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ZAPISNIK
         od 30. studenoga 2018. godine
	
sa 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Legrad održane u sali za sastanke Općine Legrad.
	
	Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/18-01/03, URBROJ: 2137/10-18-11 od 21. studenoga 2018. godine.
	Prisutni: Snježana Kuzmić – predsjednica, Nino Bukovčan, Alenka Černeli, Alen Dedi,      
                         Igor Horvat, Stjepan Kuruc, Marina Kuzmić, Predrag Posavec, Katarina Sabolić 
                          i Ivan Šivak - članovi.
	Ne prisustvuju: Zdravko Međimorec, nije  opravdao izostanak
	Sjednici prisustvuju: Ivan Sabolić, općinski načelnik Općine Legrad, 
                                              Kristina Turk – zamjenica općinskog načelnika i 
                                              Melita Rašanec – financijsko-računovodstveni referent u 
                                                                           Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Legrad.
         Zapisničar: Vesnica Cvetnić, voditeljica Odsjeka za opće, pravne i financijsko
                              - računovodstvene poslove Jedinstvenog upravnog odjela Općine Legrad,
	Početak rada: 17.00 sati.

	Predsjednica pozdravlja sve prisutne, otvara 18. sjednicu Općinskog vijeća Općine Legrad te poziva V. Cvetnić da izvrši prozivku.
	Nakon izvršene prozivke predsjednica konstatira da je prisutno 10 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 16. sjednice od 16.10.2018. i Zapisnika sa 17. sjednice Općinskog vijeća od 6.11.2018. godine,
Aktualni sat,
Rasprava – 1. čitanje prijedloga Proračuna Općine Legrad za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu,
Donošenje Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade,
Doošenje Odluke o isplati božićnice umirovljenicima na području Općine Legrad u 2018. godini,
Razmatranje i donošenje Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Legrad,
Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o određivanju koeficijenata za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Legrad,
Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o plaći i drugim pravima iz rada općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Legrad,
Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o mjerilima za financiranje programa predškolskog odgoja i obrazovanja na području Općine Legrad,
Donošenje Odluke o odabiru izvršitelja kojemu će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova zimske službe, 
Pitanja i prijedlozi.

	Nakon toga predsjednica postavlja pitanje da li ima prijedloga za izmjene ili dopune predloženog dnevnog reda.
	Načelnik predlaže dopune dnevnog reda i to:
	Točka 11. Donošenje Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Legrad – novih gradilišta na TRC Šoderici,
	Točka 12. Razmatranje zamolbi za sufinanciranje troškova predškolskog odgoja u drugimm dječjim vrtićima i donošenje odluke,
	Točka 13. Razmatranje ponude za kupnju kuće u Legradu i donošenje odluke,
	Točka 14. Pitanja i prijedlozi.
	Drugih prijedldoga nije bilo i predsjednica daje na glasovanje prijedlog dopuna dnevnog reda i nakon glasovanja konstatira da su dopune dnevnog reda usvojene JEDNOGLASNO, sa 10 glasova „ZA“.
	Nakon toga predsjednica daje na glasovanje predloženi dnevni red sa usvojenim dopunama i nakon glasovanja konstatira da je predloženi dnevni red prihvaćen JEDNOGLASNO, sa 10 glasova „ZA“.
	
Točka 1.

	Predsjednica otvara 1. točku dnevnog reda – usvajanje Zapisnika sa 16. sjednice Općinskog vijeća od 16.10.2018. i usvajanje Zapisnika sa 17. sjednice Općinskog vijeća od 6.11.2018. godine.
	Za primjedbe po Zapisniku Općinskog vijeća sa 16. sjednice od 16.10.2018. godine se nitko nije javio i predsjednica nakon glasovanja konstatira da je Zapisnik JEDNOGLASNO usvojen, sa 10 glasova „ZA“.
	Nakon toga postavlja pitanje da li ima primjedaba na Zapisnik Općinskog vijeća sa 17. sjednice od 6.11.2018. godine, a budući da istih nije bilo, daje ga na usvajanje i nakon glasovanja konstatira da je Zapisnik usvojen JEDNOGLASNO, sa 10 glasova „ZA“.

