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	ZAPISNIK
         od 25. rujna 2017. godine
	
sa 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Legrad održane u sali za sastanke Općine Legrad.
	
	Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/17-01/01, URBROJ: 2137/10-17-6 od 13. rujna 2017. godine.
	Prisutni: Snježana Kuzmić – predsjednica, Nino Bukovčan, Alenka Černeli, Igor Horvat,
                          Stjepan Kuruc, Marina Kuzmić, Zdravko Međimorec, Predrag Posavec, 
                          Katarina Sabolić i Ivan Šivak - članovi.
	Ne prisustvuju: Alen Dedi – član, opravdao nedolazak
	Sjednici prisustvuju: Ivan Sabolić, općinski načelnik Općine Legrad,
                                              Kristina Turk, zamjenica općinskog načelnika Općine Legrad 
                                               (priključila se tijekom 2. točke dnevnog reda),
                                               Melita Rašanec – računovodstveni referentica. 
         Zapisničar: Vesnica Cvetnić, voditeljica Odsjeka za opće, pravne i financijsko
                              - računovodstvene poslove Jedinstvenog upravnog odjela Općine Legrad,
	Početak rada: 19.05 sati.

	Predsjednica pozdravlja sve prisutne te poziva V. Cvetnić da izvrši prozivku.
	Nakon izvršene prozivke predsjednica konstatira da je prisutno 8 članova Općinskog vijeća, te da se sjednica Općinskog vijeća može održati.
	Nakon toga predsjednica predlaže slijedeći

D N E V N I  R E D

Usvajanje Zapisnika sa 3. sjednice Općinskog vijeća od 20.07.2017. godine,
Aktualni sat,
Razmatranje i donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Legrad za 2017. godinu,
Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Legrad za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. godine,
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za sklapanje ugovora o povjeravanju komunalnih poslova sustavne preventivne deratizacije i dezinsekcije na području Općine Legrad,
Donšenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje rada političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Legrad za razdoblje od 12. lipnja do 31. prosinca 2017. godine,
Donošenje Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Legrad,
Donošenje Odluke o dopuni Odluke o novčanoj potpori za novorođeno dijete na području Općine Legrad,
Donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o stipendiranju studenata s područja Općine Legrad,
Donošenje Odluke o pokretanju postupka za raspisivanje natječaja za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj godini 2017./2018.,
Donošenje Odluke o pokretanju postupka za raspisivanje natječaja za povjeravanje komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta – zimska služba,
Razmatranje „Pisma namjere“ za dodjelu koncesiej tvrtki „KAROL PLUS“ d.o.o. iz Legrada,
	13. Pitanja i prijedlozi.

	Tijekom predlaganje dnevnog reda sjednici se priključuje Nino Bukovčan.

	Nakon toga predsjednica postavlja pitanje izmjena i dopuna predloženog dnevnog reda, a s obzirom da nije bilo prijedloga, daje prijedlog dnevnog reda na glasovanje.
	Nakon glasovanja predsjednica konstatira da je predloženi dnevni red JEDNOGLASNO prihvaćen, sa 9 glasova „ZA“.
	
Točka 1.

	Predsjednica otvara 1. točku dnevnog reda – usvajanje Zapisnika sa 3. sjednice Općinskog vijeća od 20.07.2017. godine, te iznosi primjedbe na nekoliko štamparskih grešaka u Zapisniku.
	Drugih primjedaba na zapisnik nije bilo, te predsjednica daje na usvajanje Zapisnik sa 3. sjednice Općinskog vijeća i nakon glasovanja konstatira da je Zapisnik prihvaćen JEDNOGLASNO, sa 9 glasova „ZA“.

Točka 2. 

