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	ZAPISNIK
         od 20. ožujka 2017. godine
	
sa 39. sjednice Općinskog vijeća Općine Legrad održane u sali za sastanke Općine Legrad.
	
	Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/17-01/01, URBROJ: 2137/10-17-3 od 15. ožujka 2017. godine.
	Prisutni: Snježana Kuzmić – predsjednica, Ivana Halapija, Zvonko Juras, Stjepan Kuruc, 
                         Dragutin Matoš, Zdravko Međimorec, Ivica Šenji i Ivan Šivak – članovi.
	Ne prisustvuju: Marijan Baranašić (opravdao izostanak), Ivica Rašanec (opravdao izostanak), 
                                      Ivica Gabaj (nije opravdao izostanak). 
	Sjednici prisustvuju: Ivan Sabolić, općinski načelnik Općine Legrad,
                                              Kristina Turk – zamjenica općinskog načelnika Općine Legrad,
                                              Melita Rašanec- službenica, referent za financijsko-računovodstvene
                                              poslove i Jelena Đeri – službenica, referent za komunalne poslove i 
                                              komunalno redarstvo.
         Zapisničar: Vesnica Cvetnić, voditeljica Odsjeka za opće, pravne i financijsko-računovodstvene 
                               poslove Jedinstvenog upravnog odjela Općine Legrad,
	Početak rada: 18.37 sati.

	Predsjednica pozdravlja sve prisutne članove Općinskog vijeća, navodi da je ovo vjerojatno posljednja sjednica Općinskog vijeća u ovom sazivu, te se zahvaljuje na suradnji svim članovima, općinskom načelniku i službenicama Općine, a nakon toga poziva Vesnicu Cvetnić da izvrši prozivku.
	Nakon prozivke predsjednica konstatira da je prisutno 8 članova Općinskog vijeća i otvara 39. sjednicu Općinskog vijeća.
	Nakon toga predsjednica predlaže slijedeći  
		
D N E V N I  R E D

Aktualni sat,
Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Legrad  
    za 2016. godinu, sa usvajanjem Zaključaka o usvajanju Izvješća o izvršenju 
    programa:
- Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture   
  na području Općine Legrad u 2016. godini,
                  - Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području 
                    Općine Legrad u 2016. godini,
- Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na
                     području Općine Legrad u 2016. godini,
                  - Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Legrad 
  u 2016. godini,
- Izvješća o izvršenju Plana socijalne skrbi na području Općine Legrad u 2016. godini,   
- Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Općine Legrad   
   u 2016. godini,
- Izvješća udruga kojima su doznačena sredstva iz Proračuna Općine Legrad u 2016. 
  godini,
Razmatranje i usvajanje Obračuna Financijskog plana Dječjeg vrtića Dabrić za 2016. 
godinu, 
         	4.  Razmatranje Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Legrad za razdoblje od 
	    1. srpnja do 31. prosinca 2016. godine i donošenje Zaključka o usvajanju,
Razmatranje i usvajanje Programa potpora za poticanje razvoja turizma na području Općine Legrad u 2017. godini,
Donošenje Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Izgradnja turističke infrastrukture na području Turističko-rekreacijskog centra Šoderica“,
Razmatranje i donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje  rada političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Legrad za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine,
Donošenje Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Legrad u 2017. godini,
Razmatranje i usvajanje Zaključka o usvajanju Izvješća o provedenim aktivnostima gospodarenja otpadom tijekom 2016. godine na području Općine Legrad,
Razmatranje i usvajanje Zaključka o usvajanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada te troškovima uklanjanja odbačenog otpada na području Općine Legrad u 2016. godini,
Razmatranje i usvajanje Odluke o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada na području Općine Legrad u 2017. godini,
Donošenje Odluke o odabiru izvršitelja kojemu će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova održavanja TRC Šoderice u 2017. godini,
Razmatranje i donošenje Pravilnika o jednostavnoj nabavi roba, usluga i radova te 
      provedbi projektnih natječaja Općine Legrad,
	14. Pitanja i prijedlozi. 

	Nakon toga predsjednica postavlja pitanje izmjena i dopuna predloženog dnevnog reda od strane vijećnika.
	Prijedloga izmjena ili dopuna nije bilo, te predsjednica daje na glasovanje predloženi dnevni red i nakon glasovanja konstatira da je predloženi dnevni red prihvaćen JEDNOGLASNO (sa 8 glasova „ZA“).
 
Točka 1.