Točke 2.

	Predsjednica otvara 2. točku dnevnog reda – aktualni sat te daje riječ načelniku.
	Načelnik podnosi izvješće o radu Općine i to:
	Priprema dokumetnacije za natječaj LAG-a na koji bi prijavili projekt dogradnje mrtvačnice u Malom Otoku, jer je dokumentacija spremna i dobivena je građevinska dozvola. Rok za prijavu je do kraja godine, a na slijedeću sjednicu Općinskog vijeća bi uputili prijedlog za donošenje Odluke o suglasnosti za ulaganje u projekt sa Opisom projekta koji se mora priložiti prijavnoj dokumentaciji.

Sudjelovali smo na konferenciji o daljnjim projektima u okviru programa INTERREG koja je održana u Zalakarosu, a gdje je dogovorena suradnja na novim projektima koji bi bili nastavka sadašnjem projektu „Two Rivers one Goal“, a radi se o projektu vodenog dječjeg igrališta sa Zalakarosom, a uključila bi se i nabava električnog broda.
Zavoženi su poljski putevi prema provedenom natječaju, još nemamo izvješća, jer smo tek dobili otpremnice, te ćemo specifikaciju po pojedinim područjima (katastarskim općinama) prema otpremnicama pripremiti za sljedeću sjednicu Općinskog vijeća.
Sudjelovao je u razgovorima oko uređenja drnjanskog dijela Šoderici koji bi se trebao nadograditi na naš postojeći projekt.
Održana su dva zbora građana, u Kutnjaku i u Legradu gdje je predstavljen program zua stambeno zbrinjavanje mladih obitelji te prezentiran daljnji način odvoza komunalnog otpada.
Napravljena je prijava na WIFI4EU, to je bio 2. natječaj, prijava je uspješno provedena, ali još nemamo rezultate.
Izrađena je nova natječajna dokumentacija za ESCO model za zamjenu javne rasvjete koju je izradila REA, a kroz nekoliko dana bi se trebao započeti natječaj koji bi trajao do kraja siječnja 2019. godine i do 8. mjeseca 2019. bi se trebala zamijeniti sva rasvjetna tijela. Što se tiče modela zamjene, provjereno je najbolji ESCO model gdje ima kontrole ušteda i drugih elemenata vezanih uz troškove održavanja.
	Sudjelovali smo na Forumu EGTS-a regije Mura gdje smo razgovarali o novim razinama prekogranične suradnje i razvitku novih graničnih prijelaza. Sudjelovali su i veleposlanici iz Pečuha i Nagykanisze te iz Hrvatske; trebat će lobirati da to podrži i hrvatska Vlada.
Provedena je nabava za 6 komada spremnika za tekstil, čeka se njihova isporuka, čime bi ispunili obveze po nadzoru inspekcije.
Održano je nekoliko sastanaka u svezi izrade II. Izmjena i dopuna Prostornog plana, sa izrađivačem Urbane tehnike, MB Geothermalom, NEXE-om i Zavodom za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije, prikupljeni su svi zahtjevi, te će se uskoro otvoriti i javna rasprava po prijedlogu II. Izmjena i dopuna.
Proveden je nadzor inspekcije zaštite okoliša u vezi provođenja Plana gospodarenja otpadom u kojem je utvrđeno da smo većinu obveza osigurali, a dodjelom obavljanja prikupljanja miješanog komunalnog otpada Komunalcu osigurali smo i postojanje reciklažnog dvorišta (u vlasništvu Komunalca), jedini problem koji je još ostao je sanacija „crne rupe“ HŽ-a i 2 nesanirana odlagališta otpada. 
U Ministarstvu turizma smo održali prezentaciju projekta 2. faze šetnice na Šoderici gdje je zatražena nadopuna neke dokumentacije koju smo nakon toga i dostavili.
Izvršena je većina poslova vezanih uz primopredaju prodanog objekta Legrađanka, preostalo je još samo prenijeti brojila za režijske troškove.
Održan je sastanak sa Hrvatskim restauratorskim zavodom u svezi obnove spomenika obitelji Žombor u Velikom Otoku gdje nam je obećano da će oni dati preporuke i angažirati nekoga tko bi iduće godine to mogao napraviti.
Održan je sastanak u svezi osnivanja Ženskog košarkaškog kluba pri Osnovnoj školi u Legradu gdje smo obećali sufinanciranje.
  Održan je sastanak u svezi obnove krovišta školske stambene zgrade. Cijena za radove iznosila bi 113.000,00 kuna, s time da bi Općina sufinancirala udio za 4 stana, obitelj Potočnik za 1 stan, a MORH za 1 stan. Predstavnici MORH-a nisu prisustvovali sastanku, ali su upoznati s problematikom.
Sudjelovali smo na konferenciji o Dravi gdje su predstavljeni projekti Općina uz rijeku Dravu i ima dosta projekata koji se preklapaju; organizator je bila Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Koprivničko-križevačke županije.
Proveden je natječaj za dodjelu potpora za stambeno zbrinjavanje mladih obitelji na području Općine, te bi trebalo imenovati povjerenstvo koje bi otvorilo prijave, napravilo provjeru dokumentacije i provjeru ispunjavanja uvjeta za dodjelu potpora. 
	U Povjerenstvo su predloženi: Kristira Turk, za predsjednicu, Alen Dedi i Predrag Posavec za članove.
	Prijedlog je jednoglasno prihvaćen i o tome je donijeto Rješenje koje se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.
	Nakon toga predsjednica otvara raspravu.
	Dedi konstatira da je zavoženje puteva napravljeno kako se to i mora napraviti.  

