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	ZAPISNIK
         od 15. ožujka 2016. godine
	
sa 30. sjednice Općinskog vijeća Općine Legrad održane u sali za sastanke Općine Legrad.
	
	Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/16-01/03, URBROJ: 2137/10-16-1 od 8. ožujka 2016. godine.
	Prisutni: Snježana Kuzmić – predsjednica, Marijan Baranašić, Ivica Gabaj, Ivana Halapija, 
                          Zvonko Juras, Stjepan Kuruc, Dragutin Matoš, Zdravko Međimorec, Ivica Rašanec, 
                           Ivica Šenji i Ivan Šivak – članovi.    
          Sjednici prisustvuju: Ivan Sabolić, općinski načelnik Općine Legrad,
                                              Kristina Turk – zamjenica općinskog načelnika Općine Legrad,
                                              Melita Rašanec – referent za financijsko-računovodstvene poslove,
                                              Mirjana Šalamon – referent za poljoprivredno-komunalno redarstvo,
          Zapisničar: Vesnica Cvetnić, voditeljica Odsjeka za opće, pravne i financijsko-računovodstvene 
                               oslove Jedinstvenog upravnog odjela Općine Legrad,
	Početak rada: 18.05 sati.

	Predsjednica pozdravlja sve prisutne članove Općinskog vijeća, te prije otvaranja sjednice poziva predsjednika Mandatne komisije Općinskog vijeća da podnese izvješće o podnesenoj Izjavi o mirovanju mandata članice Općinskog vijeća kao i prijedlogu Hrvatske demokratske zajednice o predlaganju zamjenika člana Općinskog vijeća.
	Predsjednik Mandatne komisije, Ivica Rašanec čita Izvješće Mandatne komisije. 
	Izvješće Mandatne komisije nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio. 

	Nakon toga predsjednica poziva predloženog zamjenika člana Općinskog vijeća, gosp. Ivicu Šenji  da položi Prisegu na dužnost člana Općinskog vijeća kako bi mogao stupiti u prava i obveze člana Općinskog vijeća. 
	Predsjednica čita tekst prisege nakon čega Ivica Šenji odgovara „PRISEŽEM“, potpisuje tekst prisege i dostavlja je zapisničaru.
	Prisega je sastavni dio zapisnika i nalazi se u prilogu. 

	Nakon toga predsjednica najprije pozdravlja i predstavlja Mirjanu Šalamon, novu službenicu Općine na radnom mjestu poljoprivredno-komunalnog redara, a zatim poziva Vesnicu Cvetnić da izvrši prozivku, te nakon prozivke konstatira da je prisutno svih 11 članova Općinskog vijeća, otvara 30. sjednicu Općinskog vijeća i predlaže slijedeći  
		
D N E V N I  R E D

	1. Usvajanje Zapisnika sa 28.  sjednice održane 10.12.2015. godine i 29. sjednice održane 28.12.2015. godine,
	2. Aktualni sat,
	3. Razmatranje izvješća o radu općinskog načelnika u razdoblju od 1.07. do 31.12.2015. 
              godine i donošenje Zaključka o usvajanju,
	4. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Legrad za 
              2015. godinu sa donošenjem zaključaka o usvajanju izvješća o izvršenju programa javnih 
              potreba i to:
Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Legrad u 2015. godini,
Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Legrad u 2015. godini,
Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Legrad u 2015. godini,
Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Legrad u 2015. godini,
Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana socijalne skrbi na području Općine Legrad u 2015. godini,
Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Općine Legrad u 2015. godini,
	5. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg obračuna Financijskog plana Dječjeg vrtića 
      „Dabrić“ za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine,
	6. Razmatranje i usvajanje financijskih izvještaja udruga o potrošnji proračunskih 
       sredstava za 2015. godinu,
	7. Razmatranje i usvajanje Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području 
      Općine Legrad za razdoblje od 2010.  do 2015. godine za 2015. godinu,
	8.  Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje 
      političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Legrad za razdoblje od 1. 
      siječnja do 31. prosinca 2016. godine,
	9. Razmatranje i donošenje Odluke o novčanoj potpori za novorođeno dijete na području 
              Općine Legrad,
	10. Donošenje Odluke o suglasnosti i podršci prijedlogu Školskog odbora Osnovne škole 
                Legrad za promjenu naziva Osnovne škole Legrad,
	11. Dogovor u svezi pokretanja postupka i utvrđivanja poljskih puteva na području Općien 
                za njihovu sanaciju i uređenje,
	12. Dogovor oko organizacije Dana Općine Legrad, te donošenje OIdluke o pokretanju 
                postupka za objavu javnog poziva za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja
               Općine Legrad, te imenovanje povjerenstva za dodjelu javnih priznanja,
 	13. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti DVD-u Kutnjak za rušenje i prodaju drva na 
                zemljištu Općine Legrad u k.o. Kutnjak radi prikupljanja sredstava za obnovu krovišta 
                vatrogasnog doma u Kutnjaku,
	14. Pitanja i prijedlozi. 

