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	ZAPISNIK
         od 24. ožujka 2015. godine
	
sa 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Legrad održane u sali za sastanke Općine Legrad.
	
	Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/15-01/02, URBROJ: 2137/10-15-3 od 18. ožujka 2015. godine.
	Prisutni: Snježana Kuzmić – predsjednica, Marijan Baranašić, Ivica Gabaj, Ivana Halapija, 
                          Dijana Hunjadi, Zvonko Juras, Stjepan Kuruc, Dragutin Matoš, Zdravko Međimorec,
                          Ivica Rašanec i Ivan Šivak – članovi.    
          Sjednici prisustvuju: Ivan Sabolić, općinski načelnik Općine Legrad,
                                              Melita Rašanec – računovodstveno-financijski referent u Jedinstvenom 
                                                                           upravnom odjelu Općine Legrad,
	Zapisničar: Vesnica Cvetnić – voditeljica Odsjeka za opće, pravne i financijsko-računovodstvene 
                                                               poslove u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Legrad.
	Početak rada: 18.05 sati.

	Predsjednica pozdravlja sve prisutne članove Općinskog vijeća, te prije otvaranja sjednice poziva V. Cvetnić da izvrši prozivku i nakon prozivke konstatira da je prisutno svih 11 članova Općinskog vijeća. 
	Nakon toga otvara 22. sjednicu Općinskog vijeća i predlaže slijedeći  
		
D N E V N I  R E D

	1. Usvajanje Zapisnika sa 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Legrad od 5.03.2015. godine,
	2. Razmatranje Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Legrad za razdoblje od 1. srpnja 
              do 31. prosinca 2014. godine i usvajanje istog,
	3. Aktualni sat,
	4. Donošenje Rješenja o razrješenju i izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine 
              Legrad,
	5. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Legrad za 
              2014. godinu sa donošenjem Zaključaka:
	     - o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
                 infrastrukture na području Općine Legrad u 2014. godini,
	     - o usvjanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na 
                 području Općine Legrad u 2014. godini,
	     - o usvjanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog 
                 odgoja na području Općine Legrad u 2014. godini,
	     - o usvjanju Izvješća o izvršenju Prgorama javnih potreba u kulturi na području Općine 
                 Legrad u 2014. godini,
	     - o usvjanju Izvješća o izvršenju Plana socijalne skrbi na području Općine Legrad u 2014. 
                 godini,
	     - o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Općine 
                 Legrad u 2014. godini,
	     - o usvajanju izvještaja udruga građana i vjerskih zajednica o utrošenim sredstvima iz 
                 Proračuna Općine Legrad u 2014. godini,
	6. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg financijskog izvještaja Dječjeg vrtića Dabrić za 2014. 
              godinu,
	7. Razmatranje i usvajanje Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području 
              Općine Legrad za razdoblje od 2010. do 2015. godine za 2014. godinu,
	8. Razmatranje i donošenje Odluke o osnivanju Općinskog savjeta mladih Općine Legrad,
	9. Razmatranje i donošenje Odluke o Kalendaru manifestacija na području Općine Legrad u 
              2015. godini,
	10. Dogovor o organizaciji proslave Dana Općine Legrad, 31.05.2015., dogovor oko 
                raspisivanja javnog poziva za dodjelu javnih priznanja Općine Legrad, te izbor i 
                imenovanje članova Odbora za oddjelu javnih priznanja Općine Legrad,
	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 11 glasova „ZA“ prihvaćen.
	
Točka 1.

	Predsjednica otvara 1. točku dnevnog reda – usvajanje zapisnika sa 21. sjednice Općinskog vijeća  održane 5.03.2015. godine.
	Primjedaba po Zapisniku nije bilo, te predsjednica daje na glasovanje usvajanje Zapisnika sa 22. sjednice Općinskog vijeća i nakon glasovanja konstatira da je Zapisnik JEDNOGLASNO, sa 11 glasova „ZA“ usvojen.

Točka 2.

	Predsjednica otvara 2. točku dnevnog reda – razmatranje Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Legrad za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2014. godine i usvajanje istoga, te za pojašnjenje daje riječ načelniku.
	Načelnik pojašnjava Izvješće koje je dostavljeno svim članovima Općinskog vijeća sa sazivom za sjednicu. Izvješće pojašnjava po točkama, od 1 – 9.
	Izvješće se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.
	Nakon obrazloženja predsjednica otvara raspravu.
	V. Cvetnić pojašnjava da u Točki 9. podtočki 10., elaborat izvedenog stanja cesta neće obuhvatiti sve ceste na području Općine, izuzeti su poljski putevi, već ceste uz koje će se graditi kanalizacija.
	Z. Juras konstatira da će time biti obuhvaćeno i uređenje ceste od Antolovca do Županca, na što je pojašnjeno da ta cesta neće biti obuhvaćena, jer tom dionicom neće ići kanalizacija s obzirom da se spajamo prema Koprivnici.
	Načelnik pojašnjava da je razgovarao s PZC-om da se cesta Antolovec-Županec zavozi otpadnim materijaln om koji ima PZC, ali ŽUC to ne dozvoljava, te će kroz nekoliko dana napraviti uvid na terenu i izradit će troškovnik za asfaltiranje te ceste.
	Z. Međimorec konstatira da se započelo sa sanacijom poljskih puteva , da se pokušalo poravnati, ali to nije dovoljno, potrebno je dovesti i šljunak.
	Načelnik pojašnjava da se krenulo s sanacijom poljskih puteva, svi će se urediti, ali moli pomoć gosp. Međimorca da nam pomogne na način da nam ukaže koje poljske puteve je potrebno sanirati, jer on osobne ne poznaje dovoljno teren. Konstatira da želimo urediti poljske puteve i zbog INA-e, jer će uskoro početi snimanja, a tražili smo da nakon toga saniraju sve poljske puteve koje su koristili i na kojima će nastati šteta zbog njihove mehanizacije.
	Za raspravu se po ovoj točki više nitko nije javio, predsjednica zaključuje raspravu i daje na glasovanje Zaključak o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Legrad za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2014. godine, te nakon glasovanja konstatira da je Zaključak prihvaćen sa 10 glasova „ZA“ i 1 „SUZDRŽANIM“ glasom.
	Zaključak o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Legrad za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2014. godine nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.  

