostorija.
	Načelnik je nabrojio sve troškove i to za: zamjenu prozora, kupnju i postavljanje laminata u sali za sastanke, krečenje svih prostorija, te nabava namještaja, što sveukupno iznosi oko 28.500,00 kn. 	
	Nakon toga se I. Gabaj zahvalio svim vjećnicima i djelatnicama Općine što su se odrekli naknada za sjednice da bi se ta sredstva iskoristila za uređenje prostorija.  
	I. RAšanec postavlja pitanje da li se, osim u Legradu, po naseljima što poduzelo u svezi odvodnje.
	B. Gregurić pojašnjava da se sa ŽUC-om dogovorilo oko rješavanja odvodnje u Velikom Otoku, Selnici i Kutnjaku, a ljudima smo poslali dopise da sami nabave štuble  i tada će se to ŽUC riješiti. Pojašnjava da se radi dio po dio, a tamo gdje je županijska cesta se bez njihove dozvole ne smije ništa raditi. 
	Načelnik pojašnjava da se u Malom Otoku prokopao kanal za odvodnju, a ljudi su pročistili i odvodne kanale uz ceste svaki ispred svoje kuće, a i u Kutnjaku smo pročistili kanal iza doma.
	Z. Međimorec konstatira da k njemu dolaze ljudi sa pritužbama na katastrofalno stanje poljskih puteva, što je sramota, a i cesta prema Župancu je katastrofalna, s čime se slaže i zamjenica načelnika K. Turk navodeći da se nekim putevima više ne može proći niti manjim traktorom.
	Načelnik pojašnjava da se planirala sanacija poljskih puteva i navedene ceste, ali je zbog stalnih kiša mokro i to se nije moglo napraviti. 
	I. Rašanec predlaže da se napravi plan sanacije poljskih puteva, s time da bi prioritetno trebalo sanirati poljske puteve u Kutnjaku, jer su oni najlošiji, barem sanirati glavne poljske puteve.
	B. Gregurić predlaže da se s gosp. Međimorec dogovori da se napravi uvid na terenu i zajednički dogovori koji su putevi najprioritetniji za sanaciju. 
	I. RAšanec postavlja pitanje zašto se ne sazivaju Odbori, te da li se u svezi projekta u Kutnjaku nešto pokrenulo.
	Načelnik pojašnjava da Fond još nije isplatio sredstva, a sada je i Ekonerg zatražio naplatu svojih potraživanja od Općine i to i glavnice i kamata koje su gotovo u visini glavnice, odnosno dug se s godinama udvostručio; bio je na sastanku u Zagrebu, te je dogovoreno da se od iduće godine započne s otplatom glavnice, a nakon toga će se dogovoriti što s kamatama, dali će se one moći otpisati, što ovisi o kontinuitetu naše otplate. Što se tiče samog projekta, naša Županija za potrebe izrade strategije razvoja radi geološku podlogu gdje će biti navedeno i geotermalno polje u Kutnjaku, te su ga obavijestili da je Ministarstvo gospodarstva raspisalo natječaj za istraživanje tog geotermalnog polja i ove godine se sigurno neće ništa dogoditi; što se tiće zahtjeva Fonda za očitovanje HEP-a o otkupu energije navodi da će uskoro pokušati i to riješiti. 
	I. Rašanec postavlja pitanje u svezi rada LAG-a Mura Drava, odnosno da li moramo biti u međimurskom LAG-u te navodi da je bio na jednoj prezentaciji i prisustvovali su sami Međimurci; da li naša Županija ima osnovan LAG?