	Nakon toga predsjednica postavlja pitanje izmjena i dopuna predloženog dnevnog reda,
	I. Gabaj konstatira u svezi predložene 10. točke dnevnog reda da on kao član Školskog odbora zna da niti jedan prijedlog nije donijet za promjenu naziva Osnovne škole Legrad, jer je rečeno da će se na slijedećoj sjednici Školskog odbora o tome odlučiti, te predlaže da se točka 10. izmijeni na „Donošenje prijedloga o promjeni naziva Osnovne škole Legrad“.
	Drugih prijedloga nije bilo, te predsjednica daje na glasovanje prijedlog izmjene predložene točke 10. dnevnog reda i nakon glasovanja konstatira da je izmjena točke 10. JEDNOGLASNO, sa 11 glasova „ZA“ prihvaćena.
	Nakon toga predsjednica daje na glasovanje predloženi dnevni red sa prihvaćenom izmjenom točke 10. 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 sjednica Općinskog vijeća i to:
	a) Zapisnika sa 28. sjednice održane 10.12.2015. godine.
	Primjedaba nije bilo, te predsjednica konstatira da je nakon glasovanja Zapisnik sa 28. sjednice Općinskog vijeća JEDNOGLASNO, sa 11 glasova „ZA“ usvojen.
	b) Zapisnika sa 29. sjednice održane 28.12.2015. godine.
	Primjedaba nije bilo, te predsjednica konstatira da je nakon glasovanja Zapisnik sa 29. sjednice Općinskog vijeća JEDNOGLASNO, sa 11 glasova „ZA“ usvojen. 

Točka 2.
		
	Predsjednica otvara 2. točku dnevnog reda – aktualni sat i daje riječ načelniku.
	Načelnik najprije čestita novoizabranom članu Općinskog vijeća i želi mu uspješan rad, a nakon toga iznosi izvješće o radu Općine oi točkama i to:
	 uređenje prostora Općine: pojašnjava da su već izvršeni radovi sanacije struje, zamijenjeni su prozori, a i pod u hodniku će se zamijeniti, te pokrečiti prostor hodnika. Vrijednost radova bi iznosila cca 45.000,00 kuna.

 Seizmička ispitivanja: od 1.04. bi započela na EP Legrad i Lunjkovec-Kutnjak započela seizmička ispitivanja i to u predjelu „Gradišće“, „Velike Sjenokoše“, dio kod Kutnjaka prema Rasinji i Ivancu.
	Z. Juras postavlja pitanje tko vrši ispitivanja, na što načelnik odgovara da Geofizika.
	Dalje pojašnjava da će se u petak sastati s načelnicima drugih Općina gdje će se obavljati ispitivanja, a radi dogovora o cijenama naknade šteta za pojedine kulture. Svaki poljoprivrednik kojemu će se učiniti šteta dobit će obrazac koji će morati popuniti. Navodi da je sa investitorima obišao i neke bušotine, Kutnjak 2 i Legrad Jug 1.
	I.Šenji postavlja pitanje tko je investitor.
	Načelnik pojašnjava da je investitor turska kompanija i da planira na području naše općine imati dvije elektrane.
	javni radovi: pojašnjava da se prijavilo 30-ak ljudi, a kriterije zadovoljava 12 osoba koje bi radile u 3 programa; za sada se čeka odluka Države; intencija je da se smanji broj socijalnih naknada; Zavod za zapošljavanje je za sve predložene radnike provjerio uvjete, s time da bi program za gerontodomaćice započeo ranije, a mi bi uzeli 5 žena.