Točka 3.

	Predsjednica otvara 3. točku dnevnog reda – aktualni sat, te daje riječ načelniku.
	Načelnik pojašnjava:
	za stura, 25.03. je pozvan kod zamjenika predstojnika Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom u svezi naših neriješenih predmeta, koji je upoznat se predmetima koje želimo riješiti,

napravljen je uvid na Šoderici u svezi utjecanja zagađene vode u jezero, a što dolazi s područja Općine Đelekovec preko kanala u koji se ispuštaju fekalije iz septičkih jama te su poduzete mjere da se to spriječi, odnosno komunalnom redaru Općine Đelekovec je dostavljen dopis o utvrđenim činjenicama na terenu,
u Malom Otoku je još uvijek problem s kanalom u ulici iza kapelice, ali su naručene betonske cijevi kako bi se napravila odvodnja,
na području Jegnježđa je potrebno pročistiti 2 propusta vode ispod ceste da se omogući slobodan protok vode prema Dravi, jer zbog velikih oborina i voda to radi probleme u samom naselju Đelekovec i s njihove strane je to zatraženo,
u Legradu i Kutnjaku su se poravnali poljski putevi, a sa Zlatkom Horvat iz Velikog Otoka je dogovoreno da sada još prođe sa šinom da to poravna,
od Centra za socijalnu skrb smo dobili popis korisnika minimalne zajamčene naknade, ima ih 23-oje, te bi od 4. mjeseca sa više ljudi nastavili provođenje „rada za opće dobro“, a u 4. mjesecu bi započeli i javni radovi,
u Legradu smo, kod kućnog broja 11, Premec Mije, izvršili iskop dijela zemljišta gdje se skuplja voda i tu bi pročistili prolaz ispod ceste da se ta odvodnja napravi u šumu,
	Z. Juras konstatira da je na Šoderici uloženo dosta sredstava, te postavlja pitanje što se tamo dalje namjerava raditi i iz kojih sredstava.
	Načelnik pojašnjava da bi se nabavile fitnes sprave preko projekta Hrvatske turističke zajednice; poravnala bi se plaža koja je narušena zbog visokog vodostaja jezera i velikih oborina; dalje će raditi adrenalinski park; otvorit će se terasa kod Ribičkog doma, te i ove godine provesti projekt „Showderica“ sa studentima. Navodi da je održao sastanak sa Slogom podravskom trgovinom koji imaju objekt na Šoderici, te da bi svi sve htjeli badava, a nisu spremni ništa uložiti.
	Z. Juras postavlja pitanje što je s odvodnim kanalima na području Općine, te konstatira da je nasuprot njega također bio odvod.
	Načelnik pojašnjava da se kod Davora Harmincar u Legradu dio protoka izmuljio, a kada krenu javni radovi tada će se prokopati; u Malom Otoku su se pročistili kanali i štubli ispred kuća i napravljen je protok vode, a to je napravljeno i u Kutnjaku; u Legradu kod Veterinarske stanice je ŽUC pročistio propust ispod mosta. Nadalje pojašnjava da su započeli radovi na sanaciji mosta u Fizešu; da smo u pripremi za izradu energetskog pregleda javne rasvjete što bi također kandidirali za sredstva Ministarstva.
	Z. Međimorec postavlja pitanje tko je zadužen za kanal „Benčinu“.
	Načelnik pojašnjava da su Hrvatske vode, da je od strane Općien napravljen uvid, te da će se od Haračija zatražiti da pročisti kanal koji je zatrpao.
	Z. Međimorec pita zašto to ne mogu Hrvatske vode.
	Načelnik konstatira da su oni obaviješteni, ali već imaju plan radova za ovu godinu, a u njega to nije uključeno. Pojašnjava da je od Županije zatraženo i dostavili smo podatke o kritičnim točkama na području općine za zaštitu od poplava, što je Županija objedinila i dostavila Hrvatskim vodama.
	Z. Juras postavlja pitanje što je s kanalizacijom.
	Načelnik pojašnjava da Koprivničke vode rade projekt, a Općine moraju riješiti vlasničke odnose cesta za što smo u postupku izrade elaborata izvedenog stanja cesta gdje će ići projekt kanalizacije; neke ulice smo i dopunili za koje smo uočili da nisu bile prvobitno uključene; što se tiče Šoderice pojašnjeno nam je da to nije isplativo, ali postoje drugi Fondovi EU iz kojih će se i to moći isfinancirati; Općina će morati također sufinancirati izradu projekta sa 15% troškova; izgradnja kanalizacije se planira do sredine 2018. godine.
	D. Matoš postavlja pitanje gdje će biti obilazak u Fizeš za vrijeme radova na mostu, na što načelnik konstatira da je dogovarao da to bude kroz Pletarstvo.
	I. Gabaj konstatira da je na prošloj sjednici Općinskog vijeća načelnik izjavio da je na smetištu u Legradu zadovoljavajuće stanje, a on je nekoliko dana poslije vozio otpad koji je dozvoljeno (biootpad) i tamo je pravi „ekocid“, jer se tamo prazne cisterne od septičkih jama i dolje sve pliva, a gore je navoženo sve i svašta, plastika s groblja je sva razrovana. Postavlja pitanje da li se nešto poduzelo te predlaže da se iznađe rješenje za ispuštanje septičkih jama, da se napravi prostor samo za tu namjenu i da se dozvoljeni otpad vozi u samo za to određene dane; smatra da se to mora hitno riješiti.
	Načelnik konstatira da je on izjavio da je u Legradu najlošije stanje, ali to je jedina lokacija gdje se mogu ispumpavati cisterne sa fekalijama; druga mogućnost je odvoz na pročistač u Herešin što će uvelike povećati i troškove tih usluga. Stoga predlaže da se tamo napravi prokop, kao što smo na nekim lokacijama i nakon toga je bilo dobro, ali da se to napravi na gornjem dijelu površine jer će tada biti vidljivo, a u jami to nije, može se dovesti svašta, jer se ne vidi da je netko dovezao smeće; navodi da će do 15.4. biti riješen biootpad. Problem je i u tome da ljudi neće nikoga prijaviti iako često vide tko je dovezao otpad. 
	Z. Juras predlaže da se iskopa jama u koju bi se ispuštale fekalije.
	I. Gabaj konstatira da je navoženo puno zemlje od strane PZC-a, to bi se sve moralo poravnati i zaorati, a onda gore da se dozvoli dovoz fekalija, s time da se to povremeno preore da ne smrdi, tako dugo dok se ne izgradi kanalizacija. Nadalje, postavlja pitanje: kod Eko doma se ruši koš – što s time?, trupaca koji su bili obećani nema, a svojevremeno je kupljen i štagalj kojega također nema – gdje je to?
	Načelnik pojašnjava da se od štaglja odustalo, građa će se iskoristiti za nešto drugo, a što je trulo će se iskoristiti za Vuzmenku; trupci su ispiljeni i deponirani na terasi Eko doma.
	I. Gabaj dalje pita načelnika što misli o preustroju lokalne samouprave, te njegovo mišljenje o Općinskom vijeću, o vladajućoj i oporbenoj „garnituri“.
	Načelnik konstatira da može dati svoje osobno mišljenje i navodi: da Županije ostanu, ali da se nerentabilne Općine moraju ukinuti; smatra da bi mi trebali ostati, a da bi nam se priključila Općina Đelekovec. Što se tiče drugog pitanja navodi da se u početku bojao sukoba, ali mu je drago da ima konstruktivnih rasprava i prijedloga; shvaća se se u nekim stvarima sve strane ne slažu, ali da se mora naći kompromis za dobrobit Općine. Postoji politička različitost i različitost pripadnosti naseljima, ali funkcioniranje je dosta dobro i zadovoljan je.
	Z. Juras smatra da bi se Odbori Općinskog vijeća trebali više koristiti.
	Načelnik konstatira da nije protiv da se neka pitanja rješavaju kroz Odbore, kao i da se u raspravu Odbora uključe nove teme.
	V. Cvetnić pojašnjava da odbori osnovani kao odbori Općinskog vijeća, a ne Općine, da su oni zapravo „filter“ za Općinsko vijeće, odnosno oni raspravljaju o pitanjima koja su na rješavanju Općinskog vijeća, a ne Općine u cjelini, a načelnik može „koristiti“ odbore u svrhu olakšanja svojeg rada iako je on taj koji će odlučiti o krajnjim odlukama, jer je i odgovoran za cjelokupan rad Općine.
	I. Šivak smatra da ukoliko bi Odbori raspravili tematiku ne bi bilo tolike rasprave na sjednicama Općinskog vijeća.
	I. Gabaj smatra da se na sjednicama Općinskog vijeća premalo raspravlja, da Odbori Općinskog vijeća nisu dovoljno stručni za neka pitanja, jer u Odboru nisu samo članovi Općinskog vijeća.
  	S. Kuruc smatra da se nekad na sjednicama Općinskog vijeća sjedilo skupa i bez obzira na rasprave i kvalitetu prijedloga sve se odrezalo i reklo „idemo glasovati“ i „ruke su odradile svoje“. Smatra da je ovaj sastav Općinskog vijeća puno kvalitetniji od onog prije.
	I. Rašanec smatra da se neke velike rasprave ne mogu voditi; da je Proračun takav kakav jeste a da ima više sredstava bilo bi i više rasprave.
	Z. Juras konstatira da HDZ prije sjednice Općinskog vijeća ima sastanak gdje se zajednički dogovaraju stavovi koji se iznose na sjednici Općinskog vijeća. 
	Nakon toga predsjednica zaključuje raspravu po ovoj točki dnevnog reda. 
                	