	Predsjednica otvara 2. točku dnevnog reda – aktualni sat, te daje riječ načelniku.
	Načelnik konstatira da ima nekoliko stvari s kojima želi upoznati članove Općinskog vijeća i to:
	 Obnova vatrogasnog doma u Legradu – pojašnjava da je to projekt odobren od Ministarstva regionalnog razvoja koji će financirati projekt sa 150 tisuća kuna, a odnosi se na izradu fasade, žbukanje garaža i uređenje prostora mladih; izvođač po natječaju je tvrtka MOD d.o.o. iz Koprivnice koji su započeli s radovima, jer se isti tijekom ljeta nisu mogli odraditi zbog temperatura; nadzor radova obavlja PETGRAD d.o.o., gosp. Vedran Petrović; navodi da je Troškovnik nešto zastario i u njemu nije obuhvaćeno sve što su vatrogasci zatražili, tako da će dio radova oni sami financirati, a sve će se odraditi što treba.

 Krajobrazno uređenje parkova u Velikom Otoku – pojašnjava da je proveden natječaj, najpovoljnija ponuda je ponuda obrta BOBICA iz Velike Ostrne kod Dugog Sela; vrijednost ukupnih radova i opreme iznosi cca 179 tisuća kuna sa PDV-om.

Sjednici se priključuje Zdravko Međimorec.

	 Rješavanje predmeta u Ministarstvu državne imovine – zatražen je i održan sastanak sa načelnicom Sektora za lokalnu samoupravu po predmetu gospodarskog objekta na Malom Pažutu; sastanku je prisustvovao i gosp. Habrka; iznijeli smo plan za otkup zemljišta, ali moramo dostaviti dokumentaciju kojom bi se dokazalo da je objekat bio naš prije prijenosa na RH; Ministarstvo će napraviti novu procjenu, a mi moramo podnijeti novi zahtjev za kupnju izravnom pogodbom, jer bi se u natječaju mogao još netko drugi javiti. Otkup bi se izvršio zajedničkim financiranjem, nas i gosp. Habrke.
	 10. susreti Zrinskih u Legradu – 16.09. su održani 10. susreti Zrinskih kojima smo mi bili domaćin, sudjelovalo je 8 Općina, 3 iz Hrvatske i 5 iz Mađarske; u okviru programa su održana predavanja, Sv. Misa i kulturno-umjetnički program; programu su prisustvovali i dožupani naše Županije i Međimurske županije

 Promjena radnog vremena Općine – od 18.09. Općina radi prema novom radnom vremenu i to ponedjeljkom do 17.00 sati, a petkom do 13.00 sati. Produženo radno vrijeme u ponedjeljak je zbog mogućnosti građana da si riješe određene stvari koje moraju u Općini.
 Prodaja gradilišta na Šoderici – na brojne upite o kupnji novih gradilišta proveden je javni natječaj na koji se javio samo 1 ponuditelj čija je ponuda zadovoljila, te je njemu prodano jedno gradilište na Lazinama.
 Sudjelovanje Općine u projektu „Internationa Forum Alonana“ u Mađarskoj gdje smo predstavili Općinu i upoznali nove potencijalne partnere za buduću suradnju.
 Elementarna nepogoda – članovi Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda su održali sastanke u  svezi proglašenja elementarne nepogode, što je Župan i prihvatio, te smo odradili postupak zaprimanja prijava šteta, koje se još uvijek zaprimaju slijedećih nekoliko dana. Da li ćemo dobiti sredstva za ublažavanje posljedica od suše je upitno.

Sjednici se priključuje zamjenica načelnika, Kristina Turk.  

	 Održan je sastanak Odbora za gospodarstvo Općinskog vijeća na kojem je dogovoreno da će se u slijedećih 15 dana pogledati na terenu stanje poljskih puteva, poziva i vijećnike da daju svoje prijedloge, nakon čega bi se proveo natječaj za uređenje poljskih puteva na kojima postoji potreba, jer je ostalo još 65 tisuća kuna za 2017. godinu za tu namjenu; to bi bilo dovoljno za 25 sati rada grederom i za 750 m3 šljunka „sećenca“ za šljunčanje puteva, s time da prednost imaju „magistralni“ putevi.

