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	ZAPISNIK
         od 19. prosinca 2016. godine
	
sa 36. sjednice Općinskog vijeća Općine Legrad održane u sali za sastanke Općine Legrad.
	
	Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/16-01/03, URBROJ: 2137/10-16-7 od 13. prosinca 2016. godine.
	Prisutni: Snježana Kuzmić – predsjednica, Marijan Baranašić, Ivica Gabaj, Ivana Halapija, 
                         Zvonko Juras, Stjepan Kuruc, Dragutin Matoš, Zdravko Međimorec, Ivica Rašanec i
                         Ivica Šenji – članovi.
	Ne prisustvuje: Ivan Šivak – član.    
          Sjednici prisustvuju: Ivan Sabolić, općinski načelnik Općine Legrad,
                                              Kristina Turk – zamjenica općinskog načelnika Općine Legrad,
                                              Melita Rašanec – referent za financijsko-računovodstvene poslove,
                                             - predstavnici „Koprivničkog poduzetnika“ d.o.o. radi prezentacije 
                                               prijedloga Programa ukupnog razvoja Općine Legrad,
          Zapisničar: Vesnica Cvetnić, voditeljica Odsjeka za opće, pravne i financijsko-računovodstvene 
                               poslove Jedinstvenog upravnog odjela Općine Legrad,
	Početak rada: 18.05 sati.

	Predsjednica pozdravlja sve prisutne članove Općinskog vijeća, pozdravlja predstavnike „Koprivničkog poduzetnika“ te poziva Vesnicu Cvetnić da izvrši prozivku i nakon prozivke konstatira da je prisutno 10 članova Općinskog vijeća, otvara 36. sjednicu Općinskog vijeća i predlaže slijedeći  
		
D N E V N I  R E D

Razmatranje prijedloga i donošenje Programa ukupnog razvoja Općine Legrad za 
razdoblje od 2016. do 2020. godine,
	2. Razmatranje i donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Legrad za 2016. godinu i 
              Projekcija za 2017. i 2018. godinu sa donošenjem Programa:
	- Programa o izmjenama i dopuni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
            infrastrukture na području Općine Legrad u 2016. godini,
 	- Programa o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području 
           Općine Legrad u 2016. godini,
	- Programa o izmjenama Programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na 
            području Općine Legrad u 2016. godini,
	- Programa o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Legrad u 
           2016. godini,
	- Plana o izmjenama i dopuni Plana socijalne skrbi na području Općine Legrad u 2016. 
            godini,
	- Programa o izmjeni Programa javnih potreba u sportu na području Općine Legrad u 2016. 
            godini,
	3. Glasovanje o izboru članova i zamjenika članova Općinskog savjeta mladih Općine 
              Legrad i utvrđivanje Rezultata glasovanja za članove i zamjenike članova Općinskog 
              savjeta mladih Općine Legrad,
	4. Razmatranje i donošenje akata iz područja civilne zaštite i to:
	    - Analize stanja sustava ciovilne zaštite na području Općine Legrad u 2016. godini,
	- Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Legrad u 2017. godini,
	- Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Legrad za 
            razdoblje od 2017. do 2020. godine,
	5. Pitanja i prijedlozi. 

	Nakon toga predsjednica postavlja pitanje izmjena i dopuna predloženog dnevnog reda od strane vijećnika.
	Načelnik predlaže dopunu dnevnog reda i to pod točkom 2. Donošenje Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Modernizacija nerazvrstane ceste Mali Pažut u naselju Legrad“, te predlaže da se predložene točke 2 do 5 pomaknu na točke 3 do 6.

	Drugih prijedloga nije bilo, te predsjednica daje na glasovanje predloženu dopunu dnevnog reda i nakon glasovanja konstatira da je predložena dopuna JEDNOGLASNO usvojena, sa 10 glasova „ZA“.
	Nakon toga daje na glasovanje predloženi dopunjeni dnevni red i nakon glasovanja konstatira da je predloženi dnevni red prihvaćen JEDNOGLASNO, sa 10 glasova „ZA“ .
	