Točka 4.

	Predsjednica otvara 4. točku dnevnog reda – donošenje Rješenja o razrješenju i izboru potpredsjednika Općinskog vijeća, te pojašnjava da s obzirom da je gosp. Baranašić stavio mandat u mirovanje, a obavljao je i dužnost potpredsjednika Općinskog vijeća, to više nije moguće, te se mora razriješiti s te dužnosti i izabrati novi potpredsjednik Općinskog vijeća.
	Upita u svezi razrješenja nije bilo, te potpredsjednica daje na glasovanje razrješenje Ivice Baranašića iz Malog Otoka, HDZ, s dužnosti potpredsjednika Općinskog vijeća.
	Glasovanjem je JEDNOGLASNO, sa 11 glasova „ZA“ prihvaćeno Rješenje o razrješenju potpredsjednika Općinskog vijeća.
	Rješenje o razrješenju potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Legrad nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.
	Nakon toga Zvonko Juras podnosi predsjednici pismeni prijedlog Kluba članova Općinskog vijeća HDZ-a za izbor potpredsjednika Općinskog vijeća.
	Predsjednica čita prijedlog kojim se za potpredsjednika Općinskog vijeća predlaže Ivica Rašanec iz Velikog Otoka, član HDZ-a, a prijedlog je potpisalo ukupno 5 članova Općinskog vijeća HDZ-a.
	Drugih prijedloga nije bilo i predsjednica daje na glasovanje prijedlog da se za potpredsjednika Općinskog vijeća izabere Ivica Rašanec iz Velikog Otoka, HDZ.
	Nakon glasovanja predsjednica konstatira da je prijedlog JEDNOGLASNO, sa 11 glasova „ZA“ prihvaćen, te je donijeto Rješenje o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Legrad koje se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio. 

Točka 5.

	Predsjednica otvara 5. točku dnevnog reda – razmatranje i usvajanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Legrad za 2014. godinu i za obrazloženje daje riječ načelniku.
	Načelnik pojašnjava pojedine stavke Godišnjeg izvještaja i to:
	Prihode po stavkama: prihode od poreza na dohodak, poreza na imovinu, poreza na potrošnju koja je ostvarena u većem iznosu od plana zbog adrenalinskog parka na Šoderici i Legrađanke; najveći „prihod od donacija“ koji se odnosi na prijenos vodovodne mreže Koprivničkim vodama koji je knjižen i kao prihod i kao rashod, sukladno knjigovodstvenim propisima; kapitalne pomoći od kojih za projektnu dokumentaciju za Šodericu nije ostvaren, jer je rok završetka projekta prolongiran do 31.03.2015. godine, a za cestu u Zablatju je Ministarstvo direktno isplatilo sredstva izvođaču, a ne preko Općine; od Fonda za nabavu komunalne opreme – još nije isplaćeno, jer je isporuka kom. opreme bila tijekom siječnja i veljače i računi su ispostavljeni u ovoj godini, pa će i prihod Fonda biti u ovoj godini; za kupnju zemljšta za zonu Kutnjak – pokušati će riješiti tijekom ove godine; pojašnjava prihode od imovine koji su uglavnom u okvirima plana, osim naknade za otkopane količinu energetskih min. Sirovina – plina koji je ostvaren u manjem iznosu od planiranog, dok je naknada za zauzeti prostor eksploatacijskih polja u većem iznosu s obzirom na rokove plaćanja, dio iz 2013. plaćen u 2014. godini, prihod od ekploatacije šljunka, te prihod od legaliazcije objekata je ostvaren u nešto većem iznosu od plana; ostali komunalni doprinosi i naknade su također u okvirima plana i zadovoljavajuća je naplata; od čišćenja zapuštenih nekretnina je prema dogovoru s vlasnicima dok je prihode od  komunalnih prekršaja dosta teško naplatiti; dosta su veliki prihodi od prodaje zemljišta na Šoderici, posebno okućnica, jer smo imali dosta novosklopljenih ugovora zbog priključaka na vodovod, a tu je i prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine ostvaren po natječaju za prodaju. Napominje da smo po ostavini dobili još jednu nekretninu, iza pok. Gabrijele Iskra i radi se o jednoj parceli poljoprivrednog zemljišta, dok je za kuću i dvorište potrebno provesti postupak čišćenja, jer je to kao vanknjižno vlasništvo bilo u ostavini. 