	Predsjednica otvara 1. točku dnevnog reda – aktualni sat te daje riječ načelniku.
	Načelnik pojašnjava da za ovu sjednicu nema puno točaka za obavijestiti članove Općinskog vijeća, s obzirom da je nedugo bila sjednica Općinskog vijeća, te navodi:
	Prijave EU projekata: pojašnjava da su nam od 3 kandidirana projekta prošla 2 i to je prihvaćen projekt rafting staza na Dravi od Goričana do Legrada u kojima osim nas sudjeluju Općine Goričan, Donji Vidovec i Donja Dubrava, a uključuje izgradnju pontonskog pristaništa na Dravi; vrijednost projekta je 81.000 EUR-a; 2. projekt je Osnovne škole Legrad i O.Š. Zakany, odnosno Agencije koja radi za školu i PORA-e koji će se provoditi dijelom na rijeci Dravi, a uključuje i nabavu opreme za školu, provođenje edukacija i nabavu pametnih ploča; 3. projekt koji nije prošao je biciklistička staza do ušća koji nije prihvaćen zbog greške NIF-a koji je bio vodeći partner u projektu. Oba prihvaćena projekta traju 20 mjeseci.

Manifestacija proslave Zrinskih u Legradu – Općina je dostavila 2 zahtjeva za pokroviteljstvo i to Predsjednici Republike Hrvatske i predsjedniku Hrvatskog sabora, gosp. Boži Petrovu koji je već dostavio obavijest o prihvaćanju pokroviteljstva.
Na dostavljenu požurnicu Ministarstvu gospodarstva za zonu Mali Pažut dobili smo njihovo očitovanje kojim je zatražena dopuna dokumentacije koju moramo poslati Ministarstvu državne imovine; problem nam je blizina drugih gospodarskih zona s obzirom da je navedeno da u krugu od 20 km ne bi smjela biti druga gospodarska zona koja nije popunjena. Navodi da bi trebao izaći novi zakon o državnoj imovini.
Sastanak sa stečajnim upraviteljem PG-a – stečajni upravitelj se odazvao na sastanak, ali on baš nije urodio plodom, pojasnio je da tu postoje razne zavrzlame, te da stečajem PG-a upravlja Sud, ne više on kao stečajni upravitelj, te da se moraju riješiti ovršni postupci za banke, što također može potrajati. Pojašnjava da imamo 3 potencijalna investitora za kupnju bivšeg Pletarstva i to Gondola koja je i zakupu dijela objekata, Ambasador iz Đelekovca i 1 poduzetnik iz Čakovca, ali oni nisu spremni kupiti nekretnine za svotu koja se traži, a ovršni postupak je isti kao i stečajni i obuhvaća 3 faze prodaje uz smanjenje cijene u svakoj daljnjoj fazi.
Javna rasvjeta po ESCO modelu – pojašnjava da bi se po tom modelu izvršila zamjena cjelokupne javne rasvjete (svjetiljki) besplatno za Općinu, a u određenom roku se trošak investicije otplaćuje kroz razliku između sadašnje i nove potrošnje; trošak povrata bi bio kroz 9 godina; garancija je 10 godina, a smanjenje potrošnje se predviđa za 70%. Pojašnjava da postoje tvrtke koje bi napravile dokumentaciju za provođenje natječaja, a nakon toga bi se krenulo sa odabirom investitora.
Projekti dostavljeni Ministarstvu regionalnog razvoja – pojašnjava da je projekt za Vatrogasni dom u Legradu prihvaćen i odobrena su sredstva, dok krajobrazno uređenje parkova u Velikom Otoku nije prihvaćeno, odnosno nije prošlo provjeru. 
Pravo služnosti HT-a – prema Rješenju nam je odobrena naknada u visini 99 tisuća kuna, a isplaćeno nam je svega 91 tisuća kuna; moramo ispitati zbog čega nam nije isplaćen ukupno odobren iznos.
Uređenje prostorije arhive Općine – u prostoru arhive zamijenjeni su prozori, a također i na ostalom dijelu kata za što je trošak bio oko 22 tisuća kuna, dok je za zamjenu prozora i vratiju na objektu društvenog doma trošak oko 14 tisuća kuna, s time da bi se zamijenila još jedna vrata.
Načelnik pojašnjava da je za nekretninu Iskra Gabrijele naručeno čišćenje nekretnine, na zahtjev susjeda, jer je sve urušeno i zapušteno.
	Z. Juras postavlja pitanje zamjene prozora u prostoru udruge mladih, na što načelnik pojašnjava da će se to riješiti dok se provede natječaj za vatrogasni dom.
	I.Šenji postavlja pitanje da li će se javna rasvjeta mijenjati na cijelom području Općine, te što je s dopisom dostavljenim Hrvatskoj pošti.
	Načelnik pojašnjava da će zamjena javne rasvjete biti u cijeloj Općini, a da od Pošte još nismo ništa dobili povratno.
	I.Šenji navodi da treba što više iskoristiti mogućnost financiranja projekata iz EU sredstava te navodi da je ušće Mure i Drave jako lijepo, ali zapušteno, te fali ugostiteljska ponuda i predlaže da se pokuša sa zakupnicom Legrađanke dogovoriti ugostiteljska ponuda tijekom ljetne sezone.
	Načelnik konstatira da će razgovarati s njom, te se planira postavljanje klupa, a za srijedu je dogovoren posjet vrtićaraca iz Koprivnice koji su odabrali ušće i tu bi gđa Kolar iz Javne ustanove održala predavanje. Planirano je da bi Javna ustanova u okviru svojeg projekta očistila sve grmlje.
	Z. Juras postavlja pitanje statusa objekta Halasz Csarde.
	Načelnik pojašnjava da je objekat legaliziran, ali je problem što je vlasništvo zemljišta Republike Hrvatske i to nije riješeno, navodi da je i to spomenuo ministru Mariću, ali je od Županije zatraženo da iznese prioritete za rješavanje sa Ministarstvom državne imovine i tu su uključili Mali Pažut.
	D. Matoš postavlja pitanje pričinjene štete zbog smrzavanja grijanja u staroj školi.
	I. Šenji konstatira da za sada nije vidljiva velika šteta, da je 1 radijator puknuo, a voda je bila ispuštena.
	Načelnik konstatira da je razgovarao sa dožupanom Palom, te da moramo podnijeti zahtjev Županiji za tu zgradu, a postoji vjerojatnost da će je dodijeliti Općini.
	Za raspravu se po ovoj točki dnevnog reda više nitko nije javio i predsjednica zaključuje raspravu.    