 natječaj za stručno osposobljavanje: još nismo dobili odobrenje Zavoda, K. Milosavljević je trenutno na volontiranju u Općini. Ujedno pojašnjava da je za poslove poljoprivredno-komunalne redarke zaposlena Mirjana Šalamon od 1.02.
 EU projekti: kroz LAG je Općina ušla u izradu strategije; potrebno je napraviti kriterije prema kojima bi se odabirali projekti; Općine će imati 9 projekata koji bi se financirali sa 40.000,00 EUR-a; Projekti udruga i i ostalih članova LAG-a bi išli po drugim kriterijima.
 Suradnja s Mađarima: s Mađarima je dogovoreno da se provede projekt biciklističke staze do ušća; 
- Mađari su za sredstva EU prijavili prelaz u 9. mjesecu (za iznos od 25.000,00 EUR-a)                                                                                             
	  - također bi prijavili projekt „Europa za građane“ koji bi bio u Slovačkoj kao i prošle godine u Černoj vodi (za kulturno povijesnu suradnju),
	  - za program „INTERREG“ (2. krug natječaja) prijavili bi biciklističku stazu prema Šoderici, u što se uključila i Općina Đelekovec, a koja se povezala sa Općinom Zakanyfaly za suradnju.
	  - u četvrtak bi se trebala održati skupština Europske grupacije u koju smo se uključili u svezi projekata za vodeni turizam, pristaništa na Dravi i vodenice.
	  - na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja smo predložili projekat vatrogasnog doma u Legradu, jer je to jedini pripremljen projekt, sa ukupnom vrijednosti cca 224.000,00 kn, od čega bi Općina financirala 15%.
	g) sastanak u ŽUC-u: postavio je pitanje ograde na mostu kod groblja u Legradu, ali mu je odgovoreno da to nije moguće zbog nagiba ceste, ali je obećano da će postaviti znakove.
	- što se tiče sanacije cestovnih kanala u Selnici i Kutnjaku – rečeno mu je da će to urediti ukoliko si ljudi sami kupe betonske timnice i ako potpišu ŽUC-u suglasnost.
	- asfaltiranje ceste Antolovec – Županec: predloženo je da se sa ŽUC-om potpiše sporazum da će Općina to financirati, a oni bi proveli natječaj. Općina bi ove godine financirala 200 tis. kn, a ostatak iduće godine.
	h) sastanci odbora Općinskog vijeća:  održani su sastanci dvaju odbora i to:
	- Odbora za suradnju s udrugama, a u svezi provedenog natječaja za sredstva udrugama na koji su se javile sljedeće udruge: nogometaši Legrada, Selnice i Zablatja, DVD Veliki Otok, KUD Zrin Legrad, Ekološka udruga Legrad, Udruga žena Legrad, dok je Udruga žena Kutnjak-Antolovec zakasnila sa prijavomn pa je Odbor odobrio dotaciju; za neke ugovore postoje zakonske obveze – za Vatrogasnu zajednicu Legrad koja će sredstva raspoređivati DVD-ima; HGSS i Crveni križ    
    	- Odbora za gospodarstvo koji je predložio da se pokrene postupak naknade štete od divljači na način da se odobre dodatne kvote za redukcijski lov.
	i) financije Općine: Pojašnjava da ćemo ovaj mjesec, uplatom  zadnje rate, zatvoriti obvezu prema Ekonergu; od Fonda mu je obećana skora isplata za zemljište za zonu Kutnjak; sve tekuće račune podmirujemo redovito, a ostale obveze za povrate za izgradnju vodovoda Legrad i za Šodericu planira zatvoriti do kraja ove godine.
	j) Ostalo:
	- sastao se s mađarskom Upravom za upravljanje katastrofama koji su posjetili našu Županiju i neke Općine uz Dravu,
	- sudjelovao je na Danima Zrinskih u Budimpešti (2.02.),
	- poljoprivredno-komunalna redarka počela je raditi 1.02. i do sada je odradila sve poslove koji su u njezinoj nadležnosti
	- za EP „Gornje Grmlje“ su usuglašeni uvjeti – ograđivanje zbog blizine škole u Selnici, a nagibi su usklađeni s propisima radi izlaska ljudi i životinja pri eventualnom padu u vodu, dok je u  Prostornom planu Općine već je planirana lokacija za tu namjenu.
	Z. Juras postavlja pitanje tko ima to EP?
	Načelnik pojašnjava da je to tvrtka Bednja, Tome Halapija.
	u Kutnjaku su postavljene nove bandere, a dogovoreno je postavljanje i novih svjetiljki (21 komad); zamjena je napravljena i na Šoderici,

prema Fondu za zaštitu okoliša bi podnijeli zahtjev za financiranje zamjene svjetiljki sa led rasvjetom na svakoj banderi, najprije u centru Legrada, a u budućnosti i u Antolovcu kad zamijene bandere.
u pripremi je daljnja faza radova na novoj školi, mi bi trebali urediti pristupnu cestu,
započeli su radovi dovršenja izgradnje sekundarnih vodova vodovoda u Legradu, Velikom Otoku – do ugostiteljkog objekta na Čerepani i u Zablatju gdje bi Općina sufinancirala 50%, a 50% KC vode.
	pokrenut je postupak za izvođenje 4. faze radova na novoj školi u Legradu što obuhvaća uređenje okoliša, parkirališta i prilazne ceste,
	proveden je postupak za sanaciju stabala na Cintoru, posao je dobila tvrka „Šumoizrada“ iz Koprivnice, a u nedjelju u 9.00 sati bi proveli dražbu za prodaju srušenih stabala i grana,
na terenu je izvršen uvid za kanal u Kutnjaku, ljudi nisu napravili što su trebali, što je dogovoreno, pa se bude prokopalo samo tamo gdje bude počišćeno,
prodaja Fizeša (PG-a) – ima informaciju da će biti provedena dražba uz cijenu od 3 mil. kuna.