 Završena manifestacija „Ljeto na Šoderici“ – navodi da je održano ukupno 25 manifestacija, da će detaljan izvještaj biti podnesen u 10. mjesecu na zajedničkom sastanku sa županijskom Turističkom zajednicom. Tada će se i utvrditi problemi i napraviti plan za daljnje pripreme za iduću godinu.
Isplata sredstava Osnovnoj školi Legrad za nabavu kompjutora – pojašnjava da je dio sredstava doznačen školi, a za ostalo će se još dogovoriti.
 Održan granični prijelaz s Mađarskom, 30.07.2017. – Općina tu nije imala nikakvih troškova, a DVD-u bi za dežurstvo trebalo biti isplaćeno 3.000,00 kn, ne zna da li je to Hotel Podravina isplatio ili nije.
Održano je nekoliko sastanaka sa načelnicima Općina, npr. sa načelnikom Donje Dubrave u svezi suradnje na projektima; sa načelnicom Ortilosa se nađemo svaka 2 mjeseca; uspostavljena je nova suradnja sa Općinom Sepetnik u Mađarskoj gdje djeluje hrvatska nacionalna manjina i imaju dosta područja na kojima se može surađivati, a 25.11. smo pozvani na jednu manifestaciju nastupanje zborova gdje će vjerojatno ići i naš zbor ili Župe ili KUD-a.
Odabrana je ponuda za izradu II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Legrad sa smanjenim sadržajem, izrađivač će biti Urbane tehnike d.o.o. iz Zagreba, a cijena izrade je 48.500,00 kuna.
Započela je katastarska izmjera k.o. Kutnjak u kojoj je u tijeku omeđenje čestica, postoje neki problemi u svezi kanala, vodnog dobra i putema koji će se rješavati „u hodu“. Dogovoreno je i da se čestice koje su kupljene za geotermalni projekt Kutnjak okrupne. Sa župnikom Kuzminca je dogovoreno da će se dio zemjišta iza crkve u Kutnjaku na kojem su postavljene sprave za dječja igrališta uknjižiti na Općinu Legrad. 
Dobili smo obavijest Agencije da je projekt šetnice na Šoderici koji je kandidiran u okviru programa prirodne baštine prošao administrativnu kontrolu.
U tijeku je priprema za predlaganje Izmjena i dopuna Proračuna za 2017. godinu, zbog projekata koji ove godine neće započeti, a bili su planirani.
Što se tiče projekta zapošljavanja žena „ZAŽELI“ prijedlog za kandidiranje izradila je PORA u suradnji i s drugim Općinama, ali nisu svi odradili što su trebali, tako da je 1. krug natječaja zatvoren, a 2. krug će se otvoriti od 2.11. i tada ćemo dostaviti prijavu projekta,  a početak projekta se planira od 1.02.2018. godine. U tom projektu je osim zapošljavanja gerontodomaćica predviđeno i njihovo preusmjeravanje u druga zanimanja i edukacija.

	Nakon toga predsjednica otvara raspravu.
	S. Kuruc konstatira da se puno ljudi žali da Mađari više prisvajaju Zrinske iako su oni Hrvati, ali dovoljno govori činjenica da je pozivnica poslana predsjedniku Hrvatskog sabora i Predsjednici Hrvatske, a nitko se od njih nije odazvao. Konstatira i da je na prvom programu mađarske televizije bila lijepa reportaža o malograničnom prijelazu.
	I. Šivak navodi da ima saznanja da je na Šoderici održano nekoliko sastanaka na koje on ponovo nije bio pozvan, da je načelnik imao i dogovor sa Viteljem, a on o tome nije imao pojma i zbog toga je „dobio packe“.
	Načelnik pojašnjava da to nisu bili nikakvi formalni dogovori niti neki sastasnci, već ga je gosp. Vitelj pozvao da dođe na Šodericu, jer je tamo bio i direktor Bistre pa je dogovreno da se počisti mulj u dijelu od Viteljeve vikendice do otoka, s obzirom da je njihov stroj sada na Šoderici, a mali je vodostaj u jezeru. Osim toga sa Draženom Vlah je dogovarao da se zatvori put prema Torčecu, ali uz dogovor s načelnikom Općine Drnje, jer je problem kampiranja i ispuštanja fekalija u jezero na njihovoj strani. Konstatira da će i gosp. Šivak biti pozvan na sastanak o Šoderici u 10. mjesecu kako bi se dali prijedlozi za dalje, ali i da se raspravi o temama koje neće biti baš povoljne za vikendaše, kao npr. plaćanje boravišne pristojbe na koju su obvezni. Pojašnjava da se na Šoderici nešto stanje popravilo što se tiče odlaganja smeća na javne površine, parkiranje po plaži i prolasci vozilom po zelenim površinama koje nisu za promet.