Točka 2.

	Predsjednica otvara 2. točku dnevnog reda – razmatranje i donošenje Godišnjeg izvjštaja o izvršenju proračuna Općine Legrad za 2016. godinu sa usvajanjem zaključaka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Legrad u 2016. godini, Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općien legrad u 2016. godini, Programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na području Općine Legrad u 2016. godini, Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Legrad u 2016. godini, Plana socijalne skrbi na području Općine Legrad u 2016. godini, Programa javnih potreba u sportu na području Općine Legrad u 2016. godini i Izvješća udruga kojima su doznačena sredstva iz Proračuna Općine Legrad u 2016. godini, te daje riječ načelniku za pojašnjenje. 
	Načelnik navodi da nema velikih promjena u izvršenju Proračuna za 2016. godinu u odnosu na Rebalans Proračuna koji se donosio krajem prosinca. Do odstupanja je došlo uglavnom u nekim prihodima koje smo primili na kraju godine, a nakon donošenje Rebalansa. Nakon toga pojašnjava koliki su bili ukupni prihodi i ukupni rashodi, te da je ostvaren višak prihoda od 2,2 mil. kuna, a da se veći dio toga viška utrošio na pokriće manjka iz prethodnih godina, tako da je za rashode u 2017. godini prenijeto 488.211,17 kuna. Pojašnjava da su rashodi gotovo isti kao u donijetom Rebalansu, da su sredstva isplaćena svim udrugama kojima je bilo planirano, da su plaćeni svi troškovi za koje smo dobili račune, da su troškovi za dječji vrtić nešto veći zbogt usklađivanja plaća sa zakonom i zbog izvedenih radova. Što se tiče Izvješća po programima pojašnjava da je to u skladu s izvršenjem Proračuna. Nakon toga pojašnjava listu neplaćenih obveza – da se one odnose na nedospjele obveze, za račune primljene nakon 1. siječnja, dok su sve dospjele obveze bile podmirene; što se tiče nenaplaćenih potraživanja pojašnjava da su neka potraživanja otpisana zbog nenaplativosti, da se „stari dugovi“ za komunalnu naknadu rješavaju, a da se potraživanja za zemljišta na Šoderici odnose na ugovore koji su u otplati na rate. Potraživanja za zakupninu za državno zemljište je sve plaćeno do sada. Pojašnjava da su sve udruge kojima su isplaćena sredstva za programe i projekte dostavile izvješća, a da je nekoliko njih zatražilo produženje roka završetka, do 30.03. odnosno do 30.04.2017., te bi sukladno odobrenom produženju trebali dostavili izvješća. Pojašnjava također da na računu imamo dosta sredstava za planirana ulaganja, kapitalna i za tekuće održavanje.
	Z. Međimorec postavlja pitanje da li će ove godine biti zapošljavanja na javnim radovima.
	Načelnik pojašnjava da javni radovi budu, ali nešto izmijenjeni, da će svi biti zajedno po jednom programu, a ne kao prošlih godina prema više programa; da se odobrenje sada ne čeka dugo, a kada Zavod za zapošljavanje odobri program raspisat ćemo natječaj; planira se zaposliti ukupno 14 osoba i to 6 gerontodomaćica, a preostalih 8 na javnim radovima, od čega bi uzeli 2 radnika romske manjine. Taj broj radnika zajedno sa radnicima na radu za opće dobro bi trebalo biti dovoljno.     
	Z. Juras konstatira da zadruga „TEGRO“ od koje imamo potraživanja više ne postoji.
	Pojašnjeno je da smo u postupku naplate njihovog potraživanja dobili sudski spor, ali ne i sredstva, jer nisu imali na računu. 
	Z. Juras postavlja pitanje da li je Gradmaks zatužio Općinu.