Nakon toga predsjednica otvara raspravu.
	I. Gabaj pohvaljuje na opsežnom izvješću, ali i na provedenim i pokrenutim aktivnostima, zanima ga da li ima kakvih promjena u svezi objekta na Malom Pažutu.
	Načelnik pojašnjava da nema nikakvih novosti, ali se čuo a gosp. Habrkom i dogovorio da zajedno odu do predstojnika DUUDI-a, a pokušat će se naći i s Ministrom obrta i poduzetnišva.
		I. Šenji konstatira da bi osim prometnih znakova na mostu kod groblja, znakove trebalo postaviti i na mostu prema Halaš Čardi,
	Zamjenica načelnika K. Turk navodi da bi i kod Radea Vidović u Kutnjaku trebalo nešto poduzeti.
	Z. Juras konstatira da se puno napravilo, a nada se da će se pokrenuti i privreda, navodi da je sa kapelice na groblju počela otpadati žbuka i predlaže ako se ne započne s radovima obnove, da se barem ta žbuka skine, a na objektu mrtvačnice bi trebalo sanirati temelje.
	Z. Međimorec postavlja pitanje da li će za sanaciju krovišta mrtvačnice u Kutnjaku biti raspisan natječaj i kakav će se pokrov staviti.
	Načelnik pojašnjava da je potrebno napraviti troškovnik i tada vidjeti što će biti jeftinije i trajnije.
	Predsjednica konstatira da je na posljednjem sastanku župnog vijeća bilo razgovora o obnovi kapelice na groblju, te upućuje načelnika da sa župnikom uspostavi suradnju u svezi toga.
	Načelnik navodi da je već razgovarao o tome sa župnikom.
	Za raspravu se po ovoj točki dnevnog reda više nitko nije javio, te predsjednica zaključuje raspravu.      

Točka 3.

	 Predsjednica otvara 3. točku dnevnog reda – razmatranje Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Legrad u razdoblju od 1.07. do 31.12.2015. godine, te za pojašnjenje daje riječ načelniku. 
	Načelnik pojašnjava da su Izvješće dobili svi članovi Općinskog vijeća, da je to izvješće za drugo polugodište prethodne godine koje mora podnijeti Općinskom vijeću sukladno zakonu, te nakon toga pojašnjava Izvješće po točkama i to: financijski dio poslovanja o čemu će detaljnije pojasniti pod izvršenjem Proračuna za 2015. godinu; o radu Jedinstvenog upravnog odjela – broju službenika, odlasku komunalne redarke, natječaju za prijem na radno mjesto poljoprivredno-komunalnog redara, stručnom osposobljavanju; o javnosti rada – objavama o radu na internetskoj stranici Općine, u medijima, oglasnim pločama, prijemu građana načelnika u uredu; suradnji s Općinskim vijećem – predloženim i usvojenim aktima; zapošljavanju nezaposlenih osoba – u nekoliko programa tzv. „javnih radova“, financiranju i njihovom trajanju; međuopćinskoj i međunarodnoj suradnji – sa LAG-om Mura Drava, Europskoj grupaciji (EGTS) Regija Mura; sa susjednim Općinama u Hrvatskoj i Općinama u Mađarskoj; o EU projektima u kojima je Općina sudjelovala ili podnosila prijave za financiranje provedbe; suradnji s drugim institucijama – Županom i njegovim zamjenicima, Turističkom zajednicom Županije, PORA-om, sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, ŽUC-om, razvojnim agencijama i dr., te o realiziranim projektima u 2015. godini. Na kraju se svima zahvaljuje na suradnji. 
	Predsjednica otvara raspravu.
I. Gabaj smatra da bi početak Izvješća trebalo preformulirati, jer nije smisleno.
	Primjedba je prihvaćena.
	Z. Juras postavlja pitanje u svezi kanalizacije.
	Načelnik pojašnjava da će u četvrtak biti sastanak u Hrvatskim vodama; da elaborat cesta za k.o. Zablatje još nije proveden zbog promjena programa u Katastru, ostale k.o. su provedene; da je izrada projektne dokumentacije u tijeku, ali će trebati još neke korekcije; Općina će dokumentaciju financirati sa cca 216.000,00 kn s plaćanjem u dvije rate, a po odobrenju projekta od EU komisije će započeti radovi koje će vjerojatno izvoditi neki konzorcij, s obzirom da je cjelokupni projekt jako velik, uključeno više općina; procjenjuje se da bi se s radovima započelo početkom 2017. godine; za aglomeraciju Koprivnica je dobro što je izgrađen pročistač u Herešinu što nam olakšava pripremu i samu provedbu projekta, jer je i jeftinije.
	I. Šivak postavlja pitanje izgradnje kanalizacije na Šoderici. 
	Načelnik pojašnjava da po ovom projektu neće ići, jer se od strane EU smatra da nije isplativo, to je pokazaca CBA analiza, s obzirom da je premali broj korisnika tijekom cijele godine, a vjerojatno će tako biti i sa još nekim dijelovima područja općine, npr. u Fizešu u Legradu, ali će se naći drugi modaliteti financiranja da se izgradi kanalizacija na tim dijelovima.  
	Članovi Općinskog vijeća smatraju da prema Fizešu nije dobro da se ne izgradi kanalizacija, s obzirom da se sada izgradila škola s čime se složio i načelnik.
	Drugih pitanja po podnesenom Izvješću načelnika nije bilo, te predsjednica daje na glasovanje prihvaćanje Izvješća načelnika i nakon glasovanja konstatira da je Izvješće JEDNOGLASNO, sa 11 glasova „ZA“ prihvaćeno i o tome je donijet Zaključak koji se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Točka 4.