	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 i donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Legrad za 2017. godinu, te daje riječ načelniku za pojašnjenje.
	
	Načelnik pojašnjava da je izvršenje Proračuna za prvih 6 mjeseci ove godine 2.553,784,76 kn, što je nešto manje od 50% planiranih prihoda za ovu godinu, ali je to iz razloga što se u tom razdoblju nisu realizirali prihodi planirani za projekte koji se financiju iz sredstava Ministarstva ili iz EU fondova, ali ako se izuzmu ti prihodi od pomoći tada smo ostvarili prihod od 50% od plana za ovu godinu; rashodi su u iznosu 2.315.080,57 kuna, tako da je ostvaren višak u iznosu 238.704,19 kn, što sa prenesenim viškom iz prošle godine iznosi ukupno 726.915,36 kn, ali će se taj višak ostaviti za troškove katastarske izmjere Kutnjak i za kanalizaciju, s time da je u tijeku izrada rebalansa iz kojeg ćemo skinuti zaduživanje, odnosno podizanje kredita za te namjene, a što bi rezultiralo da bi na kraju godine proračun bio stabilan, možda na pozitivnoj nuli. Što se tiče rashoda neke se stvari nisu provele zbog vremena ili zbog pripreme za njihovo provođenje, ali će to biti realizirano u drugoj polovici godine. Pojašnjava da se sredstva udrugama koje su prošle na natječaju, redovito isplaćuju u mjesečnim iznosima i  će sve biti ispunjeno. U prilogu Polugodišnjeg izvještaja nalazi se i izvješće o obvezama i potraživanjima prema kojemu se obveze odnose na nedospjele obveze sa 30.06., jer sve mjesečne obveze redovito podmirujemo. Što se tiče potraživanja, tu ima nekih stvari koje nikad nećemo naplatiti i to će se morati otpisati kao nenaplativo potraživanje, a imamo i potraživanja za koja su pokrenuti postupci naplate – ovrhe i naplata Bjanko zadužnica, ali nema sredstava na računu, a tada nema niti naplate.
	Nakon toga načelnik poziva Melitu Rašanec da iznese detaljnije obrazloženje.
	M. Rašanec poziva članove Općinskog vijeća da joj postave konkretna pitanja o pojedinim stavkama i ona će ih obrazložiti, a da je Polugodišnji izvještaj izrađen u obliku koji propisuje Zakon, te navodi da će se kod rasprave o rebalansu proračuna sve stavke detaljnije iskazati.
	Po ovoj točki dnevnog reda nije bilo pitanja od strane članova Općinskog vijeća, te predsjednica zaključuje raspravu i daje na glasovanje prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Legrad za 2017. godinu.
	Nakon glasovanja predsjednica konstatira da je Polugodišnji izvještaj donijet sa 9 glasova „ZA“ i 1 „SUZDRŽANIM“ glasom. 

	Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Legrad za 2017. godinu nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Točka 4.

	Predsjednica otvara 4. točku dnevnog reda – donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Legrad za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. godine, te poziva načelnika da podnese izvješće. 
	Načelnik pojašanjava Izvješće o svojem radu u prvih 6 mjeseci ove godine, po točkama, a koje se odnose na pojedina područja i to: zaposlenost u Općini i Dječjem vrtiću kojemu je Općina osnivač, o financijama u Općini, javnosti rada, podnošenju akata Općinskom vijeću na donošenje, provedbu programa i redovnom radu, međunarodnoj i međuopćinskoj suradnji, o projektima kandidiranim za sredstva iz EU fondova ili provedenim projektima koji su se financirali iz tih sredstava, o planiranju projekata i programa u budućem razdoblju, o aktualnim problemima na području Općine i stanju na području Općine.
	Nakon toga predsjednica otvara raspravu. 
	Za raspravu se nitko nije javio, te predsjednica daje na glasovanje donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Legrad za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. godine i nakon glasovanja konstatira da je Zaključak donijet JEDNOGLASNO, sa 10 glasova „ZA“.
	Zaključak o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Legrad za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. godine nalazi se u prilogu Zapisnika i njegov je sastavni dio. 