	Načelnik pojašnjava da nije, da nema osnova za tužbu, odnosno da o tome nismo ništa dobili, a prilikom raskida ugovora smo sve odradili prema uputi odvjetnice. 
	S. Kuruc konstatira da je izvještaj pozitivan, s obzirom da su svi do sada bili u minusu, a sada je došlo do viška.
	Drugih pitanja više nije bilo i predsjednica zaključuje raspravu, te daje na glasovanje prihvaćanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Legrad za 2016. godinu, Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Legrad u 2016. godini, Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Legrad u 2016. godini, Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na                    području Općine Legrad u 2016. godini, Zaljučka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Legrad u 2016. godini, Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana socijalne skrbi na području Općine Legrad u 2016. godini, Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Općine Legrad u 2016. godini te Zaključka o usvajanju Izvješća udruga kojima su doznačena sredstva iz Proračuna Općine Legrad u 2016. godini.
	Nakon glasovanja predsjednica konstatira da su: Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Legrad za 2016. godinu, Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Legrad u 2016. godini, Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Legrad u 2016. godini, Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na području Općine Legrad u 2016. godini, Zaljučak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Legrad u 2016. godini, Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana socijalne skrbi na području Općine Legrad u 2016. godini, Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Općine Legrad u 2016. godini te Zaključak o usvajanju Izvješća udruga kojima su doznačena sredstva iz Proračuna Općine Legrad u 2016. godini donijeti JEDNOGLASNO (sa 8 glasova „ZA“).
	Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Legrad za 2016. godinu, Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Legrad u 2016. godini, Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Legrad u 2016. godini, Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na području Općine Legrad u 2016. godini, Zaljučak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Legrad u 2016. godini, Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana socijalne skrbi na području Općine Legrad u 2016. godini, Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Općine Legrad u 2016. godini te Zaključak o usvajanju Izvješća udruga kojima su doznačena sredstva iz Proračuna Općine Legrad u 2016. godini	nalaze se u prilogu zapisnika i njego su sastavni dio.
  
Točka 3.

	Predsjednica otvara 3. točku dnevnog reda –razmatranje i usvajanje Obračuna Financijskog plana Dječjeg vrtića Dabrić za 2016. godinu, te daje riječ načelniku.
	Načelnik pojašnjava da je povećanje rashoda pojasnio u prethodnoj točki dnevnog reda, te da bi ove godine trebalo napraviti ostalo što je planirano – sanirati vanjsku terasu.
	I.Šenji smatra da bi sa strane bilo bolje staviti kamene ploče, jer pločice će od zemlje ponovo popustiti i odlijepiti se.
	Za raspravu se po ovoj točki više nitko nije javio, te predsjednica daje na glasovanje donošenje Zaključka o usvajanju Obračuna Financijskog plana Dječjeg vrtića Dabrić za 2016. godinu i nakon glasovanja konstatira da je Zaključak donijet JEDNOGLASNO (sa 8 glasova „ZA“).   
	Zaključak se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Točka 4.