	Načelnik pojašnjava da na području naše Županije djeluju 4 LAG-a u koji su uključene pojedine Općine, a najveći broj Općina je uključen u LAG Podravina; pojašnjava da se u posljednje vrijeme pojačao rad i suradnja u našem LAG-u, održavaju se radionice i predavanja, a on je zatraži da se LAG prezentira i na području naše Općine, jer je malo ljudi uključenu u taj LAG, više ima iz drugih, međimurskih Općina; odlučeno je također da se sjedište LAG-a preseli iz Preloga u Donji Vidovec što je za nas povoljnije s obzirom da sa Općinom Donji Vidovec imamo dobru suradnju. 
	I. Gabaj smatra da je međimurski LAG puno bolji, jer su Međimurci i razvijeniji.
	Načelnik pojašnjava da je dosta Općina iz Međimurja povuklo dosta sredstava iz fondova EU pa nam mogu puno pomoći; navodi da naša Općina u LAG-u ima 4 člana i to: on kao načelnik, Jelena Lakić kao predstavnica fizičkih osoba, Dragutin Matoš kao predstavnik udruga (ispred KUD-a) te Željko Panić kao predstavnik poduzetnika.
 	Nakon toga načelnik pojašnjava da smo pokrenuli postupak za zapošljavanje jedne osobe bez zasnivanja radnog odnosa, što nam je predložila gđa Golubić prilikom posljednje kontrole javnih radova iz Zavoda za zapošljavanje; prijavilo se 11 osoba; Zavod za zapošljavanje će odraditi testiranje kandidata, a naša će obveza biti samo platiti stručni ispit za tu osobu; sve troškove snosi Zavod – naknadu, poreze i doprinose, te putne troškove.
	D. Hunjadi postavlja pitanje zašto se na isti način nije mogla zaposliti osoba u vrtiću za program predškole.
	Načelnik pojašnjava da zbog toga što osoba koja provodi program predškole mora imati položen stručni ispit, a te osobe nisu položile stručni ispit. Pojašnjava da smo za provođenje programa predškole sklopili Ugovor o djelu, za ovu pedagošku godinu, jer smo već kasnili s početkom programa, a trenutno na Zavodu nije bilo nezaposlene osobe tog zanimanja koja ispunjava uvjete, te smo nakon razgovora s nekim osobama s područja naše Općine, koji nisu mogli prihvatiti, riješili to s gđom Jadrankom Babić Bokor koja se sama javila da bi obavljala taj posao. Naknada za njezin rad je u istom iznosu kako ima i u Školi, oko 1.000,00 kn neto, ovisno o broju mjesečnih sati joj se obračunava prilikom isplate naknade.
	I. Gabaj postavlja pitanje zašto nije na dnevnom redu odluka o komunalnom redu što je bilo planirano i najavljeno na prošloj sjednici.
 	B. Gregurić pojašnjava da je Odluka o komunalnom redu napravljena u cijelosti osim u dijelu načina zbrinjavanja komunalnog otpada, što se još uvijek ne može odrediti s obzirom da nije donijeta Uredba Vlade koja je morala biti donijeta u srpnju ove godine, prema novom Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, te dok se ne donese ta Uredba neće se moći kompletirati naša Odluka.
	Drugih pitanja više nije bilo, te predsjednica zaključuje raspravu i ovu točku dnevnog reda.
   