	Načelnik pojašnjava da je izvođač sa grederom raširio puteve, jer su neki ljudi preorali dijelove puteva i sada se od njih neki i bune, a od gosp. Čižmešije iz Velikog Otoka smo dobili i zahtjev za naknadu štete, s obrazloženjem da su mu uništeni korijeni mladog nasada oraha, o čemu će se napraviti uviđaj i procijeniti šteta.
	Černeli konstatira da ljudi jako hvale kako su ovaj put ti poslovi napravljeni.

	A.Dedi navodi da bi u proljeće trebalo još preći grederom kada ljudi posiju, da se onda putevi još poravnaju, a radi toga da im se ukaže kolika je stvarna širina poljskog puta.
	I.Šivak postavlja pitanje što je s odvozom glomaznog otpada drugdje, budući da je u Legradu određen datum prikupljanja.
	Načelnik pojašnjava da će se prikupljati glomazni otpad po svim naseljima, s time da ljudi iz naselja sada mogu dovesti glomazni otpad i u Legrad, kod Veterinarske stanice će biti mjesto prikupljanja, a što se tiče područja Šoderice, to bi bilo najbolje u proljeće dok vikendaši dođu i budu čistili oko objekata.
	I.Šivak navodi da je na Šoderici na pojedinim dijelovima totalni mrak i potrebno je popraviti javnu rasvjetu.
	Načelnik pojašnjava da će se žarulje zamijeniti, ali tamo gdje fale rasvjetna tijela to će se nadopunjavati po zamjeni LED rasvjetom.
	I.Šivak konstatira da su ljudi na Šoderici veoma nezadovoljni, a on nije upoznat sa puno toga što se tiče Šoderice i konstatira da planirana kupnja čamca za čišćenje rese neće riješiti problem.
	Načelnik konstatira da smo zaposlili komunalnu redarku u Općini.
	Za raspravu se više nitko nije javio i predsjednica zaključuje raspravu po ovoj točki dnevnog reda.

Točka 3.