Točka 5.

	Predsjednica otvara 5. točku dnevnog reda – donošenje Odluke o odabiru  najpovoljnije ponude za sklapanje ugovora o povjeravanju komunalnih poslova sustavne preventivne deratizacije i dezinsekcije na području Općine Legrad, te za pojašnjenje daje riječ načelniku.
	Načelnik pojašnjava da je temeljem Odluke Općinskog vijeća proveden pozivni natječaj u kojem smo dobili 3 ponude; o postupku provedenog natječaja dostavljen je Zapisnik Povjerenstva koje je ponude otvaralo sa pregledom priložene dokumentacije za svakog ponuditelja, a iz čega je također vidljivo i tko je predložen kao najpovoljniji ponuditelj. Načelnik pojašnjava da je ponuda Veterinarske stanice Koprivnica jako visoka što se tiče dezinsekcije, pa je upitno da li oni to i rade, jer nam to do sada nisu radili, već je Županija predlagala Sanitaciju d.o.o. U cjelini je najpovoljnija ponuda tvrtke „ICC 3D“ iz Zagreba koji su nam ove godine već radili dezinsekciju na Šoderici i po naseljima.
	Horvat postavlja pitanje da li je propisan način na koji se dezinsekcija radi.

	Načelnik pojašnjava da je dezinsekciju potrebno napraviti prolaskom po putevima i ulicama u naseljima, te uz kanale u naselju, dok oko Drave to nije svrsishodno i nemoguće je napraviti.
	Prema prijedlogu Povjerenstva za povjeravanje novog ugovora predložena je tvtka „ICC 3D“ iz Zagreba.

	Drugih pitanja po ovoj točki dnevnog reda nije bilo, te predsjednica daje na glasovanje donošenje Odluke da se ugovor za poslove preventivne deratizacije i dezinskecije povjeri tvrtki „ICC 3D“ d.o.o. iz Zagreba. 
	Nakon glasovanja predsjednica konstatira da je Odluka donijeta JEDNOGLASNO, sa 10 glasova „ZA“.
	Odluka se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Točka 6.

	Predsjednica otvara 6. točku dnevnog reda – donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje rada političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Legrad za razdoblje od 12. lipnja do 31. prosinca 2017. godine, te za pojašnjenje daje riječ načelniku.
	Načelnik pojašnjava da je iznos u Proračunu za ovu namjenu isti kao i prošle godine, ali je drugačija raspodjela zbog drugačijeg omjera članova Općinskog vijeća iz pojedinih političkih stranaka i uključenosti članica u Općinskom vijeću nakon lokalnih izbora.
	Pitanja niti prijedloga po ovoj točki nije bilo, te predsjednica daje na glasovanje donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje rada političkih stranaka zastupljenih u Općinksom vijeću Općine Legrad za razdoblje od 12. lipnja do 31. prosinca 2017. godine i nakon glasovanja konstatira da je Odluka donijeta JEDNOGLASNO, sa 10 glasova „ZA“.
	Odluka se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Točka 7.

	Predsjednica otvara 7. točku dnevnog reda – donošenje Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Legrad, te za pojašnjenje daje riječ načelniku.
	Načelnik pojašnjava da Zakon o socijalnoj skrbi propisuje donošenje ovakve Odluke kojom su utvrđena sva prava iz socijalne skrbi koja se financiraju iz proračuna Općine ili Županije. Navodi da su neka prava propisana Zakonom, dok se druga prava ostvaruju temeljem posebnih odluka koje donosi Općina.
	V. Cvetnić pojašnjava da su korisnici nekih prava, npr. za troškove stanovanja ili za ogrjev uglavnom korisnici minimalne zajamčene naknade, ali konačnu odluku o ostvarivanju tih prava donosi se na općinskoj razini.
	Načelnik navodi također da Općina u proračunu planira sredstva za namjene koje su navedene u predloženoj Odluci. 
	Pitanja niti primjedaba po ovoj točki dnevnog reda nije bilo, te predsjednica daje na glasovanje Odluku o socijalnoj skrbi  na području Općine Legrad i nakon glasovanja konstatira da je Odluka donijeta JEDNOGLASNO, sa 10 glasova „ZA“.