Točka 3.

	 Predsjednica otvara 3. točku dnevnog reda – razmatranje i donošenje II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Legrad i programa javnih potreba i to: Programa o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Legrad u 2014. godini, Programa o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Legrad u 2014. godini, Plana o izmjenama Plana socijalne skrbi na području Općine Legrad u 2014. godini, Programa o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Legrad u 2014. godini, Programa o izmjeni Programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na području Općine Legrad u 2014. godini, Programa o izmjenama Programa javnih potreba u sportu na području Općine Legrad u 2014. godini, te za pojašnjenje daje riječ načelniku.
	Načelnik pojašnjava da se izmjene i dopune Proračuna odnose uglavnom na „poslagivanje stavaka“za one troškove i projekte koji su dovršeni ili za koje nismo sa sigurnošću znali koliki će biti konačni troškovi kao npr. za javne radove, predškolski odgoj, a povećani su i troškovi za održavanje poljskih puteva. 
	M. Rašanec pojašnjava poravnanja u svezi zaduživanja Općine navodeći da je ukupni kredit smanjen sa 2,5 miliona na 2,05 miliona kuna, da je ove godine već plaćen dio glavnice i kamata iz povrata sredstava za IV. izvještajno razdoblje u iznosu 58.771,95 kn, te da je realizacija kredita planirana do 30.11. tako da ćemo dobiti novi otplatni plan prema kojem ove godine nismo u obvezi platiti 1. ratu kako je bilo prema prvobitnom otplatnom planu. Ujedno pojašnjava da će se otplata najvećeg dijela kredita planirati u 2015. godini, s obzirom da je najveći dio troškova nastao u V. izvještajnom razdoblju u iznosu cca 500 tisuća kuna, te u završnom razdoblju u iznosu 1,52 mil. kuna, za što ćemo povrat iz IPE dobiti u 2015. godini.
	V. Cvetnić pojašnjava da smo sa projektom završili, ali da će se završno, zadnje izvješće dostaviti tek u siječnju, s obzirom da je završetak projekta produžen do 31.12.2014. godine. Osim toga imamo obvezu u cijelosti prenijeti Croatia banci sredstva od povrata za pojedino izvještajno razdoblje koje dobijemo, s obzirom da su to zapravo sredstva HBOR-a, ali kreditiranje ide preko poslovne banke, zbog toga su i puno manje kamate.
	I. Gabaj postavlja pitanje da li je po prijedlogu Izmjena smanjen ukupni manjak, za što M. Rašanec konstatira da je to planirano, a izvršenje će se vidjeti po isteku godine. 
	I. Rašanec postavlja pitanje da li se sredstva za mrtvačnicu u Zablatju odnose za troškove legalizacije.
	V. Cvetnić pojašnjava da je taj objekt legaliziran, ali da nije još uvijek riješeno vlasništvo, za što smo prema naputku Općinskog državnog odvjetništva, dostavili DUUDI-u zahtjev za razvrgnuće vlasništva, s obzirom da je katastarska čestica na kojoj je izgrađena mrtvačnica cijepana, ali smo na obje ostali u suvlasništvu i predložili smo da RH prizna nama vlasništvo na čestici koja se nalazi unutar granica građevinskog područja naselja, a mi bi priznali vlasništvo na čestici izvan granica. To bi se riješilo izvansudskom nagodbom, međutim, do sada nismo dobili njihovo odobrenje.
	M. Rašanec pojašnjava da je smanjenje na stavci za mrtvačnicu Zablatje zapravo smanjenje troška za priključak vode.
	Načelnik pojašnjava da će se neki troškovi planirati za iduću godinu, ali da se postavlja pitanje što prije priključiti, plin ili vodu, s obzirom da ako se priključi voda, a neće biti priključka plina, moglo bi doći u zimi do pucanja cijevi. 
	I. Rašanec postavlja pitanje da li se mogu još povećati sredstva za uređenje poljskih puteva, na što načelnik konstatira da je on suglasan da se povećaju za još 5 tisuća kuna, da se napravi ono što je „goruće“.
	I. Gabaj postavlja pitanje u svezi povećanja prihoda od kazni.
	M. Rašanec pojašnjava da su to prihodi od naplaćenih kazni po izdanim nalozima o izvršenju, a imamo i jedan slučaj gdje je Prekršajni sud umanjio iznos kazne ako nju se plati odmah u cijelosti.
	Načelnik pojašnjava da je kazna naplaćena i zbog toga jer smo našli dva počionica koji su dovezli smeće na područje naše Općine, jedan iz Malog Bukovca i jedan iz Međimurja s kojim smo se nagodili da se kazna otplati u ratama.
	Drugih pitanja nije bilo, te predsjednica navodi da su programi usklađeni sa predloženim izmjenama i dopunama Proračuna.
	Nakon toga zaključuje raspravu, daje na glasovanje usvajanje II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Legrad za 2014. godinu i Projekcija za 2015. i 2016. godinu, te Programa o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Legrad u 2014. godini, Programa o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Legrad u 2014. godini, Plana o izmjenama Plana socijalne skrbi na području Općine Legrad u 2014. godini, Programa o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Legrad u 2014. godini, Programa o izmjeni Programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na području Općine Legrad u 2014. godini, Programa o izmjenama Programa javnih potreba u sportu na području Općine Legrad u 2014. godini i konstatira da su prijedlozi PRIHVAĆENI sa 9 glasova „ZA“ i 1 „SUZDRŽANIM“ glasom.
	.
	II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Legrad za 2014. godinu i Projekcija za 2015. i 2016. godinu, Program o izmjenama 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, Plan o izmjenama Plana socijalne skrbi na području Općine Legrad u 2014. godini, Program o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Legrad u 2014. godini, Program o izmjeni Programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na području Općine Legrad u 2014. godini, Program o izmjenama Programa javnih potreba u sportu na području Općine Legrad u 2014. godini nalaze se u prilogu zapisnika i njegov su sastavni dio. 