Točke 1.

	Predsjednica otvara 1. točku dnevnog reda -  razmatranje prijedloga i donošenje Programa ukupnog razvoja Općine Legrad za razdoblje od 2016. – 2020. godine, te poziva predstavnike „Koprivničkog poduzetnika“ da vijećnicima prezentiraju prijedlog Programa.
	Gosp. Tihomir Cvetković pozdravlja sve članove Općinskog vijeća, navodi da će ispred izrađivača Programa, „Koprivničkog poduzetnika“ d.o.o., kao član tima koji je radio prijedlog, isti prezentirati, te pojašnjava da je prezentaciju Programa podijelio u nekoliko točaka i to:
	Što je Program ukupnog razvoja (PUR): pojašnjava da je to temeljni strateški dokument razvoja Općine Legrad u narednom razdoblju, od 2016. do 2020. godine, bez kojeg nije moguće predlagati niti jedan projekt za financiranje iz fondova EU, a koji je usklađen sa Županijskom razvojnom strategijom, te je on nužan preduvjet za daljnji razvoj. Pojašnjava da su u izradu prijedloga bili uključeni predstavnici javnog sektora – Općina, privatnog sektora – gospodarstvo i OPG-ovi, te civilno društvo – udruge.

Proces izrade PUR-a bazirao se na sastancima sa predstavnicima javnog i privatnog sektora i civilnog društva, izrađena je analiza postojećeg stanja, SWOT analiza razvojnih mogućnosti; analizirani su problemi prema područjima: stanovništvo (pad broja stanovnika), tlo (problemi s vodama – poplave, suše), gospodarstvo (premalo korištenje sredstava iz EU fondova), uslužne djelatnosti (nedostatak ugostiteljske i turističke infrastrukture), prometna infrastruktura (veliki broj nerazvrstanih cesta i loše stanje poljskih puteva), vodoopskrba, odvodnja, energetika (potreba povećanja energetske učinovitosti), gospodarenje otpadom i druga područja.
Razvojna vizija Općine: utvrđeno koji se ciljevi žele postići u narednom razdoblju.
Strateški ciljevi i prioriteti razvoja sa predloženim mjerama,
Financiranje razvojnih projekata,
Baza projekata koju čini popis planiranih projekata u navedenom razdoblju sa financijskim projekcijama.

	Po završetku prezentacije načelnik predlaže da se baza projekata dopuni sa projektom pristaništa na rijeci Dravi, te izgradnjom mosta preko rijeke Drave na mađarsku stranu.
	Nakon toga predsjednica otvara raspravu.
	Z. Juras konstatira da su smjernice dobre, a još će biti bolje ako se ti planovi ostvare; konstatira da načelnik sa Jedinstvenim upravnim odjelom mora pokrenuti i odraditi posao sa projektima, ali se najprije moraju riješiti imovinsko-pravni odnosi, odnosno problemi sa vlasništvom zemljišta te pokrenuti gospodarstvo, jer nema ljudi; potrebno je rješiti „goruće“ stvari kao što je problem sa Malim Pažutom, bivšim Pletarstvom te Halaš Čardom.
	Gosp. Cvetković kontatira da PUR nije „sveto pismo“, to se može mijenjati i dopunjavati, ovisno o situaciji, ali je važno da kada se prijavljuje bilo koji projekt na EU fondove, taj projekt mora biti u PUR-u.
	D. Matoš konstatira da se proteklih godina puno propustilo, ali nije sve bilo propušteno u zadnje 4 godine, propusta je više bilo i ranije.
	Načelnik navodi da geotermalni projekt nije propao, samo je izmijenjen i smanjen u odnosu na prvobitni plan.
	Za raspravu se više nitko nije javio, te predsjednica zaključuje raspravu po ovoj točki dnevnog reda i daje na glasovanje donošenje Odluke o donošenju Programa ukupnog razvoja Općine Legrad za razdoblje od 2016. do 2020. Godine.
	Nakon glasovanja predsjednica konstatira da je Odluka donijeta JEDNOGLASNO (sa 10 glasova „ZA“).
	Odluka o donošenju Programa ukupnog razvoja Općine Legrad za razdoblje od 2016. do 2020. godine nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.   