	Predsjednica otvara 4. točku dnevnog reda – razmatranje Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Legrad za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2016. godine, te daje riječ načelniku za pojašnjenje.
	Načelnik pojašnjava da je podnošenje njegovog izvješća Općinskom vijeću zakonska obveza svakih 6 mjeseci, a nakon toga pojašnjava Izvješće po točkama, s posebnim obrazloženjem o ostvarenjima i problemima Općine. Na kraju se zahvaljuje svim članovima Općinskog vijeća na suradnji u proteklom mandatu.
	Z. Juras konstatira da u suradnji nije bilo problema kao ranije, da se dosta toga promijenilo, te da je HDZ surađivao na svim planovima i projektima načelnika, a takvom radu se nada i u bududćem mandatu, bez obzira tko će biti načelnik, jer je to za dobrobit mještana.
	I. Šivak konstatira da mu je bilo zadovoljstvo raditi, ne u stranačkom smislu, već na dobrobit Općine te da mu je zadovoljstvo sresti se sa svim članovima „vani“.
	Za raspravu se više nitko nije javio i predsjednica daje na glasovanje donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Legrad za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2016. godine te nakon glasovanja predsjednica konstatira da je Zaključak JEDNOGLASNO donijet (sa 8 glasova „ZA“).
	Zaključak se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Točka 5.

	Predsjednica otvara 5. točku dnevnog reda – razmatranje i usvajanje Programa potpora za poticanje razvoja turizma na području Općine Legrad u 2017. godini, te za pojašnjenje daje riječ načelniku.
	Načelnik pojašnjava da su za taj program planirana sredstva u Proračunu za 2017. godinu i to ciljano za otvaranje smještajnih kapaciteta, navodi da legalno imamo prijavljeno 15 kreveta, bez Legrađanke. Navodi da su to minimalna sredstva za početak ovog programa da se vidi interes, a uz mogućnost povećanja, ali i realizacije programa; Program bi se provodio kroz 2 mjere i to:
	za Mjeru 1 je osigurano 12.000,00 kn i tu bi podržali 1 – projekta izgradnje ili rekonstrukcije objekata radi privođenja svrsi iznajmljivanja,

za Mjeru 2 je osigurano 3.000,00 kn i to 1.000,00 kn po projektu za izradu projektne dokumentacije za izgradnju smještajnih kapaciteta.
	I.Šenji smatra da bi se i zgrada stare škole mogla prenamijeniti za smještajne kapacitete.
	Načelnik pojašnjava da je taj objekat planirao za 3 namjene i to 1. za poduzetnički inkubator, 2. za muzej Legrada i 3. za hostel. 
	Z. Međimorec postavlja pitanje da li su sredstva tog programa namijenjena za Šodericu i da li tamo postoje smještajni kapaciteti.
	Načelnik pojašnjava da je prodan INA-in objekt HOSTIN-u te vlasnik planira taj objekat urediti za smještaj, a i jedan vlasnik vikendice, gosp. Ložnjak, koji je otvorio ugostiteljski objekt u Đelekovcu, također planira vikendicu prenamjeniti za smještaj gostiju.
	Z. Juras postavlja pitanje što je s objektom bivšim Tomislavom.
	I. Šivak konstatira da je razgovarao sa sadašnjim vlasnikom, dr. Gašparićem i daon namjerava objekt urediti, ali za to treba sredstava.
	Načelnik konstatira da će svi koji nemaju prijavljeno prebivalište na Šoderici morati plaćati boravišnu pristojbu, vjerojatno paušalno.
	Za raspravu se po ovoj točki više nitko nije javio, te predsjednica daje na glasovanje donošenje Programa potpora za poticanje razvoja turizma na području Općine Legrad u 2017. godini i nakon glasovanja konstatira da je Program JEDNOGLASNO donijet (sa 8 glasova „ZA“).
	Program se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Točka 6.