	Predsjednica otvara 4. točku dnevnog reda – razmatranje i usvajanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Legrad za 2015. godinu sa usvajanjem izvješća o izvršenju programa javnih potreba, te daje riječ načelniku za pojašnjenje.
	Načelnik pojašnjava da je od ukupnog plana ostvareno 82 % planiranih prihoda, a rashodi su ostvareni u nešto većem postotku od 92,8 %,  a da je ostvareni višak prihoda u iznosu 1,2 mil. kuna, zbog čega je manjak na kraju godine iznosio 1.750.099,96 kn. Navodi da je manjak prihoda smanjen, a u prvom tromjesečnju 2016. je i dodatno smanjen, jer smo gotovo u potpunosti isplatili dugovanje Ekonergu, a nakon toga se planiraju zatvoriti obveze za povrate za priključke za vodovod u Legradu i Šoderici; što se tiče dječjeg vrtića, tu su nešto smanjeni ukupni troškovi i to zbog smanjenja plaća djelatnicama zbog usklađenja sa plaćama u školstvu, a koje su zbog prestanka važenja odluke Vlade RH sa 31.12.2015. g. natrag vraćene na prijašnju visinu dok se ne donese nova odluka Vlade. Napominje da su troškovi vrtića realni i da se oni više ne mogu smanjiti.
	M. Rašanec pojašnjava da je sastavni dio Godišnjeg izvještaja i Izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa i Izvještaj o zaduživanju, kao i Izvještaji o izvršenju programa javnih potreba. Pojašnjava da je ostvarenje proračuna u tako visokom postotku jer smo tek u prosincu donijeli Rebalans za 2015. godinu, tako da se većina troškova uskladila, a tom prilikom su i detaljno pojašnjeni svi troškovi. Navodi da su sve obveze većinom isplaćene, te da se računi plaćaju gotovo na dan kada ih primimo, što je pohvaljeno od strane članova Općinskog vijeća.
	Za raspravu, kao i za pitanja se po ovoj točki dnevnog reda više nitko nije javio, te se predsjednica zahvaljuje, zaključuje raspravu i daje na glasovanje usvajanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Legrad za 2015. godinu, te Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Legrad u 2015. godini, Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Legrad u 2015. godini, Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Legrad u 2015. godini, Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Legrad u 2015. godini, Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana socijalne skrbi na području Općine Legrad u 2015. godini i Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Općine Legrad u 2015. godini.
	Nakon glasovanja predsjednica konstatira da su Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Legrad za 2015. godinu sa Zaključcima o usvajanju Izvješća glasovanjem JEDNOGLASNO, sa 11 glasova „ZA“ prihvaćeni i nalaze se u prilogu zapisnika i njegov su sastavni dio.

Točka 5.

	Predsjednica otvara 5. točku dnevnog reda – razmatranje i usvajanje Godišnjeg obračuna Financijskog plana Dječjeg vrtića Dabrić za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine. Pojašnjava da je Godišnji obračun Financijskog plana usvojen na sjednici Upravnog vijeća vrtića, te otvara raspravu.
	M. Rašanec pojašnjava da su u 2015. godini ostvareni prihodi i iz državnog proračuna i to u iznosu 900,00 kuna, a koji su doznačeni u prosincu na račun Općine.  
	Z. Juras ukazuje na to kolika je ekonomska cijena vrtića, koja iznosi 2.364,05 kuna.
	I. Gabaj konstatira da je ekonomska cijena u našem vrtiću stalno toliko, te da je izvješće detaljno.
	Načelnik navodi da je sramotno financiranje Države za predškolski program u iznosu 20,00 kn po djetetu koje je polaznik programa predškole, a sve ostalo mora financirati Općina. 
	Za raspravu se po ovoj točki dnevnog reda više nitko nije javio, te predsjednica daje na glasovanje usvajanje godišnjeg Obračuna Financijskog plana Dječjeg vrtića Dabrić za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine i nakon glasovanja konstatira da je Obračun JEDNOGLASNO, sa 11 glasova „ZA“ prihvaćen i o tome je donijet Zaključak koji se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Točka 6.