Rashode po stavkama u Posebnom dijelu Proračuna: po nagodbi za Bilokalnik, ove godine je plaćeno preostalih 20 tisuća kn; reprezentacijske troškove i članarinu za LAG; sponzorstva za obljetnice prošle godine; sponzorstvo za Showdericu; nagrade za novorođeno dijete u iznosu 11 tisuća kuna što je premalo i žao mu je zbog toga; tekuće donacije političkim strankama prema Odluci Vijeća; odvjetničke usluge su manje od plana, jer su još neki sporovi u tijeku; projektna dokumentacija za Šodericu će računi biti dani ove godine; izrada energetskog certifikata za Legrađanku jer u protivnom ne bismo mogli dati u zakup; troškovi etažiranja zgrade kod Škole; natječajna dokumentacija za projekte za EU fondove nismo imali troškova; za provedbu Programa zaštite divljači je u cijelosti ispunjen plan; ispitivanje vode na Šoderici što smo obvezni; povrat sufinanciranja izgradnje vodovoda na Šoderici prema Odluci Općinskog vijeća se provodi, a za Legrad se uglavnom kompenzira; tekuće održavanje objekata: Općine je bilo za zamjenu stolarije i uređenje prostorija Općine; za Legrađanku – preuzimanje dijela ulaganja od bivših zakupaca; svlačionice u Malom Otoku – za ogradu na objektu svlačionica; svlačionice u Zablatju – za priključak vode; dom mještana u Selnici Podravskoj – dio troškova za nadstrešnicu uništenu u požaru; za kamp na Šoderici – za ulaganja za koja smo se obvezali ugovorom; oprema za Legrađanku – oprema preuzeta od bivših zakupaca;  plaće za zaposlene – ostale u istim okvirima kao prije, s time da je dio plaće u iznosu 57.000,00 kn i dio doprinosa, za Vesnu prenijet na IPA projekt, prema obračunu sati rada na Projektu; plaće po sudskim presudama – obveza po poreznom rješenju za bivšeg načelnika; dnevnice za službena putovanja – nešto veće zbog većeg broja seminara na koje je bilo potrebno ići; naknade za prijevoz na posao i s posla – uključuju i putne troškove radnika na javnim radovima; materijal i energija – dio troškova također prenijet na Projekt – električna energija, plin, voda, telefon, poštanske usluge direktno vezane na Projekt; ostali troškovi su okvirima plana; uredski naemještaj i oprema – nabavljen tijekom uređenja Općine; donacije udrugama – svima je isplaćeno prema planu, osim VZ Općine koji nisu podnijeli zahtjev za preostali iznos; sponzorstvo za manifestacije na Šoderici – trošak Općine 10.000,00 kn, ostalih 10 tisuća podmirila Županija i TZ Županije; ostale nespomenute usluge koje se odnose na sponzorstva za knjige, kipare i ostale umjetnike – održane dvije likovne kolonije, jedna za Dan Općine i Općina je sponzorirala kupnjom platna za slikare, a oni su ostavili nekoliko slika za potrebe Općine; akciju Sigurno u prometu financiramo već više godina; rashodi za novu dvoranu i školu – odnose se na troškove ravnanja prilaznog puta; osnovnoj školi smo pomogli jer imaju toliko ograničena sredstva da nemaju nekad niti za osnovne potrebe; za UHDDR – nismo im doznačili sredstva, već smo im kupili materijal za krečenje prostorija; za Crveni križ – uplatili smo dio, a za ovu godinu smo im isplatili ukupni iznos; tekuće održavanje poljskih puteva – plan je bio povećan pri Rebalansu, ali se zbog vremenskih uvjeta nije uspjelo to izvršiti; održavanje nerazvrstanih cesta – imali smo troškove zbog čišćenja odvodnih kanala;  kamate na kredite će kasnije pojasniti Melita; za javnu rasvjetu – troškovi se ne mogu planirati 100%, a imali smo i nabavu novih rasvjetnih tijela na stupovima koji su bili mijenjani; ove godine ćemo te troškove imati i puno veće, jer se mijenja dosta stupova u Legradu, Kutnjaku; tekuće održavanje zelenih površina – odnosi se na Šodericu; eko-wc-i za Šodericu i Halaš Čardu; troškovi vodovoda na Šoderici – za tehnički pregled i ispitivanje hidrantske mreže; nabava komunalne opreme za javne radove; kante i kontejneri – dio opreme; projekt Šoderice je podijeljen na opremu i uređenje plaće – uređenje terena; dječji vrtić – troškovi su 500 tisuća kuna i bez obzira na naše stavove uvijek dođemo do tog iznosa, jer nema stavke na kojoj se može ušparati. 
	Nakon toga M. Rašanec pojašnjava da je ukupni manjak smanjen za 236.740,27 kn, te pojašnjava kamate za kredit koje je trebalo u cijelosti zadužiti, a koliko će one u stvarnosti biti ćemo vidjeti nakon zatvaranja dijela glavnice po primitku sredstava iz IPA-e za Projekt. 
	Zatim se raspravljalo o ukupnim troškovima Općine za provedeni Projekt sa kreditom, te se zaključilo da će troškovi iznositi blizu 700 tisuća kuna, odnosno udio u projektu od 347.462,64 kn + kredit u iznosu 328.355,28 kn.
	M. Rašanec obavještava da smo od ove godine bili obvezni objaviti na internetskoj stranici sve financijske izvještaje, te se oni mogu vidjeti.