Po završetku 1. točke dnevnog reda predstavnici „Koprivničkog poduzetnika“ odlaze sa sjednice.

Točka 2.

	Predsjednica otvara 2. Točku dnevnog reda – donošenje Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Modernizacija nerazvrstane ceste Mali Pažut u naselju Legrad“, te za pojašnjenje daje riječ načelniku.
	Načelnik pojašnjava da je predložena Odluka potrebna kao jedan od dokumenata za kandidiranje projekta modernizacije ceste Mali Pažut na natječaj za Mjeru 7.2., o čemu se ranije informiralo članove Općinskog Općinskog vijeća.
 	Za raspravu se po ovoj točki nitko nije javio, te predsjednica daje na usvajanje Odluku o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Modernizacija nerazvrstane ceste Mali Pažut u naselju Legrad“, te nakon glasovanja konstatira da je Odluka donijeta JEDNOGLASNO (sa 10 glasova „ZA“).

	Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Modernizacija nerazvrstane ceste Mali Pažut u naselju Legrad“ nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.  

Točka 3.

	Predsjednica otvara 3. točku dnevnog reda – razmatranje prijedloga i donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Legrad za 2016. godinu i Projekcija za 2017. i 2018. godinu sa donošenjem Programa o izmjenama i dopuni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Legrad u 2016. godini, Programa o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Legrad u 2016. godini, Programa o izmjenama Programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na području Općine Legrad u 2016. godini, Programa o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Legrad u 2016. godini, Plana o izmjenama i dopuni Plana socijalne skrbi na području Općine Legrad u 2016. godini, Programa o izmjeni Programa javnih potreba u sportu na području Općine Legrad u 2016. godini, te daje riječ načelniku.
	Načelnik pojašnjava da su prihodi smanjeni zbog neotvaranja dvaju natječaja za projekte u ukupnom iznosu od cca 4,3 mil. kuna, te se stoga smanjuju i rashodi nakon čega je planirani višak prihoda od 128 tisuća kuna. Nakon toga obrazlaže pojedinačno stavke kod kojih je došlo do značajnijeg povećanja ili smanjenja ili prihodi nisu ostvareni zbog neodobrenih financiranja od strane državnih tijela, tako da je i u rashodima došlo do skidanja tih stavaka, te da je greškom ostao planirani prihod od HTZ-a, što bi trebalo skinuti na 0. Navodi da je kod „Usluga promidžbe“ na str. 8 potrebno povećati iznos sa predloženih „64.000,00“ na „76.000,00“, jer nam je već dostavljen račun za tiskanje informativnog lista „Vozlek“, a taj rashod je planiran za 2017.g. Pojašnjava da je predložena nova stavka za troškove parlamentarnih izbora koji nisu bili planirani, a koji su sada planirani i u prihodima; da je skinut prihod od prava služnosti T Com-a, jer još nije sve riješeno sa površinama koje koriste; da su povećani troškovi za pogrebne poslove; povećani su prihodi od komunalnih doprinosa, a ukinuta je stavka prihoda od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine zbog neraspisivanja natječaja za prodaju, jer nemamo napravljene procjene vrijednosti; smanjeni su troškovi legalizacije objekata, jer se dio tih troškova prenosi u iduću godinu; smanjeni su troškovi rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, jer će se dio tih poslova obavljati iduće godine; smanjeni su troškovi izrade projektne dokumentacije za prijavu projekata na EU fondove, jer nije bilo raspisanih natječaja; za tekuće održavanje objekta Novi Zrin su povećani troškovi, jer su zakupci postavili klima uređaj, povećani su troškovi za uređenje katoličke mrtvačnice u Legradu jer su napravljeni radovi unutarnjeg uređenja, što je trebalo zbog vlage; povećani su troškovi postavljanja klima uređaja u objekt mrtvačnice, tako da se ti troškovi više neće planirati; u Jedinstvenom upravnom odjelu se napravilo poravnanje stavaka na plaćama, jer je teško procijeniti troškove što se tiče radnika na javnim radovima; povećani su troškovi za plin, jer smo preuzeli Legrađanku i platiti dugovanje, te je prije nekoliko dana ponovo priključen plin i uključeno grijanje na minimum.
	Z. Juras predlaže da se u sustav grijanja u Legrađanki stavi antifriz kako bi se uštedjelo na grijanju, ali prema izjavama vijećnika to bi trebalo preispitati, jer ukoliko nema cirkulacije vode po cijevima tada sustav propada, te bi moglo doći do šteta koje će više koštati nego uključeno grijanje na minimum.