	Predsjednica otvara 6. točku dnevnog reda – donošenje Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Izgradnja turističke infrastrukture na području Turističko-rekreacijskog centra Šoderica“, te daje riječ načelniku za pojašnjenje.
	Načelnik pojašnjava da se radi o istovjetnoj odluci kakvu je Općinsko vijeće donijelo za projekt ceste Mali Pažut, te da se i za druge projekte traži odluka.
	Z. Juras postavlja pitanje koliki će biti trošak Općine.
	Načelnik pojašnjava da je projekt podijeljen u dva dijela, te bi dio projekta kandidirali na Mjeru 7.4. gdje se dobiva financiranje 100%, ali bi istovremeno prijedlog dostavili i na natječaj za sufinanciranje prirodne baštine gdje se projekti sufinanciraju sa 85%.
	I.Šenji postavlja pitanje tko bi bio popratni band na nastupu Crvene jabuke za Europski piknik u Legradu, na što načelnik konstatira da će to angažirati Ružić koji će imati i šator.
	Za raspravu se po ovoj točki više nitko nije javio, te predsjednica daje na glasovanje donošenje Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Izgradnja turističke infrastrukture na području Turističko-rekreacijskog centra Šoderica“ i nakon glasovanja konstatira da je Odluka donijeta JEDNOGLASNO (sa 8 glasova „ZA“).
	Odluka se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Točka 7.

	Predsjednica otvara 7. točku dnevnog reda – donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje rada političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Legad za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine, te za pojašnjenje daje riječ načelniku.
	Načelnik pojašnjava da je prijedlog Odluke predložen prema planiranim sredstvima u Proračunu Općine Legrad za 2017. godinu, a da je zakonska obveza isplate sredstava političkim strankama tromjesečno, tako da se odluka o raspoređivanju mora donijeti, a prijedlog je prema sadašnjoj zastupljenosti političkih stranaka u Općinskom vijeću, te se ista može mijenjati nakon lokalnih izbora.
	Za raspravu se po ovoj točki nitko nije javio, te predsjednica daje na glasovanje donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje rada političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Legrada za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine.
	Nakon glasovanja predsjednica konstatira da je Odluka donijeta JEDNOGLASNO (sa 8 glasova „ZA“.
	Odluka se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Točka 8.

	Predsjednica otvara 8. točku dnevnog reda – donošenje odluka o dodjeli javnih priznanja te pojašnjava da je Odbor za dodjelu javnih priznanja održao sjednicu s koje je Zapisnik dostavljen svim članovima, te je predložena dodjela javnih priznanja i to 1 javno priznanje „Počasni građanin Općine Legrad“, 4 javna priznanja Zlatna plaketa „Grb Općine Legrad“ za različita područja i 2 javna priznjanja „Povelja Općine Legrad“.
	Nakon toga pojašnjava prijedloge Odbora i to:
	Prijedlog za dodjelu „Povelje Općine Legrad“ – izvannastavnoj skupini Osnovne škole Legrad „EKIĆI“, za unaprjeđenje kulturnog života (očuvanje kulturne baštine dječjeg uzrasta) Legrad i promicanje ugleda Općine u Koprivničko-križevačkoj županiji, Republici Hrvatskoj i svijetu.


	Primjedaba nije bilo te je glasovanjem JEDNOGLASNO (sa 8 glasova „ZA“) donijeta Odluka o dodjeli javnog priznanja „Povelja Općine Legrad“ Grupi za izvannastavne aktivnosti pri Osnovnoj školi Legrad „EKIĆI“. 
	
	Prijedlog za dodjelu Zlatne plakete „Grb Općine Legrad“ – Suzani Dimač iz Legrad za izuzetna ostvarenja u području kulture i očuvanje kulturne baštine legradskog kraja.


	Primjedaba nije bilo te je glasovanjem JEDNOGLASNO (sa 8 glasova „ZA“) donijeta Odluka o dodjeli javnog priznanja Zlatna plaketa „Grb Općine Legrad“ Suzani Dimač iz Legrada.

	Prijedlog za dodjelu Zlatne plakete „Grb Općine Legrad“ – Viktoriji Vrdoljak iz Velikog Otoka za postignute uspjehe u području fizičke kulture i sporta. 


	Primjedaba nije bilo te je glasovanjem JEDNOGLASNO (sa 8 glasova „ZA“) donijeta Odluka o dodjeli javnog priznanja Zlatna plaketa „Grb Općine Legrad“ Viktoriji Vrdoljak iz Velikog Otoka.

	Prijedlog za dodjelu „Povelje Općine Legrad“ – Denisu Črlenjak iz Legrada, za postignute rezultate u kulinarstvu i za promicanje ugleda Općine u Republici Hrvatskoj i svijetu.


	Primjedaba nije bilo te je glasovanjem JEDNOGLASNO (sa 8 glasova „ZA“) donijeta Odluka o dodjeli javnog priznanja „Povelja Općine Legrad“ Denisu Črlenjak iz Legrada.