	Nakon toga načelnik pojašnjava obveze i potraživanja po stavkama, te je zaključeno da ima stavka u obvezama i potraživanjima koje su zastarjele i trebalo bi to riješiti, otpisati. Među njima je i potraživanje prema SIZIM-u za koji se vodi predstečajni postupak. 
	I. Gabaj postavlja pitanje na što se odnosi potraživanje za povrat za nespomenute troškove, za što je pojašnjeno da se odnosi na račune za vodu IDEA-e; povrat za električnu energiju za stan Doma zdravlja. 
	Zatim načelnik pojašnjava dugovanja za najamninu gdje se članovi Vijeća nisu usuglasili u svezi predložene kompenzacije za najamninu „Gradmaksa“ na ime ugrađene rabljene peći za centralno grijanje u kotlovnici Legrađanke za iznos od 39.607,90 kn, smatrajući da je to preskupo za ono što je ugrađeno. 
	 Z. Juras smatra da je to morala Općina napraviti i isfinancirati.
	Načelnik pojašnjava da su ga zvali u subotu da im je potrebno odmah to složiti, a on nije bio u mogućnosti angažirati majstore kroz vikend.
	U raspravi je također iskazano negodovanje što Općina plaća režijske troškove, a oni su i za to dužni.
	I. Šivak je iznio problem koji su ribiči na Šoderici imali s „obitelji Lakić“ u vrijeme i nakon korištenja ribičkog doma, nikad nisu naplatili dug i sami su morali pokriti sve troškove šteta koje su ostale nakon iseljenja iz prostora.
	D. Hunjadi konstatira da ukoliko ne mogu plaćati najamninu, nije važno, ali da režijske troškove moraju snositi sami, zbog čega negoduju i mještani u Legradu, te se traži da si sva brojila prenesu na sebe i da ih se na taj način prisili da si plaćaju režije. 
	Načelnik pojašnjava da je on to već više puta zatražio od njih, ali nisu to još uvijek učinili, a sada smo prekinuli plaćati režijske troškove za Legrađanku, pa makar ih isključili. On im je želio pomoći, ali ne želi da ga kao načelnika prozivaju zbog toga, dogovarao se s njima i dao im rok, ali niti to nisu ispoštovali. 
	Predloženo je također da se angažira mjerodavna osoba da napravi procjenu napravljenih radova i ugrađene opreme, s obzirom da je ugrađena rabljena peć i predočeni iznos po računu je nerealan.
	I. Gabaj predlaže da se to što prije riješi, da se brojila za režije prenesu na njih kao zakupce, da se napravi realna procjena uloženih troškova, te da se Vijeće o tome izvijesti na sljedećoj sjednici.	
	Sa prijedlogom su se složili svi članovi Općinskog vijeća.  	
	Načelnik nadalje pojašnjava situaciju za potraživanja sa Fran-om i smatra da će se to riješiti; nakon toga obraže dugovanja za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta navodeći da do sada nije bilo problema, zakupci su obveze ispunili kako je bilo s njima dogovoreno. Ujedno konstatira da što se tiče izvještaja koje su dostavile udruge, svi koji to nisu učinili neće dobiti donacije iz Proračuna, osim toga obvezni su izvršiti prijavu u Registar neprofitnih organizacija i o tome donijeti dokaz u Općinu, nakon čega mogu dalje dobivati donacije iz Proračuna.
	I. Gabaj se ispričava što Evangelička crkva nije dostavila izvješće za 2014. godinu, te ga podnosi na sjednici. 
	Drugih pitanja po ovoj točki dnevnog reda nije bilo, te predsjednica zaključuje raspravu i daje na glasovanje usvajanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Legrad za 2014. godinu sa Zaključcima o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne                  infrastrukture na području Općine Legrad u 2014. godini, Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Legrad u 2014. godini, Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na području Općine Legrad u 2014. godini, Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Legrad u 2014. godini, Izvješća o izvršenju Plana socijalne skrbi na području Općine Legrad u 2014. godini, Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Općine Legrad u 2014. godini, izvještaja udruga građana i vjerskih zajednica o utrošenim sredstvima iz Proračuna Općine Legrad u 2014. godini.
	Nakon glasovanja predsjednica konstatira da je Godišnji izvještaj sa svim Zaključcima JEDNOGLASNO, sa 11 glasova „ZA“ prihvaćen.
	Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Legrad za 2014. godinu, Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Legrad u 2014. godini, Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Legrad u 2014. godini, Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na području Općine Legrad u 2014. godini, Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Legrad u 2014. godini, Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana socijalne skrbi na području Općine Legrad u 2014. godini,  Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Općine Legrad u 2014. godini, Zaključak o usvajanju izvještaja udruga građana i vjerskih zajednica o utrošenim sredstvima iz Proračuna Općine Legrad u 2014. godini nalaze se u prilogu zapisnika i njegov su sastavni dio. 