	Dalje načelnik pojašnjava da je stavka rashoda za civilnu zaštitu sman jena na 0, jer ove godine nije ništa utrošeno, a iduće godine se planiralo donošenje akata radi usklađenja sa Zakonom; stavka pomoći udrugama za prijave projekata na EU fondove je također skinuta, jer se nitko nije javio na natječaj; donacije udrugama u području sporta su smanjene radi poravnanja sa traženim sredstvima po natječajima; na programu socijalne skrbi je planirana nova stavka oslobođenja komunalnog doprinosa za poslovne subjekte, ove godine je to Sizim; povećanje društvu Crvenog križa Koprivnica radi usklađenja sa obvezom Općine prema zakonu; u komunalnom dijelu je također došlo do usklađivanja prema stvarnim troškovima, s time da bi na stavki uređenja autobusne kućice u Malom Otoku trebalo trebalo planirati iznos od 3.500,00 kn, jer smo dobili račun u tom iznosu; kod ulične rasvjete je planirana nova stavka izgradnja javne rasvjete do nove škole, ali je na ime toga ukinuta stavka od 80 tisuća kuna na računu 323 21, jer je to kapitalna investicija i mora biti na 421 47; u ostalom dijelu komunalnih djelatnosti je značajnije povećanje troškova za odvoz komunalnog otpada, jer smo preuzeli plaćanje odvoza iz kontejnera, a bilo je dosta i otpada sa groblja; smanjeni su troškovi održavanja javnih zelenih površina, jer smo imali komunalne radnike; uređenje staze na katoličkom groblju je također manje nego što smo planirali; smanjeni su troškovi nabave nove komunalne opreme – kanti i kontejnera, jer se nabavljalo samo spremnik za baterije; što se tiče dječjeg vrtića sve je uglavnom ostalo isto, uz neka manja poravnanja, a smanjen je iznos za nabavu kućice za alat.
	Nakon toga predsjednica otvara raspravu.
	M. Rašanec pojašnjava da su prihodi sa 6.12.2016. ostvareni u iznosu 6,27 mi8l. kn, s time da će se do kraja godine naplatiti komunalna naknada od INE od 100 tisuća kuna, naknada IGME za zauzeti prostor od 100 tisuća kuna, te redovni prihodi.
	Načelnik nakon toga iznosi koje su još obveze ostale za podmiriti do kraja godine navodeći da će doći račun za asfaltiranje ceste od Antolovca do Županca, za izgradnju dijela javne rasvjete do nove škole, za što imamo sredstva na računu, te ostale tekuće obveze.
	I.Gabaj smatra da je o izvršenju Proračuna teško diskutirati, te ima primjedbu, odnosno više prijedlog da se neki troškovi bolje specificiraju, kao nekada, npr. Da se točno vidi koliko su troškovi održavanja zelenih površina na godišnjoj razini ili koliki su troškovi „hladnog pogona“ Općine, jer bi se prema takvom prikazu moglo procijeniti koji način npr. održavanja zelenih površina je isplativiji.    
	M. Rašanec konstatira da se troškovi ne mogu drugačije knjižiti, ali se može napraviti izvješće o određenim godišnjim troškovima ako to vijećnici zatraže; napominje da smo prema Zakonu dužni dati izvješće koje inače ide i u objavu, ali mi uvijek razradimo po stavkama i vrstama troškova. 
	Načelnik pojašnjava da se možda sada čini da su troškovi tekućeg komunalnog održavanja ove godine dosta veliki, ali smo išli u nabavu novi flakserica, što nam je bilo potrebno, jer su stare dostrajale, a ispravnih nije bilo dovoljno.
	I.Gabaj nadalje postavlja pitanje u svezi asfaltiranja ceste od Antolovca do Županca, da li se takvi radovi mogu sada obavljati s obzirom na niske temperature. 
	Načelnik pojašnjava da je o tome razgovarao s izvođačem, te da su izjavili da su uvjeti zadovoljavajući za takvu vrstu radova.
	Za raspravu se više nitko nije javio po ovoj točki dnevnog reda, te predsjednica daje na glasovanje prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Legrad za 2016. godinu i Projekcija za 2017. i 2018. godinu, Programa o izmjenama i dopuni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Legrad u 2016. godini, Programa o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Legrad u 2016. godini, Programa o izmjenama Programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na području Općine Legrad u 2016. godini, Programa o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Legrad u 2016. godini, Plana o izmjenama i dopuni Plana socijalne skrbi na području Općine Legrad u 2016. godini, Programa o izmjeni Programa javnih potreba u sportu na području Općine Legrad u 2016. godini.
	Nakon glasovanja predsjednica konstatira da su JEDNOGLASNO (sa 10 glasova „ZA“) donijete II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Legrad za 2016. godinu i Projekcija za 2017. i 2018. godinu, Program o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Legrad u 2016. godini, Program o izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Legrad u 2016. godini, Program o izmjenama Programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na području Općine Legrad u 2016. godini, Program o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Legrad u 2016. godini, Plan o izmjeni Plana socijalne skrbi na području Općine Legrad u 2016. godini i Program o izmjeni Programa javnih potreba u sportu na području Općine Legrad u 2016. godini, a koji se nalaze u prilogu zapisnika i njegov su sastavni dio.