	Prijedlog za dodjelu Zlatne plakete „Grb Općine Legrad“ – Branki Habek iz Legrada, za doprinos razvoju civilnog društva i promicanju dobrobiti žena te doprinos razvoju zdravog života.


	Primjedaba nije bilo te je glasovanjem JEDNOGLASNO (sa 8 glasova „ZA“) donijeta Odluka o dodjeli javnog priznanja Zlatna plaketa „Grb Općine Legrad“ Branki Habek iz Legrada.

	Prijedlog za dodjelu javnog priznanja „Počasni građanin Općine Legrad“- Zoltanne Kunos – Mariki, općinskoj načelnici Općine Ortilo, za ostvarene rezultate međusobne dugogodišnje prijateljske suradnje – potpisivanje Povelje o bratimljenju Općina Legrad i Ortilos, uspješnoj provedbi zajedničkog EU projekta te poticanje razvoja kulturnih manifestacija.


	Primjedaba nije bilo te je glasovanjem JEDNOGLASNO (sa 8 glasova „ZA“) donijeta Odluka o dodjeli javnog priznanja „Počasni građanin Općine Legrad“ Zoltanne Kunos – Mariki, općinskoj načelnici Općine Ortilos.

	Odluke o dodjeli javnih priznanja nalaze se u prilogu zapisnika i njegov su sastavni dio.   
  
Točka 9.

	Predsjednica otvara 9. točku dnevnog reda – razmatranje Izvješća i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o provedenim aktivnostima gospodarenja otpadom tijekom 2016. godine na području Općine Legrad, te za pojašnjenje daje riječ komunalnoj redarki Jeleni Đeri.
	J. Đeri pojašnjava da još uvijek imamo dva nesanirana divlja odlagališta na području Općine, da se obavljaju stalne kontrole vezane uz nelegalno odlaganje otpada, da smo imali 8 prijava vezanih uz nelegalno odbačen otpad, te da su pokrenuta 2 ovršna prijedloga, jer počinitelji nisu platili novčanu kaznu. Pojašnjava da su u Izvješću navedene količine odvezenog otpada s područja Općine Legrad u 2016. godini za što smo podatke dobili od koncesionara „PRIZME VV“ d.o.o. i od „Piškornice – sanacijskog odlagališta“ d.o.o. koji su preuzeli koncesiju u rujnu 2016. godine. Navodi također da na području imamo zelene otoke sa spremnicima za odlaganje selektiranog otpada – stakla, plastike i papira, ali da imamo problema sa neredovitim odvozom spremnika.
	V. Cvetnić pojašnjava da se ovo Izvješće izradilo umjesto Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom, s obzirom da je naš plan istekao sa 31.12.2015. godine i ove godine smo obvezni izraditi novi Plan.
	Z. Juras konstatira da je „zeleni otok“ kod trafostanice u Kralja Tomislava u Legradu katastrofa, da se sve baca okolo kada se kontejneri napune, a vjetar to raznosi po cijeloj ulici koja je i prometna glavna cesta, da Romi učestalo kopaju po tom otpadu; da se neredovito odvozi, a baca se sve i svašta, da treba apelirati na mještane da bacaju otpad koji je predviđen prema vrsti, a ne sve, te da ih se obavijesti da još uvijek mogu dati na odvoz i selektirani otpad u tijeku redovnog prikupljanja, 1 put mjesečno. Predlaže također da se taj „zeleni otok“ izmjesti na drugu lokaciju.
	Načelnik konstatira da je u Legradu premalo „zelenih otoka“, te da se planiraju još 2, a da će nastojati taj zeleni otok izmjestiti na drugo mjesto, za taj dio naselja Legrad.
	Drugih pitanja nije bilo, te predsjednica daje na glasovanje donošenje Zaključak o usvajanju Izvješća  o provedenim aktivnostima gospodarenja otpadom tijekom 2016. godine na području Općine Legrad i nakon glasovanja konstatira da je Zaključak donijet JEDNOGLASNO (sa 8 glasova „ZA“).
	Zaključak se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Točka 10.

	Predsjednica otvara 10. točku dnevnog reda – razmatranje i usvajanje Zaključka o usvajanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada te troškovima uklanjanja odbačenog otpada na području Općine Legrad u 2016. godini.
	Načelnik pojašnjava da se uglavnom radi o istim lokacijama kao i proteklih godina.
	Z. Juras konstatira da je potrebno zavoziti i urediti površinu kod katoličkog groblja.
	Načelnik pojašnjava će se urediti dok se do kraja zavozi.
	Z. Juras također konstatira da bi na katoličkom groblju trebalo porušiti debele čemprese kako bi se dobilo na mjestu za nova grobna mjesta.
	Načelnik konstatira da ćemo u Selnici Podravskoj trebati kupiti još jednu česticu za proširenje groblja, do one koju smo već kupili kako bismo dobili cjelokupno zemljište do puta.