Točka 6.

	Predsjednica otvara 6. točku dnevnog reda – razmatranje i usvajanje Godišnjeg financijskog izvještaja Dječjeg vrtića Dabrić za 2014. godinu, te za pojašnjenje daje riječ Meliti Rašanec.
	M. Rašanec pojašnjava ukupne rashode, ukupne prihode, te prihode od roditelja i Općine iz kojih je vidljivo da je postotak koji financiraju roditelji 22,8%, a Općina 77,20 %; ekonomska cijena vrtića iznosi 2.183,28 kuna, a u prosjeku je bilo upisano 19-ero djece.
	Načelnik konstatira da su djelatnicama u Vrtiću plaće smanjene, odnosno usklađene sa plaćama u školstvu. 
	I. Gabaj postavlja pitanje da li postoje dugovanja za vrtić od strane roditelja. 
	M. Rašanec konstatira da su se neka dugovanja zatvorila, a dug obitelji Delić je ostao, oni su odselili i to neće biti moguće naplatiti, a ostao je i dio od Mustač.
	I. Gabaj nakon toga traži da načelnik ispita kolike su ekonomske cijene u drugim vrtićima, te postavlja pitanje da li su imenovani novi članovi Upravnog vijeća od strane Općine i izjavljuje da HSS nema kandidata.
	Načelnik konstatira da nisu imenovani članovi, jer je molio vjećnike da do ove sjednice predlože kandidate, a to nije nitko učinio. 
	Drugih pitanja nije bilo i predsjednica zaključuje raspravu po ovoj točki dnevnog reda i daje na glasovanje Zaključak o usvajanju Godišnjeg financijskog izvještaja Dječjeg vrtića Dabrić za 2014. godinu i nakon lgaosvanja konstatira da je Zaključak JEDNOGLASNO, sa 11 glasova „ZA“ prihvaćen.
	Zaključak se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.