Točka 4.

	Predsjednica otvara 4. točku dnevnog reda -  glasovanje o izboru članova i zamjenika članova Općinskog savjeta mladih Općine Legrad i utvrđivanje Rezultata glasovanja za članove i zamjenike članova Općinskog savjeta mladih Općine Legrad, te navodi da je dostavljeno Izvješće o provjeri formalnih uvjeta kandidata za članove i zamjenike članova Općinskog savjeta mladih Općine Legrad s Popisom važećih kandidatura.
	I.Gabaj postavlja pitanje da li članovi Savjeta mladih mogu biti u sukobu interesa, s obzirom na neke predložene kandidate, te koje su ovlasti Savjeta mladih. 
	V. Cvetnić pojašnjava da se glasovanje o izboru članova i zamjenika članova provodi tajnim glasovanjem, na glasačkim listićima, a nakon toga čita članak 10. Odluke o osnivanju Općinskog savjeta mladih Općine Legrad, te pojašnjava da je Savjet mladih jedno od tijela Općinskog vijeća, nešto poput Odbora Općinskog vijeća, a koje je zapravo posrednik između Općinskog vijeća i mladih na području Općine.
	Nakon toga predsjednica konstatira da će se pristupiti glasovanju o izboru, te nakon podjele Glasačkih listića svim članovima Općinskog vijeća (koji su ovjereni pečatom Općinskog vijeća) poziva drugog člana Odbora za izbor i imenovanja, Zdravka Međimorec radi utvrđivanja rezultata glasovanja.
	Nakon prikupljanja Glasačkih listića od strane članova Odbora pristupa se utvrđivanju rezultata, te predsjednica konstatira da je glasovanju pristupilo 10 članova Općinskog vijeća, da je 6 Glasačkih listića nevažeće, a da su predloženi kandidati dobili slijedeći broj glasova:
	Dimač Suzana – 4 glasa,