	Predsjednica otvara 6. točku dnevnog reda – razmatranje i usvajanje financijskih izvještaja udruga o potrošnji proračunskih sredstava za 2015. godinu, te navodi da su svi izvještaji koji su dostavljeni u Općinu, dostavljeni i članovima Općinskog vijeća.
	Načelnik pojašnjava da su svi korisnici koji dobivaju sredstva iz proračuna Općine, obavezni dostaviti taj novi izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava za prethodnu godinu, najkasnije do 28. veljače, te da do tog roka nismo dobili izvještaje od svih korisnika proračunskih sredstava, ali svi koji to nisu dostavili neće moći dobiti niti sredstva iz Proračuna ove godine.
	V. Cvetnić pojašnjava da je Uredbom o kriterijima za financiranje udruga kojom su propisani postupci dodjele sredstava udrugama koje provode programe za opće dobro propisana i obveza dostave određenih financijskih izvještaja, a da je jedan od tih izvještaja i izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava. Osim toga sve udruge, bez obzira da li vode jednostavno ili dvojno knjigovodstvo obavezne su do 28. veljače tekuće godine predati FINI i financijski izvještaj za prethodnu godinu, za koji je također propisan obrazac. Napominje ako nekome od udruga trebaju ti obrasci može se obratiti u Općinu i svima ćemo dostaviti na e-mail adrese. Osim toga, sve udruge moraju objaviti svoje financijske izvještaje za prethodnu godinu i to na internetskoj stranici, a s obzirom da većina udruga na našem području nema otvorenu svoju internetsku stranicu, moglo bi se dogovoriti s načelnikom da se njihovi izvještaji objave na općinskoj internetskoj stranici. To su sve nove obveze za udruge na koje će se oni morati prilagoditi i uskladiti svoje poslovanje.
	Za raspravu se više nitko nije javio, te predsjednica daje na glasovanje usvajanje financijskih izvještaja korisnika proračunskih sredstava, te nakon glasovanja konstatira da su financijski izvještaji JEDNOGLASNO, sa 11 glasova „ZA“ prihvaćeni i o tome je donijet Zaključak koji 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 od 2010. do 2015. godine za 2015. godinu, te za pojašnjenje daje riječ načelniku.
	Načelnik pojašnjava da smo u svezi gospodarenja otpadom imali inspekcijski nadzor Ministarstva zaštite okoliša, te da smo dobili tri primjedbe i to zbog nesaniranih divljih odlagališta otpada, nemamo na području Općine niti jedan spremnik za odlaganje baterija i nemamo obrazac za prijave građana o odbačenom otpadu. Stoga načelnik predlaže da se napravi popis svih lokacija odbačenog otpada i dalje da pratimo uklanjanje tog otpada.
	I. Šenji smatra da bi se trebao urediti i prostor „starog smetišta“ kod groblja, jer sada je to sve razrovano i trebalo bi poravnati.
	Za raspravu se više nitko nije javio, te predsjednica daje na glasovanje usvajanje Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području Općine Legrad od 2010. do 2015. godine za 2015. godinu, te nakon glasovanja konstatira da je Izvješće JEDNOGLASNO, sa 11 glasova „ZA“ usvojeno i o tome je donijet Zaključak koji se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Točka 8.

	Predsjednica otvara 8. točku dnevnog reda – donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Legrad za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine, te daje riječ načelniku za pojašnjenje.
	Načelnik pojašnjava da se odlukom moraju rasporediti planirana sredstva u proračunu koja su namijenjena za rad političkih stranaka; da se raspored radi prema broju članova pojedinice političke stranke u Općinskom vijeću, a da svaka stranka koja ima podzastupljeni spol dobiva 10% više sredstava. Prijedlog je napravljen za razdoblje od 1.01. do 4.03.2016. i od 5.04. do 31.12.2016. godine, s obzirom da je došlo do promjene u sastavu HDZ-a.
	V. Cvetnić pojašnjava da je prijedlog Odluke bio objavljen na internetskoj stranici Općine radi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, s obzirom da smo obvezni za sve prijedloge akata koji se upućuju na donošenje Općinskom vijeću provesti savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama. Ujedno napominje da po ovom prijedlogu nismo dobili niti jedan prijedlog niti primjedbu.
	Za raspravu se više nitko nije javio, te predsjednica daje na glasovanje prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Legrad za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine i nakon glasovanja konstatira da je Odluka JEDNOGLASNO, sa 11 glasova „ZA“ prihvaćena.
	Odluka se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Točka 9.