Točka 7.

	Predsjednica otvara 7. točku dnevnog reda – razmatranje i usvajanje Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području Općine Legrad za razdoblje od 2010. do 2015. godine za 2014. godinu, te za pojašnjenje daje riječ načelniku.
	Načelnik pojašnjava Izvješće koje je dostavljeno članovima Općinskog vijeća sa sazivom, navodi da su količine otpada dobivene od koncesionara Prizme, da koncesionar otpad odvozi na odlagalište u Jasenovac, jer je jeftinije, cijena iznosi 150,00 kn/t, dok je na Piškornici cijena 1.100,00 kn/t.
	I. Rašanec postavlja pitanje kako bi se otpad trebao razvrstavati.
	Načelnik pojašnjava da se u domaćinstvima razvrstava papir i plastika posebno, a ostali miješani otpad se odlaže u kante; da se razvrstani otpad skuplja pri odvozu nakon 15. u mjesecu i to zasebnim kombijem; da još nisu postavljeni zeleni otoci, jer smo u postupku dodatne nabave kontejnera za zelene otoke po naseljima, a kasnije će se pristupiti izgradnji reciklažnog dvorišta na koje će se odlagati razvrstane vrste otpada. Za sanaciju smetišta smo dostavili zahtjev za sastanak sa gosp. Jozinovićem, direktorom Piškornice, ali još nismo dobili odgovor.
	Drugih pitanja nije bilo, te predsjednica zaključuje raspravu i daje na glasovanje usvajanje Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području Općine Legrad za razdoblje od 2010. do 2015. godine za 2014. godinu, te nakon glasovanja konstatira da je Zaključak o usvajanju Izvješća JEDNOGLASNO, sa 11 glasova „ZA“ usvojen.
	Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području Općine Legrad za razdoblje od 2010. do 2015. godine za 2014. godinu nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Točka 8.

	Predsjednica otvara 8. točku dnevnog reda – donošenje Odluke o osnivanju Općinskog Savjeta mladih Općine Legrad i za pojašnjenje daje riječ načelniku.
	Načelnik pojašnjava da Općina ima osnova Savjet mladih, ali nisu bili provedeni izbori za članove Savjeta, te se planiralo samo provesti izbore. Međutim, prošle godine je donijet novi Zakon o savjetima mladih, te se postojeća odluka nije mogla uskladiti zbog obimnih izmjena, te se odlučilo predložiti donošenje nove odluke. Pojašnjava da je Ministarstvo socijalne politike i mladih zatražilo dostavu izvješća o radu općinskog Savjeta mladih, a mi nismo imali podataka za upisati. 
	Postavljeno je pitanje da li se sve od poziva za predlaganje članova mora objavljivati i u sredstvima javnog priopćavanja, na što V. Cvetnić odgovara da se mora, jer je to određeno Zakonom.
	Dogovoreno je da će se poziv za predlaganje članova Savjeta objaviti nakon stupanja na snagu Odluke.
	I. Rašanec postavlja pitanje da li rad Savjeta mladih također financira lokalna samouprava, na što mu je odgovoreno da da, što je navedeno i u Odluci.
	Drugih pitanja nije bilo i predsjednica zaključuje raspravu i daje na glasovanje prijedlog Odluke o osnivanju Općinskog Savjeta mladih Općine Legrad i nakon glasovanja konstatira da je Odluka usvojena sa 10 glasova „ZA“ i 1 glasom „PROTIV“.
	Odluka o osnivanju Općinskog Savjeta mladih Općine Legrad nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Točka 9.

	Predsjednica otvara 9. točku dnevnog reda – donošenje Odluke o donošenju Kalendara manifestacija za 2015. godinu, te daje riječ načelniku za pojašnjenje.
	Načelnik pojašnjava da je svim udrugama i drugim subjektima dostavljen poziv da dostave svoje prijedloge manifestacija u ovoj godini, a o nekima se dogovaralo sa Turističkom zajednicom Županije; na polođeni letka na kojem bi bile navedene sve manifestacije bi se naveli svi ugostiteljski objekti sa telefonskim brojem za potrebe turista.
	Nakon ovog predložene su dopune i to:
	25.4. susreti dramskih amatera organizator KUD Zrin Legrad,

23. i 24.05. Dan mladih u Legradu organizator Evangelička crkvena Općina Legrad,
28.06. proštenje Ivanje u Selnici Podravskoj,
19.07. lovačko gađanje organizator Lovačka udruga KUNA Legrad.
	I. Gabaj postavlja pitanje da li Općina financira te manifestacije.
	Načelnik pojašnjava da financira one manifestacije koje su planirane Proračunom.
	Za raspravu se po ovoj točki više nitko nije javio, te predsjednica zaključuje raspravu i daje na glasovanje prijedlog Odluke o donošenju Kalendara manifestacija za 2015. godinu i nakon glasovanja konstatira da je Odluka JEDNOGLASNO, sa 11 glasova „ZA“ usvojena. 
 