	Predsjednica otvara 3. točku dnevnog reda – rasprava (1. čitanje) prijedloga Proračuna Općine Legrad za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu, te daje riječ načelniku za pojašnjenje prijedloga.
	Načelnik pojašnjava su planirani prihodi u iznosu 11.939.817,02 kune, a planirani rashodi u iznosu 12.165.329,17 kuna; da su prihodi planirani na razini prošlih godina, osim dijela koji se financiraju projekti iz EU sredstava; navodi da bi trebali imati barem 10% prireza u Općini, jer bi time dobivali dodatne prihode od poreza na dohodak, ali on smatra da ne treba uvoditi prirez, iako bi to povećalo godišnji proračun za dodatnih 400 tisuća kuna; pojašnjava da je nakanda od Telekoma za pravo puta povećana, jer su se u međuvremenu riješili imovinsko-pravni odnosi za neke nekretnine, ali se napravio i upis vlasništva na putevima pod upravljanjem Općine. 
Što se tiče rashodi navodi da se planiralo sljedeće: izbori za mjesne odbore koji se nisu uspjeli održati ove godine i trebat će ih provesti u idućoj godini; naknada za novorođenu djecu će se morati povećati ako će trebati rebalansom; po donošenju II. izmjena i dopuna Prostornog plana treba se krenuti u izradu novog Provedbenog plana TRC Šoderice; planira postaviti videonadzor na objekte mrtvačnica (zbog problema sa korištenjem vode u evangeličkoj mrtvačnici u Legradu); iduće godine će nam doći na naplatu izrada Strategije razvoja poljorpivrede koja se u 100 %-tnom iznosu financira iz EU sredstava; u Programu potpora u poljoprivredi za 2019. godinu predložene su mjere navodnjavanja, trenutno se čeka suglasnost Ministarstva, a predloženo je zbog toga što to nitko ne financira, a ostale mjere se financiraju i iz Županijskog proračuna; što se tiče prijedloga za plaće – tu su planirani i iznosi plaća komunalnih radnika koje bi zaposlili preko javnih radova; planirana je nabava električnog bicikla za potrebe rada komunalnog redara; u društvenim djelatnostima su odvojene ostale manifestacije od ljeta na Šoderici; planirana su sredstva za razvoj obrtništva i to za proizvodne obrte gdje bi sufinancirali troškove otvaranja obrta ili preseljenja na područje naše Općine; povećana su sredstva potpora za rješavanje stambenih pitanja mladih parova; planira se i uvođenje male sportske škole u dječji vrtić, a u stavci za sport je potrebno dodati još i troškove najma sportske dvorane za sve sportke udruge na području Općine te 10.000,00 kn za rad ženskog košarkaškog kluba; za obnove crkvi su planirana sredstva prema zahtjevima Župa; u predškolskom odgoju je potrebno dodati novu stavku – sufinanciranje predškolskog odgoja u drugim vrtićima za djecu koja se zbog popunjenosti nisu upisala u naš vrtić ili koja polaze jasličke programe; planirane su potpore učenicima srednjih škola kao jednokratne pomoći za troškove smještaja u učeničke domove, a u rashodima za projekt „zaposli pa pomozi“ je potrebno ispraviti iznos rashoda; dalje pojašnjava ostale rashode – komunalne djelatnosti i planirane projekte; a povećani su i troškovi Općine za vrtić zbog predloženog smanjenja cijene koju plaćaju roditelji gdje bi se troškovi Općine nešto povećali.
	Nakon toga predsjednica otvara raspravu.
	I.Šivak postavlja pitanje zbrinjavanja pasa lutalica što se pojavljuje kao problem na Šoderici.       
	Načelnik pojašnjava da je problem što u azilu nema mjesta, ali je i obveza Županije da osigura sklonište za životinje.
	A.Dedi iznosi problem prometa cestom od Selnice Podravske prema Donjoj Dubravi i navodi da je u jednom danu tuda prošlo 87 kamiona, što će dovesti do potpune uništenosti te ceste i trebalo bi nešto poduzeti sa ŽUC-om.
	Načelnik navodi da će pokušati sa ŽUC-om dogoviri da Općina sufinancira izradu prometnog elaborata za postavljanje uspornika (ležećih policajaca).

Točka 4.