Točka 11.

	Predsjednica otvara 11. točku dnevnog reda – razmatranje i usvajanje Odluke o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada na području Općine Legrad u 2017. godini, te za pojašnjenje daje riječ načelniku.
	Načelnik pojašnjava da se predložena odluka donosi na godišnjoj razini, za svaku godinu, a na temelju podnijeto Izvješća o izvršenju plana gospodarenja otpadom i izvješća o lokacijama na koja se nepropisno odbacuje otpad.
	Predloženo je da se izrade letci u svezi razvrstavanja otpada po kategorijama i odlaganja istog u određenu vrstu spremnika, te da se ti letci podijele ljudima. 
	Drugih pitanja po ovoj točki dnevnog reda nije bilo, te predsjednica daje na glasovanje donošenje Odluke o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada na području Općine Legrad u 2017. godini i nakon glasovanja konstatira da je Odluka JEDNOGLASNO donijeta (sa 8 glasova „ZA“).
	Odluka se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Točka 12.

	Predsjednica otvara 12. točku dnevnog reda – donošenje Odluke oodabiru izvršitelja kojemu će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova održavanja TRC Šoderice u 2017. godini, te pristupa otvaranju ponuda i to:
	Ponuda ponuditelja GKP „KOMUNALAC“ d.o.o. iz Koprivnice, sa cijenom u iznosu 81.193,75 kuna, sa porezom na dodanu vrijednost, ponuda je potpuna,

Pondua ponuditelja „PILA“ vlasnika Branka Cimerman iz Gole, sa cijenom u iznosu 74.300,00 kn, što je i konačna cijena, s obzirom da ponuditelj nije u sustavu PDV-a, ali je pregledom dokumetnacije utvrđeno da ponuda nije potpuna,
Ponuda ponuditelja „ZORKO-TRANS“ vlasnice Leonide Kovačić iz Drnja, sa cijenom u iznosu 91.475,00 kuna, sa porezom na dodanu vrijednost, ponuda je potpuna.
	U prilogu Zapisnika nalazi se Tablica o utvrđenoj priloženoj dokumentaciji ponuditelja i ona je sastavni dio Odluke o odabiru ponude.
	S obzirom da je kriterij ponude – najniža cijena, zaključeno je da je najpovoljnija ponuda ponuditelja GKP „KOMUNALAC“ d.o.o. iz Koprivnice, te je ista glasovanjem JEDNOGLASNO  (sa 8 glasova „ZA“) prihvaćena i o tome je donijeta Odluka koja se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Točka 13.

		Predsjednica otvara 13. točku dnevnog reda – razmatranje i donošenje Pravilnika o jednostavnoj nabavi roba, usluga i radova te provedbi projektnih natječaja Općine Legrad, te za pojašnjenje daje riječ V. Cvetnić.
	V. Cvetnić pojašnjava da se radi o Pravilniku kojim se propisuju procedure za odabir ponujda za obavljanje radova, nabavu usluga i robe vrijednosti manje od 200 tisuća za robu i usluge odnosno 500 tisuća kuna za radove, te da je novim Zakonom o javnoj nabavi koji je na snazi od 1.01.2017. godine propisano da je to opći akt, a opće akte donosi Općinsko vijeće. Prema starom zakonu su ti postupci bili propisani Odlukom o bagatelnoj nabavi, sada se to naziva jednostavna nabava i tu odluku je donio načelnik.
	Za raspravu se po ovoj točki dnevnog reda nitko nije javio te predsjednica daje na glasovanje donošenje Pravilnika o jednostavnoj nabavi roba, usluga i radova te provedbi projektnih natječaja Općine Legrad i nakon glasovanja konstatira da je Pravilnik JEDNOGLASNO (sa 8 glasova „ZA“) donijet.
	Pravilnik se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Točka 14.

	Po ovoj točki dnevnog reda nije bilo rasprave, te se predsjednica još jednom zahvaljuje svim članovima Općinskog vijeća na suradnji u proteklom mandatu i zaključuje sjednicu Općinskog vijeća.
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