	Predsjednica otvara 9. točku dnevnog reda – razmatranje i donošenje Odluke o novčanoj potpori za novorođeno dijete na području Općine Legrad, te za pojašnjenje daje riječ načelniku.
	Načelnik pojašnjava da je već dosta Općina uvelo takve novčane potpore, da smo mi imali nagradu za novorođeno dijete koju smo isplaćivali, ali smatra da bi se trebao povećati iznos kako bi stimulirali parove u cilju povećanja nataliteta, a ovim prijedlogom bi se definirale još neke stvari koje nam se pojavljuju u praksi. Ujedno pojašnjava da je od članova Kluba vijećnika SDP-a predložena dopuna Odluke da općinski načelnik može u svakom pojedinom slučaju odlučiti prema vlastitoj procjeni da se nekim roditeljima umjesto novčanog iznosa potpora dodijeli u vrijednostnom bonu ili u opremi, za dio iznosa ili za cijeli iznos novčane potpore.
	Prijedlog za dopunu je podržan od strane članova Općinskog vijeća, a s obzirom da drugih pitanja niti prijedloga nije bilo, predsjednica daje na glasovanje Odluku o novčanoj potpori za novorođeno dijete na području Općine Legrad i nakon glasovanja konstatira da je Odluka JEDNOGLASNO, sa 11 glasova „ZA“ prihvaćena.
	Odluka se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Točka 10.

	Predsjednica otvara 10. točku dnevnog reda – donošenje prijedloga o promjeni naziva Osnovne škole Legrad, te daje riječ načelniku.
	Načelnik pojašnjava da je od strane građana dano dosta prijedloga; da su na Školskom odboru razmatrana nekoliko prijedloga, od „Marija Bango“, „Braća Zrinski“ do „Stjepanovac“.
	S. Kuruc navodi da je prijedlog Učiteljskog vijeća bio „Marija Bango“, dok je općinski vijećnik koji je član Školskog odbora predložio „Braća Zrinski“.
	Z. Juras konstatira da Klub vijećnika HDZ-a smatra da bi naziv škole „Marija Bango“ bio naprihvatljiviji, s obzirom da je ona puno radila na očuvanju tradicije dječjih igara i razvoju školstva.
	D. Matoš konstatira da Klub vijećnika SDP-a podržava prijedlog „Marija Bango“.
	Načelnik smatra da Zrinski nisu imali utjecaja na školstvo .
	I. Gabaj koji je i član Školskog odbora ostaje pri svojem prijedlogu „Braća Zrinski“, jer naziv „Marija Bango“ može biti naziv udruge i sl., a drugi predloženi naziv j veći, širi i ima dublji značaj; smatra da Zrinskima puno veći značaj  daju Međimurci i Mađari, a mi se „dičimo“ da je na našem području bio „Novi Zrin“.
	Načelnik smatra da Zrinski, osim Katarine Zrinske, nemaju poveznice sa školom.
	Nakon toga predsjednica daje prijedloge na glasanje i to:
	prijedlog „Marija Bango“ „ZA“ koji je glasovalo 9 članova, 1 je bio „PROTIV“, a 1 članica zbog odsustva sa sjednice nije glasovala, te je isti prihvaćen većinom glasova.

Prijedlog se nalazi u prilogu zapisnika, njegov je sastavni dio i uputit će se na razmatranje Školskom odboru OŠ Legrad.

Točka 11.

	Predsjednica otvara 11. točku dnevnog reda – dogovor u svezi utvrđivanja poljskih puteva kojima je potrebna sanacija, te daje riječ načelniku.
	Načelnik pojašnjava da putem natječaja HŽ Infrastrukture nismo uspjeli dobiti materijal za poljske puteve, te ćemo morati nabaviti sitni kamen. Pojašnjava da su prioritetni putevi utvrđeni obilaskom terena i da će neke trebati samo poravnati grederom, a ostale će trebati zavoziti i poravnati. Predloženi su slijedeći putevi: na „Peskima“ u V. Otoku, u Legradu – dio Šute, do ušća, prema Libanovcu, kraj Evangeličkog groblja; u Kutnjaku – iza peradarnika prema Antolovcu, iza nogometnog igrališta, prema Zablatju – prijavljeno i INI za naknadu štete; na Velikom Pažutu – put gdje SIZIM vozi gnojnicu; u Zablatju – prema bušotini 4 u Lugu; put kraj Orešca koji je isto oštećen od INA-e i put od Antolovca do Županca. Poziva vijećnike ukoliko imaju još prijedloga za neki put da nam svakako jave da se dopuni.
	Prijedlog je glasovanjem JEDNOGLASNO (sa 11 glasova „ZA“) prihvaćen.  

Točka 12.

	Predsjednica otvara 12. točku dnevnog reda – dogovor u svezi proslave Dana Općine i daje riječ načelniku.
	Načelnik pojašnjava da Dan Općine ove godine pada 22.05.2016., predlaže da se svečana sjednica održi 20.05.2016. u 20.00 sati, nakon čega bi bio kulturno-umjetnički program. Postavlja pitanje gdje bi se održalo, u Legradu ili nekom drugom naselju. Predloženo je da bude u Legradu.
	Dalje načelnik navodi da bi 21.05. bio „Dan udruga“ i ribičkim natjecanjem „Leskov prut“ i završno vatrogasna vježba u Legradu,
	22.05. – Sveta misa u 11.00 sati, a popodne predstava Vugrinca.
	Predlaže da se objavi javni poziv za dodjelu javnih priznanja, a povjerenstvo je u istom sastavu kao i 2015.g.
	Drugih prijedloga nije bilo, te predsjednica daje na glasovanje prihvaćanje prijedloga načelnika i nakon glasovanja konstatira da je prijedlog JEDNOGLASNO, sa 11 glasova „ZA“ usvojen.