	Odluka se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio. 

Točka 8.

	Predsjednica otvara 8. točku dnevnog reda – donošenje Odluke o dopuni Odluke o novčanoj potpori za novorođeno dijete na području Općine Legrad, te za pojašnjenje daje riječ načelniku.
	Načelnik pojašnjava da se o dopuni ove Odluke odlučilo na jednoj od prijašnjih sjednica. Predlaže da se članci 2. i 5. još dopune sa potvrdom Općine o uredno ispunjenim radnim i financijskim obvezama prema Općini Legrad, što je i prihvaćeno.
	Predsjednica postavlja pitanje da li ima još nekih prijedloga za dopunu,  a s obzirom da drugih pitanja niti prijedloga po ovoj točki dnevnog reda nije bilo, predsjednica daje na glasovanje donošenje Odluke o dopunama Odluke o novčanoj potpori za novorođeno dijete na području Općine Legrad i nakon glasovanja konstatira da je Odluka donijeta JEDNOGLASNO, sa 10 glasova „ZA“.

	Odluka se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Točka 9.

	 Predsjednica otvara 9. točku dnevnog reda – donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o stipendiranju studenata s području Općine Legrad te za pojašnjenje daje riječ načelniku. 
	Načelnik pojašnjava da su prilikom utvrđivanja liste reda prvenstva za dodjelu studentskih stipendija uočeni određeni problemi i nelogičnosti, te se predlažu neke izmjene i dopune tog Pravilnika, što su vijećnici i dobili na razmatranje. Prvenstveno se razgraničilo bodovanje za uspjeh postignut u srednjoj školi i na fakultetu, što ne može biti istovjetno mjerljivo.
	V. Cvetnić pojašnjava da postoje i situacije gdje su neki od roditelja prijavljeni na Zavodu za zapošljavanje, a zapravo rade u inozemstvu, a prihod od toga nigdje nije vidljiv, a dobivaju dodatne bodove.
	I. Horvat postavlja pitanje koliko je bilo predviđeno stipendija za dodjelu.
	Načelnik pojašnjava da je do sada bilo 10 stipendija, dok je za 10., 11. i 12. mj. ove godine dogovoreno da će se isplaćivati 15 stipendija po 500,00 kn.
	Za raspravu se po ovoj točki više nitko nije javio, te predsjednica daje na glasovanje donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o stipendiranju studenata s područja Općine Legrad i nakon glasovanja konstatira da je Pravilnik donijet JEDNOGLASNO, sa 10 glasova „ZA“.  


Točka 10.

	Predsjednica otvara 10. točku dnevnog reda u svezi pokretanja postupka natječaja za dodjelu studentskih stipendija i daje riječ načelniku.
	Načelnik pojašnjava da svake godine u 10. mjesecu raspisujemo natječaj za dodjelu studentskih stipendija za tekuću akademsku godinu; natječaj raspisuje načelnik, a rang listu izrađuje Općinsko vijeće te donosi odluku o broju studentskih stipendija koje će se dodijeliti.
	Pitanja po ovoj točki dnevnog reda nije bilo, te predsjednica daje na glasovanje Odluku o suglasnosti za raspisivanje natječaja za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj godini 2017./2018. i nakon glasovanja konstatira da je Odluka donijeta JEDNOGLASNO (sa 10 glasova „ZA“).
	Odluka se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Točka 11.