	Predsjednica otvara 4. točku dnevnog reda – donošenje Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade, te daje riječ načelniku i V. Cvetnić za pojašnjenje.
	Načelnik pojašnjava da je zbog donošenja novog Zakona o komunalnom gospodarstvu potrebno do kraja studenoga donijeti novu odluku o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade, bez obzira da li se vrijednost boda mijenja ili ne. U predloženoj Odluci bi vrijednost boda ostala ista kao i do sada.
	 V. Cvetnić pojašnjava da se bez obzira na promjene u vrijednosti boda, iduće godine budu morala donijeta sva nova rješenja o komunalnoj naknadi, jer novi Zakon određuje i drugačije rokove i postupak za žalbu na rješenje. Osim toga temeljem novog Zakona trebat će uskladiti i ostale odluke i to Odluku o komunalnoj naknadi i Odluku o komunalnom doprinosu do 4.02.2019. godine, a Odluku o komunalnom redu do 4.08.2019. godine. Navodi da će se Odluke o komunalnoj naknadi i komunalnom doprinosu prije donošenja staviti na prethodno savjetovanje da se mogu dati primjedbe ili drugačiji prijedlozi od predloženih u odlukama.
	Za raspravu se više nitko nije javio i predsjednica daje na glasovanje donošenje Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade i nakon glasovanja konstatira da je Odluka donijeta JEDNOGLASNO, sa 10 glasova „ZA“.
	Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Točka 5.

	Predsjednica otvara 5. točku dnevnog reda – donošenje Odluke o isplati božićnice umirovljenicima na području Općine Legrad u 2018. godini, te daje riječ načelniku za pojašnjenje.
	Načelnik pojašnjava da već dosta gradova i općina isplaćuje božićnice umirovljenicima slabijeg imovinskog stanja te da je to i planirano Proračunom za 2018. goidnu.
	Predloženo je povećane cenzusa pod točkom 1. sa 1.500,00 kn na 2.000,00 kn.
	Načelnik pojašnjava da bi se božićnice isplaćivale u gotovinskom iznosu, po naseljima. 
	Za raspravu se više nitko nije javio te predsjednica daje na glasovanje Odluku o isplati božićnice umirovljenicima na području Općine Legrad u 2018. godini s povećanim iznosom u članku 2. stavku 1. točki 1.
	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 – razmatranje i donošenje Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Legrad, te za pojašnjenje daje riječ načelniku i V. Cvetnić.
	Načelnik pojašnjava da je prijedlog Odluke izradio konzultant s kojim Općina ima ugovor za pravne poslove u Općini, da je on temeljem uočenih nedostataka u postojećoj odluci, kao npr. imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela i dr., napravio novi prijedlog, a temeljem te Odluke će se morati uskladiti i neki Pravilnici Općine i imenovanje pročelnika.
	V. Cvetnić pojašnjava da su u predloženoj Odluci bolje razrađeni poslovi koje obavlja Jedinstveni upravni odjel, a izmjene su u članku 9. i članku 11. koje su vezane uz pročelnika i rješavanje upravnih predmeta. Osim toga trebat će donijeti novi Pravilnik o unutarnjem redu sa sistematizacijom radnih mjesta i opisom poslova za svako radno mjesto i druge pravilnike koje ili nemamo ili ih je potrebno uskladiti, a donosi ih načelnik. 
	Za raspravu se više nitko nije javio i predsjednica daje na glasovanje donošenje Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela 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 7.