Viktorija Horvat – 4 glasa,
David Kranjec – 4 glasa,
Tatjana Matić – 4 glasa,
Karolina Milosavljević – 4 glasa,
te predloženi kandidati nisu dobili dovoljan broj glasova za konstituiranje Općinskog savjeta mladih Općine Legrad, s obzirom da kandidati nisu dobili natpolovičnu većinu glasova članova Općinskog vijeća koji su glasovali. 

Točka 5.

	Predsjednica otvara 5. točku dnevnog reda – razmatranje i donošenje akata iz područja civilne zaštite, te poziva načelnika da pojasni prijedloge i to:
	donošenje Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Legrad u 2016. godini

	Načelnik pojašnjava da smo obvezni svake godine izraditi tu Analizu, da se ona i do sada razmatrala na kraju svake godine, te je njome iskazuju sve aktivnosti koji su provedene sukladno obvezama iz Zakona o sustavu civilne zaštite tijekom 2016. godine.
	Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Legrad za razdoblje od 2017. do 2020. godine.   

	V. Cvetnić pojašnjava da se po Zakonu o sustavu civilne zaštite Smjernice donose za trogodišnje razdbolje, a ranije su se donosila na godišnjoj razini, a u njima se planiraju aktivnosti sa financijskim pokazateljima planiranim u proračunu i projekcijama kao i nosioci određenih aktivnosti u okviru sustava civilne zaštite za naredno razdoblje.
	3) Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Legrad za 2017. godinu
	Načelnik pojašnjava da je to Plan koji definira potrebne mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite za jednogodišnje razdoblje, a u skladu s financijskim sredstvima planiranima u proračunu za iduću godinu za koju se donosi i Proračun.
	Po ovoj točki dnevnog reda nije bilo pitanja niti prijedloga, te predsjednica zaključuje raspravu i daje na usvajanje:
	Analizu stanja sustava civilne zaštite na području Općine Legrad u 2016. godini,
	Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Legrad u 2017. godini,

Smjernice za organizacijui i razvoj sustava civilne zaštite za razdoblje od 2017. go 2020. godine.
	
	Nakon glasovanja predsjednica konstatira da su Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Legrad u 2016. godini, Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Legrad u 2017. godini i Smjernice za organizacijui i razvoj sustava civilne zaštite za razdoblje od 2017. go 2020. godine. JEDNOGLASNO donijeti (sa 10 glasova „ZA“).
	
	Analizu stanja sustava civilne zaštite na području Općine Legrad u 2016. godini, Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Legrad u 2017. Godini i Smjernice za organizacijui i razvoj sustava civilne zaštite za razdoblje od 2017. go 2020. godine nalaze se u prilogu zapisnika i njegov su sastavni dio.

Točka 6.

	Predsjednica otvara 6. točku dnevnog reda – pitanja i prijedlozi, te otvara raspravu.
	M. Baranašić postavlja pitanje što se događa s novom školskom dvoranom da se ne može koristiti, već se mora koristiti dvorana u Donjoj Dubravi.
	Načelnik pojašnjava da je o tome razgovarao s ravnateljem škole koji je obećao da će to dogovoriti sa nadležnom pročelnicom u Županiji. 
	Budući da se za raspravu više nitko nije javio, predsjednica se zahvaljuje prisutnima i zaključuje sjednicu Općinskog vijeća.

	Dovršeno u: 20.05 sati.
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