	Predsjednica otvara 11. točku dnevnog reda – donošenje odluke o pokretanju postupka za sklapanje ugovora za obavljanje komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta – zimske službe, te daje riječ načelniku.
	Načelnik pojašnjava da je četverogodišnji ugovor istekao, a Općinsko vijeće mora odlučiti da li će se novi ugovor sklopiti na 1 ili na 4 godine. Pojašnjava da smo do sada imali ugovor sa tvrtkom HIDROKOP, a godišnja cijena je varirala, ovisno o obimu poslova.
	I. Horvat navodi da u njihovu ulicu u Velikom Otoku prošle zime nitko 3 dana nije došao očistiti snijeg.
	Načelnik pojašnjava da nisu imali istog vozača sve godine, vozač je svake zime bio drugi i nije znao za sve ulice iako im se prije toga pokazalo i zbog toga je došlo da su neke ulice propustili: apelira na sve i vijećnike i da obavijeste ostale ljude da ukoliko se nešto takvo dogovodi da o tome odmah obavijeste u Općinu i mi ćemo zvati izvođača da to očiste.
	Predsjednica konstatira da bi i za druge sve stvari koje nisu dobre ili treba nešto napraviti trebalo nazvati u Općinu i javiti, jer ne može se niti sve uočiti, a i ne prolazi se svaki dan cijelo područje. 	
	Za raspravu se više nitko nije javio, te predsjednica daje na glasovanje Odluku o pokretanju postupka za prikupljanje ponuda za sklapanje ugovora o povjeravanju komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta – zimske službe na području Općine Legrad i nakon glasovanja konstatira da je Odluka donijeta JEDNOGLASNO (sa 10 glasova „ZA“).
	Odluka se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Točka 12.

	Predsjednica otvara 12. točku dnevnog reda – razmatranje „Pisma namjere“ tvrtke „Karol plus“ d.o.o. u svezi dodjele koncesije za tzv „školski vrt“ koji je sada u vlasništvu Općine, a koji im je potreban u svrhu kandidiranja projekta za sredstva iz EU fondova.
	V. Cvetnić navodi da je gosp. Cenko konstatirao da u obzir dolazi i prodaja, odnosno kupnja i koncesija, zakup ne, jer je kratkoročno korištenje
	Predsjednica konstatira da je Općinsko vijeće uvijek svima išlo na ruku i željelo pomoći, ali smatra da bi trebalo najprije podmiriti obveze prema Općini, jer oni imaju nepodmireno dugovanje prema Općini.
	V. Cvetnić konstatira da dodjela koncesije nije isti postupak kao što je sa zakupom, da je to dugotrajniji postupak, a sada je donijet i novi Zakon o koncesijama kojega još uvijek nije stigla proučiti, a osim toga nismo do sada niti imali koncesije takvog tipa, već samo za komunalne poslove. Kod dodjele koncesije potrebno je napraviti dokumentaciju u kojoj se mora sve točno odrediti, od procjene vrijednosti koncesije, do uvjeta odabira ponude za dodjelu, da li će to biti visina koncesijske naknade ili ekonomski najpovoljnija ponuda gdje je potrebno znati sve parametre koji će se bodovati kod pregleda ponuda, a mogu biti odlučujući za odabir ponuditelja. Osim toga kod dodjele koncesije, obavijest o dodjeli se objavljuje u Oglasniku javne nabave Narodnih novina i mogu se javiti i drugi potencijalni koncesionari. 
	Postavljeno je pitanje koliko bi bila cijena ako bi se išlo u prodaju.
	Načelnik pojašnjava da prema cijeni za poljoprivredno zemljište koju je izradio ovlašteni procjenitelj nekretnina, cijena bi iznosila 17.000,00 kuna.
	Zaključeno je slijedeće:
	da  tvrtka „KAROL PLUS“ d.o.o. najprije podmiri u cijelosti sve dospjele obveze prema Općini,

da se za iduću sjednicu Općinskog vijeća pribavi službena procjena vrijednosti te nekretnine za slučaj prodaje kao i za slučaj najma ili koncesije.  

Točka 13.

	Predsjednica otvara 13. točku dnevnog reda – pitanja i prijedlozi.
	Po ovoj točki dnevnog reda se nitko nije javio za raspravu.

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