	Predsjednica otvara 7. točku dnevnog reda – donošenje Odluke o određivanju koeficijenata za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Legrad, te za pojašnjenje prijedloga daje riječ načelniku.
	Načelnik konstatira da će odmah pojasniti i prijedlog pod Točkom 8. jer su oni vezani i navodi da se povećanje koeficijenata za plaće službenica predlaže zbog sve većeg obima poslova i provođenja EU projekata Općine koje službenice obavljaju, ali i zbog povećanja plaća u javnim službama. Što se tiče povećanja plaće za njega navodi da je njegova plaća manja od plaća općinskih načelnika u drugim Općinama s kojima surađuje, odnosno da su plaće u našoj Općini među najmanjima za koje on zna.
	Za pitanja se po ovoj točki dnevnog reda nitko nije javio te predsjednica daje na glasovanje donošenje Odluke o određivanju koeficijenata za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom urpavnom odjelu 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 izmjeni Odluke o plaći i drugim pravima iz rada općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Legrad te postavlja pitanje da li se netko javlja za raspravu, budući da je načelnik u prethodnoj točci pojasnio prijedlog.
	Za raspravu se nitko nije javio i predsjednica daje na glasovanje donošenje Odluke o izmjeni Odluke o plaći i drugim pravima iz rada općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Legrad te 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 Odluke o izmjenama Odluke o mjerilima za financiranje programa predškolskog odgoja i obrazovanja na području Općine Legrad i za pojašnjenje daje riječ načelniku.
	Načelnik pojašnjava da ovim prijedlogom predlaže smanjenje cijene vrtića koju plaćaju roditelji za 33% i to od veljače za mjesec siječanj 2019. godine, smatrajući da je na taj način potrebno pomoći roditeljima, a proračunski se to može sada financirati.
	I.Horvat postavlja pitanje da li se u članku 7. predloženo oslobođenje od 90% može potpuno osloboditi, odnosno da smanjenje bude 100% iznosa za treće i svako daljnje dijete u vrtiću, te dali dugoročno postoji mogućnost da se roditelji potpuno oslobode plaćanja troškova vrtića.
	Načelnik pojašnjava da se može prihvatiti i oslobođenje 100%  u članku 7., jer te djece i nema puno te da dugoročno postoji mogućnost potpunog oslobođenja, što bi prihode proračuna, odnosno vrtića od uplata roditelja smanjilo za nekih 80 tisuća kuna, te bi time za taj iznos porastao trošak Općine za financiranje predškolskog odgoja, ali da ćemo sa tom mjerom još pričekati, jer nam se može dogoditi da se upiše dosta romske djece u vrtić i trebat će nam dodatni prostor koji za sada nemamo osiguran. U planu je također, ako bude potrebe otvoriti još jednu skupinu u vrtiću te jasličku skupinu.
	Za raspravu se više nitko nije javio i predsjednica daje na glasovanje donošenje Odluke o izmjenama Odluke o mjerilima za financiranje programa predškolskog odgoja i obrazovanja na području Općine Legrad sa prihvaćenom izmjenom u članku 7.
	Nakon glasovanja predsjednica konstatira da je Odluka donijeta sa 9 glasova „ZA“, dok 1 član nije glasovao zbog trenutne odsutnosti iz prostorije.

Točka 10.

	Predsjednica otvara 10. točku dnevnog reda – donošenje Odluke o odabiru izvršelja kojemu će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova zimske službe, te daje riječ načelniku.
	Načelnik pojašnjava da je primljena ponuda HIDROKOP-a d.o.o. iz Koprivnice kao jedina, da su predložene povećane cijene po satu na 500,00 kuna + 4.000,00 kn mjesečno za pasivno dežurstvo (sve cijene bez PDV-a).
	V. Cvetnić navodi da primljena ponuda nije potpuna, bez obzira što je jedina, te da je dostavljen samo popunjen obrazac Troškovnika, a ostala dokumentacija koja je tražena Pozivom nije dostavljena.
	Predloženo je s obzirom da je jedina primljena ponuda, a ti poslovi se moraju ugovoriti, jer ih nema tko obavljati, da se zatraži dopuna ponude za ostalu traženu dokumentaciju, te će se odluka donijeti po dostavi dokumentacije.
	Zaključeno je da se zatraži dopuna ponude od HIDROKOP-a d.o.o., što je glasovanjem JEDNOGLASNO (sa 10 glasova „ZA“) prihvaćeno.

Točka 11.

	Predsjednica otvara 11. točku dnevnog reda – donošenje Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine koje se odnose na nova gradilišta na Šoderici te daje riječ načelniku.
	Načelnik pojašnjava da je proveden postupak javnog natječaja za prodaju novih gradilišta, da smo primili dvije ponude koje je Povjerenstvo otvorilo i dalo prijedlog za prihvaćanje ponuda, jer je ponuđena cijena veća od početne u natječaju.
	U postupku natječaja primljene su dvije ponude i to:
	Ponuda Marijana Dokša iz Rasinje, Kolodvorska 41 za kupnju gradilišta broj čkbr. 54 sa ponuđenom cijenom u iznosu 27.700,00 kn,

Ponuda Aleksandre Pongrac iz Donje Dubrave, Međimurske čete 32 za kupnju gradilišta broj čkbr. 465 sa ponuđenom cijenom u iznosu 33.037,38 kn.
 