Točka 4.

	Predsjednica otvara 4. točku dnevnog reda – razmatranje i usvajanje izmjena i dopuna Pravilnika o stipendiranju studenata s područja Općine Legrad, te daje riječ V. Cvetnić za pojašnjenje.
	V. Cvetnić pojašnjava da smo od Ureda državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji, prilikom dostave akata sa prošle sjednice Općinskog vijeća radi nadzora, upućeni u određene izmjene i dopune donijetog Pravilnika (ukazuje o kojim se izmjenama i dopunama radi – u članku 2. i 12.), ali da smo upućeni i u nelogičnost članka 17. prema kojemu bi se načelniku trebao podnositi prigovor i da on o njemu odlučuje, što nije logično, s obzirom da listu reda prvenstva izrađuje Općinsko vijeće, a načelnik to ne može mijenjati zbog uloženog prigovora. Osim toga trebao bi se dodati članak 29. kojim bi se stavio izvan snage izglasan Pravilnik na prošloj sjednici. 
	Predloženo je da se u članku 17. umjesto „općinskog načelnika“ odredi „Općinsko vijeće“, ali da se poveća rok rješavanja prigovora, sa 15 na 30 dana, kako bi se moglo sazvati Općinsko vijeće za rješavanja tog prigovora.
	Drugih primjedaba nije bilo, te predsjednica daje na glasovanje ispravljeni i u 17. članku izmijenjeni Pravilnik o stipendiranju studenata s područja Općine Legrad i nakon glasovanja konstatira da je Pravilnik usvojen JEDNOGLASNO, sa 10 glasova „ZA“.   
	Pravilnik o stipendiranju studenata s područja Općine Legrad nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio. 
	
Točka 5.

	Predsjednica otvara 5. točku dnevnog reda – razmatranje i donošenje Odluke o zabrani građenja građevina i izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone na području Općine Legrad, te daje riječ načelniku za pojašnjenje.
	Načelnik pojašnjava da je imao prigovora u svezi obavljanja radova tijekom turističke sezone u dane vikenda na Šoderici, ali i u popodnevnim satima petkom kada ima dosta vikendaša na Šoderici koji to vrijeme koriste za odmor. 
	I. Šivak je predložio da se uključe i blagdani tijekom cijele godine u zabranu obavljanja radova.
	Drugih pitanja niti prijedloga nije bilo, te predsjednica zaključuje raspravu i daje na glasovanje prijedlog Odluke o zabrani građenja građevina i izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone na području Općine Legrad.
	Nakon glasovanja predsjednica konstatira da je Odluka prihvaćen sa 6 glasova „ZA“, 1 glasom „PROTIV“ i 3 „SUZDRŽANA“ glasa.
	Odluka o zabrani građenja građevina i izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone na području Općine Legrad nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio. 

Točka 6. 