Točka 13.

	Predsjednica otvara 13. točku dnevnog reda – davanje suglasnosti DVD-u Kutnjak-Antolovac za rušenje drva i prodaju na zemljištu u vlasništvu Općine radi prikupljanja sredstava za prekrivanje vatrogasnog doma u Kutnjaku.
	Načelnik pojašnjava da će Općina podnijeti zahtjev Šumariji da se DVD-u odobri sječa.
	Predsjednica daje na glasovanje suglasnost DVD-u Kutnjak – Antolovec da na zemljištu u vlasništvu Općine organizira prodaju ogrjevnog drva radi prikupljanja sredstava za prekrivanje vatrogasnojg doma u Kutnjaku i nakon glasovanja konstatira da je JEDNOGLASNO, sa 11 glasova „ZA“ prihvaćen prijedlog i donijeta je odluka koja se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio. 
 
Točka 14.

 	Predsjednica otvara 14. točku dnevnog reda- pitanja i prijedlozi i najprije čita primljene zahtjeve:
	zamolba „Gradmaks-a“, Pansiona Legrađanke za obročnu otplatu duga.

	Načelnik pojašnjava da im je dugovanje u iznosu 26.906,46 kn sa 15.3., te predlaže da im se odobri otplata prema predloženom planu, uz potpisivanje sporazuma.
Glasovanjem je prihvaćen prijedlog i to sa 10 glasova „ZA“ i 1 „SUZDRŽANIM“.

	dopis Odvjetnika Zorana Švaco u svezi priznavanja prava vlasništva Draženu Horvat iz Đelekovca.

	Načelnik pojašnjava da je Općina greškom naslijedila neke poljoprivredne čestice iza pok. Marije Čoklica iz Đelekovca, te se za dvije poljoprivredne čestice traži priznavanje vlasništva stvarnom vlasniku i predlaže da se to odobri da ne vodimo sudski postupak koji vjerojatno ne bi dobili.
	Glasovanjem je JEDNOGLASNO, sa 11 glasova „ZA“, prihvaćen prijedlog da se Draženu Horvat iz Đelekovca prizna pravo vlasnišva na poljoprivrednom zemljištu.
	O tome je donijeta odluka koja se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

	c) Zahtjev Marijane Perić iz Peteranca za proširenje njezine čestice na Šoderici.
	Načelnik pojašnjava da se radi o nekoliko m2 zemljišta puta koje bi ona otkupila i snosila troškove promjene međe. Predlaže da se odobri proširenje parcele, ali da se pričeka izradu izrada novog Provedbenog plana Šoderice koji bi se pokrenuo sa donošenjem Izmjena i dopuna PP Županije.
	Prijedlog načelnika je prihvaćen i glasovanjem je JEDNOGLASNO, sa 11 glasova „ZA“ donijeta odluka o suglasnosti za proširenje parcele na Šoderici vlasnice Marijane Perić iz Peteranca.
	Odluka se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

	d) Zamolba Marine Friščić iz Selnice Podravske za odobrenje pomoći za maturalno putovanje jednog djeteta.
	Predsjednica čita zamolbu,a za raspravu se nitko nije javio, te daje na glasovanje odobravanje pomoći i nakon glasovanja konstatira da je Zaključak o odobrenju pomoći JEDNOGLASNO, sa 11 glasova „ZA“ prihvaćen. 
	Zaključak se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

	e) Zahtjev T. Golec za isplatu nagrade za novorođeno dijete.
	Pojašnjeno je da ti ljudi ne žive u Selnici Podravskoj, iako su tu prijavljeni, na što se pozivaju kod svojeg zahjteva za odobrenje nagrade.
	Predloženo je da se ispita situacija na terenu.

	 Zahtjev tvrtke „LOKRI“ iz Koprivnice za odobrenje korištenja javne površine na Šoderici za smještaj pedalina za najam te postavljanje montažnog ojekta za ugostiteljsku djelatnost.     

Načelnik pojašnjava da su montažni kiosk imali i prošle godine, na prostoru Lazina, ali su sada zatražilii višegodišnji najam prostora.	

	Za raspravu se nitko nije javio, te predsjednica daje na glasovanje odobenje za korišenje javne površine za smještaj pedalina i postavljanje montažnog ugostiteljskog objekta na Šoderici i nakon glasovanja konstatira da je zamolba JEDNOGLASNO prihvaćena, sa 11 glasova „ZA“ i o tome je donijeta Odluka koja 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.

	Dovršeno u: 21.35 sati.

	Zapisničar:                                                                                               Predsjednica:
       Vesnica Cvetnić _________________                                                 Snježana Kuzmić

   