	Za raspravu se po ovoj točki nitko nije javio i predsjednica daje na glasovanje prihvaćanje 1. ponude Marijana Dokša iz Rasinje te nakon glasovanja konstatira da je ponuda prihvaćena sa 9 glasova „ZA“ i 1 „SUZDRŽANIM“.
	O tome je donijeta Odluka koja se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

	Nakon toga predsjednica daje na glaosvanje prihvaćanje 2. ponude Aleksandre Pongrac iz Donje Dubrave te nakon glasovanja konstatria da je ponuda prihvaćena sa 9 glasova „ZA“ i 1 „SUZDRŽANIM“ glasom.
	O tome je donijeta  Odluka koja se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.



Točka 12.

	Predsjednica otvara 12. točku dnevnog reda – Raumatranje zamolbi za sufinanciranje troškova predškolskog odgoja u drugim vrtićima i donošenje odluka, te daje riječ načelniku za pojašnjenje.
	Načelnik pojašnjava da smo primili tri zahtjeva za sufinanciranje predškolskog programa te čita zamolbe i to:
	Zamolbu Centra za socijalnu skrb za dijete Karolinu Bogdan od roditelja Ljubice Bogdan i Danijela Oršoša iz Zablatja 3A, a koja je smještena u udomiteljsku obitelj, ali nju je po preporuci Centra za socijalnu skrb potrebno uključiti u rad predškolske ustanove,

Zamolba Saše Hemar iz Selnice Podravske 155 za sufinanciranje troškova boravka djeteta u Dječji vrtić u Donjoj Dubravi, budući da u našem vrtiću nema mjesta,
Zamolba Valerije i Maria Papež iz Velikog Otoka za sufinanciranje troškova boravka djeteta u Dječji vrtić u Donjoj Dubravi, budući da također pri nama nema mjesta za upis.
	Načelnik pojašnjava da smo kod takvih slučajeva obvezni sufinancirati troškove u visini 50 % ekonomske cijene, te predlaže donošenje odluka o sufinanciranju.
	Za raspravu se po ovoj toči dnevnog reda nitko nije javio, te predsjednica daje na glasovanje donošenje Odluka o sufinanciranju troškova boravka djeteta u drugim dječjim vrtićima i nakon glasovanja konstatira da su Odluke JEDNOGLASNO donijete (sa 10 glasova „ZA“).
	Odluke se nalaze u prilogu zapisnika i njegov su sastavni dio. 

Točka 13.

	Predsjednica otvara 13. točku dnevnog reda – razmatarnje ponude za kupnju kuće u Legradu i donošenje Odluke te daje riječ načelniku za pojašnjenje.
	Načelnik pojašnjava da smo dobili ponudu za kupnju kuće u Legradu ponuditelja Zorana Oršuš iz Legrada koji se namjera odseliti iz Legrada, te da je predložio da Općina kupi njegovu kuću, a na ime te kupnje bi se njemu kupila druga kuća u Subotici kamo namjerava odseliti. Pojašnjava da na isti način Općina Donja Dubrava rješava takve probleme. Navodi također da je on razgovarao sa vlasnicima nekretnine u koju bi se ponuditelj preselio te da bi oni pristali na cijenu u iznosu 80.000,00 kn. 
	Budući da se za raspravu nitko nije javio predsjednica daje na glasovanje Odluku o kupnji nekretnine u Legradu i nakon glasovanja konstatira da je Odluka donijeta sa 9 glasova „ZA“ i 1 „PROTIV“.
	Odluka se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Točka 14.

	Predsjednica otvara 14. točku dnevnog reda – pitanja i prijedlozi.
 
	Budući da se za raspravu po ovoj točki nitko nije javio, predsjednica se zahvaljuje prisutnima i zaključuje sjednicu Općinskog vijeća.
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