	Predsjednica otvara 6. točku dnevnog reda – donošenje Odluke o načinu obračuna i plaćanja usluge skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada na području TRC Šoderica, te za pojašnjenje daje riječ V. Cvetnić.
	V. Cvetnić pojašnjava da je donošenje ovakve Odluke predložio koncesionar, Prizma VV, s obzirom da je Ugovorom o koncesiji određena naplata odvoza smeća u godišnjem paušalnom iznosu, što više nije moguće provoditi, jer je zakonom propisani način plaćanja po volumenu, količini. Stoga je gosp. Vlah predložio da se samo za 2014. godinu donese ovakva odluka prema kojoj bi cijena usluge za ovu godinu za sve vikendaše iznosila 270,00 kn i to na način da se iznos iz članka 2. stavka 2. od 225,00 kn pomnoži sa 1,2 m3 otpada, a paušalni iznos je bio 300,00 kn godišnje po vikendici. Ovako naplaćena cijena bi pokrila ukupne troškove odvoza smeća od vikendica tijekom 2014.g. Napominje također da je cijena po m3 otpada od 225,00 ista kao što se primjenjuje i za pravne osobe na području naše Općine. Uredba koju je već spomenula Božica, bi trebala regulirati način plaćanja usluga, a u postupku smo i nabave kanti i kontejnera, tako da bi se od iduće godine smeće odlagalo u kante i naplata bi se za Šodericu mogla izvršavati prema količini. 
	Načelnik ujedno napominje da je sutra, u četvrtak s početkom u 13.00 sati javno otvaranje ponuda za nabavu kanti i kontejnera, te poziva nekolicinu vijećnika da prisustvuju javnom otvaranju, što su obećali D. Matoš i predsjednica, dok je I. Rašanec konstatira da ne može sa sigurnošću potvrditi da će doći.
	Za raspravu se po ovoj točki dnevnog reda više nitko nije javio, te predsjednica zaključuje raspravu i daje na glasovanje prijedlog Odluke o načinu obraču na i plaćanja usluge skupljanja, odvoza i odlagan ja komunalnog otpada na području TRC Šoderica i nakon glasovanja konstatira da je Odluka JEDNOGLASNO, sa 10 glasova „ZA“ prihvaćena.
	Odluka se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.  
 
Točka 7.

	Predsjednica otvara 7. točku dnevnog reda – razmatranje i donošenje Odluke o davanju na privremeno i povremeno korištenje poslovnog prostora u objektima u vlasništvu Općine Legrad, te za pojašnjenje daje riječ načelniku.
	Načelnik pojašnjava da su neke političke stranke tražile da se takva odluka donese, na što su upućeni od svojih središnjica. 
	V. Cvetnić pojašnjava da je Zakonom o financiranju političkih stranaka propisano da se iz proračuna ne mogu isplaćivati druge naknade osim onih propisanih tim Zakonom, za izbornu promidžbu i redovno godišnje financiranje sukladno odluci Općinskog vijeća, a korištenje općinskih prostora smatra se također izdatkom Općine, jer nastaju troškovi režija, posebno u zimskom razdoblju. Navodi da se prema prijedlogu Odluke uvrstilo korištenje društvenih domova, za Legrad i Selnicu Podravsku koji su u vlasništvu Općine, te prostorija Općine – sale za sastanke gdje političke stranke uglavnom održavaju svoje sastanke. Ujedno napominje da će se u odluci Općine kojim se regulira zakup poslovnog prostora morati napraviti dopuna, s obzirom da se planira objekt sadašnje osnovne škole, nakon preseljenja u novi objekt, dati na korištenje udrugama, a vjerojatno i političkim strankama.   
	Predloženo je da se u članku 9. pod točkom 4. u tabeli dopuni osim promocije i „prodaja“, s obzirom da se u nekim društvenim domovima obavlja i prodaja roba. 
	Drugih prijedloga nije bilo, te predsjednica daje na glasovanje prijedlog Odluke o davanju na privremeno i povremeno korištenje poslovnog prostora u objektima u vlasništvu Općine Legrad, te nakon glasovanja konstatira da je Odluka JEDNOGLASNO, sa 10 glasova „ZA“, prihvaćena.
	Odluka o davanju na privremeno i povremeno korištenje poslovnog prostora u objektima u vlasništvu Općine Legrad nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.
	