Točka 10.

	Predsjednica otvara 10. točku dnevnog reda – dogovor o organizaciji proslave Dana Općine Legrad, 31.05.2015. godine, dogovor oko raspisivanja javnog poziva za dodjelu javnih priznanja Općine Legrad, te izbor i imenovanje članova Odbora za dodjelu javnih priznanja Općine Legrad, te za pojašnjenje daje riječ načelniku.
	Načelnik pojašnjava da ove godine Dan Općine „pada“ 31.05.2015. godine, što je bilo vidljivo i po programu u Kalendaru manifestacija za 2015. godinu; da je on planirao da se svečana sjednica Općinskog vijeća održi u petak, što se prakticira u sve većem broju Općina, jer je to radni dan, to bi bilo u 18 i 19 sati; isto tako predlaže, ako se vjećnici s time slože da se sjednica održi u nekom od naselja Općine, to ne mora biti uvijek u Legradu, što se također prakticira u drugim Općinama. Vjećnici se o tome nisu izjasnili, te načelnik zaključuje da bi se ove godine održala u Legradu, a za iduću godinu da se o tome razmisli. Program proslave je predviđen za subotu, 30.05. kada bi se održao „Dan udruga“, susreti Udruga žena, te likovna kolonija, a iz Selnice su predložili da se održi memorijalni turnir u nogometu i da se nazove po poginulom branitelju Marijanu Hušnjaku. Na sam dan „Presvetog Trojstva“ bi u okviru Dana Općine bila sveta misa na koju može otići tko želi.  Predlaže da se ove godine prikupe prijedlozi za dodjelu javnih priznanja, jer već nekoliko godina Općina to nije podijelila, a ima zaslužnih ljudi koji bi javno priznanje Općine trebali dobiti.
	V. Cvetnić pojašnjava koja javna priznanja su utvrđena Odlukom o javnim priznanjima Općine Legrad, te da se za provedbu javnog poziva za dodjelu javnih priznanja mora osnovati Odbor (čita članak o osnivanju Odbora i tko može biti član Odbora), te navodi da Odbor ima predsjednika i 4 člana koje bi trebalo imenovati.
	Predsjednica predlaže za člana Odbora – Dragutina Matoš, vjećnika i predsjednika KUD-a ZRIN Legrad.
	Z. Juras smatra da bi u Odbor trebalo imenovati nekoga iz Škole, te predlaže da ravnatelj predloži nekoga.
	I. Šivak se dobrovoljno javlja za člana Odbora.
	Dalje su predloženi slijedeći članovi Odbora: Ivica Rašanec za predsjednika Odbora, Snježana Kuzmić i Marija Đurkan koja je pristala po obavljenom telefonskom razgovoru.
	Drugih prijedloga nije bilo i predsjednica daje na glasovanje Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Odbora za dodjelu javnih priznanja Općine Legrad, te nakon glasovanja konstatira da su glasovanjem JEDNOGLASNO, sa 11 glasova „ZA“ u Odbor imenovani: Ivica Rašanec za predsjednika, Dragutin Matoš, Ivan Šivak, Marija Đurkan i Snježana Kuzmić za članove Odbora.
	Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Odbora za dodjelu javnih priznanja Općine Legrad nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.
Točka 11.

	Predsjednica otvara 11. točku dnevnog reda – pitanja i prijedlozi, te otvara raspravu.
	I. Gabaj postavlja pitanje da li imamo saznanja kada će se dostaviti iskaznice za provedenu izobrazbu za rukovanje pesticidima.
	Načelnik konstatira da ne zna, ali I. Rašanec navodi da se čeka i do 2 mjeseca. 
	Načelnik pojašnjava da kada se dobiju iskaznice tada se može podnijeti zahtjev Općini za sufinanciranje izobrazbe.
	I. Gabaj konstatira da više nema ušća na Dravi kod Halaš Čarde.
	Načelnik pojašnjava da zna što se dogodilo, da je već više puta traženo da se sanira obala, sada su „zeleni“ suglasni. Nakon toga pojašnjava u svezi dugogodišnjeg zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta navodeći da je vjerojatno natječaj konačno riješen i da je dugogodišnji zakup dobila Podravka.
	V. Cvetnić pojašnjava da se zatražilo naše očitovanje u svezi posjeda parcela koje su bile predmet natječaja za dugogodišnji zakup, te da smo tom prilikom zatražili neku dokumentaciju iz koje je vidljivo kako je natječaj riješen; dostavljen nam je dio iz Zapisnika Agencije za poljoprivredno zemljište iz kojeg je vidljivo tko su sve bili podnosioci ponuda, tko je ponudio koliku zakupninu i tko je izabran za dugogodišnjeg zakupca. Mi smo dostavili izjavu o posjedu, a dostavili smo i, prema njihovom zahtjevu, popis ostalih čestica državnog zemljišta koje još nisu dobile zakupce. Radi se o dvije čestice na Velikom Pažutu za koje smo naknadno saznali da su u vlasništvu Države, te o česticama za koje se nitko nije javio u provedenim natječajima.   


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