Točka 8.

	Predsjednica otvara 8. točku dnevnog reda – pitanja i prijedlozi i otvara raspravu.
	V. Cvetnić konstatira da će se morati napraviti izmjena odluke o plaćanju vrtića, ali u onom dijelu koji se odnosi na plaćanje za djecu koja su ujedno i u godini pred školu, jer će za njih troškove programa predškole, u okviru redovnog vrtićkog programa, financirati Ministarstvo u iznosu 20,00 kn po djetetu, kao što će financirati i za ostalu djecu koja nisu polaznici redovnog programa u vrtiću, već zasebno polaze program predškole. Predloženo je da se za tu djecu i cijena smanji za 20,00 kn mjesečno, ali prijedlog te odluke će se dati na sljedeću sjednicu Općinskog vijeća, jer njoj do prije neki dan nitko za to nije ništa rekao, da se napravi prijedlog odluke, te će se odluka primjenjivati npr. od 1.1.2015. s obzirom da se nemože primjeniti retroaktivno. 
	Nadalje, V. Cvetnić konstatira da je Udruga žena Legrad podnijela zahtjev za korištenje grba Legrada iz 1610. godine, te pojašnjava da Općinsko vijeće, odnosno nakon donošenja posebne odluke, sukladno Statutu, općinski načelnik ne može dati takve suglasnosti, jer to nije službeni općinski grb, već povijesni grb Legrada. Napominje da se po ovome ne treba donositi nikakva odluka, ali je željela upoznati vijećnike sa podnijetim zahtjevom. 
	I. Gabaj postavlja pitanje u svezi statusa objekta na Malom Pažutu.
	Načelnik pojašnjava da imamo poteškoća u odnosima s DUUDI-jem, još uvijek nije uspio dobiti termin za sastanak s njima, već je pokušavao preko dosta osoba i nitko mu ne može pomoći. Ujedno pojašnjava da su iz DUUDI-a zatražili podatke za objavu „200 projekata“ i za što smo im dostavili sve naše planirane projekte uključujući i zonu Mali Pažut sa česticom gdje je gospodarski objekt.
	V. Cvetnić pojašnjava da je i od Županije pokrenuta inicijativa za rješavanja predmeta čije rješenje čekaju pojedine Općine, vjerojatno nismo jedini čiji predmetni tamo nisu riješeni, pa se nadamo da će se i to pokrenuti na zahtjev Županije. 
	I. Gabaj postavlja pitanje koliko sada ima zaposlenih za javne radove.
	Načelnik pojašnjava da ih je trenutno 6, jer je za 2 radnika romske nacionalnosti istekao ugovor, sada su 4 muška i 2 žene, ali koristimo i mogućnost uključivanja nezaposlenih osoba koje primaju minimalnu zajamčenu naknadu iako se neki od njih ne žele uključiti o čemu ćemo obavijestiti Centar za socijalnu skrb. 
	I. Gabaj postavlja pitanje kakva je situacija s plaćanjem zakupnina.
	Načelnik pojašnjava da Legrađanka ima nešto dugovanja, ali oni imaju u planu neka ulaganja u objekt pa će se to zatvoriti; ostao je dio dugovanja LAC-a (M. Rašanec navodi iznos); te FRAN-a kojemu bi se dio dugovanja zatvorio za priključak plina za što smo od Koprivnica plina zatražili iznos cijene priključka; sa Jadranskim osiguranjem se zatvara mjesečno za ulaganja u prostor, a Ljekarna redovito plaća.
I. Gabaj postavlja pitanje što s prostorom bivše pekare.
	Načelnik pojašnjava da bi se iduće godine izradio energetski certifikat bez čega se više ne može prodati poslovni prostor, a nakon toga bi se išlo u prodaju prostora.

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