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	ZAPISNIK
         od 28. siječnja 2019. godine
	
sa 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Legrad održane u sali za sastanke Općine Legrad.
	
	Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/19-01/01, URBROJ: 2137/10-19-1 od 21. siječnja 2019. godine.
	Prisutni: Snježana Kuzmić – predsjednica, Nino Bukovčan, Alenka Černeli, Alen Dedi, 
                          Igor Horvat, Stjepan Kuruc, Katarina Sabolić i Ivan Šivak - članovi.
	Ne prisustvuju: Marina Kuzmić, Predrag Posavec i Zdravko Međimorec – članovi, 
                                     opravdali izostanak  
	Sjednici prisustvuju: Ivan Sabolić, općinski načelnik Općine Legrad, 
                                              Kristina Turk – zamjenica općinskog načelnika i 
          Zapisničar: Vesnica Cvetnić, voditeljica Odsjeka za opće, pravne i financijsko- 
                               računovodstvene poslove u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Legrad,
	Početak rada: 17.05 sati.

	Predsjednica pozdravlja sve prisutne, otvara 21. sjednicu Općinskog vijeća Općine Legrad 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 18. sjednice Općinskog vijeća od 30.11.2018. godine, Zapisnika sa 19. sjednice od 17.12.2018. godine i 20. sjednice od 31.12.2018. godine,
Aktualni sat,
Razmatranje i donošenje Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu na području Općine Legrad,
Razmatranje i donošenje Odluke o komunalnoj naknadi na području Općine Legrad,
Razmatranje i donošenje Odluke o komunalnom doprinosu na području Općine Legrad,
Razmatranje i donošenje Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju ugovora o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti na području Općine Legrad,
Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Legrad za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine,
Razmatranje i donošenje Programa potpora u poljoprivredi na području Općine Legrad za 2019. godinu,
Donošenje Odluke o osnivanju Postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Legrad,
Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Legrad i Odluke o sklapanju Aneksa Ugovora o zakupu za zakupce kojima su ugovori o zakupu istekli – do skidanja usjeva,
11. Pitanja i prijedlozi.
	  
	Nakon toga predsjednica postavlja pitanje da li ima prijedloga za izmjene ili dopune predloženog dnevnog reda.
	Za izmjene ili dopune predloženog dnevnog reda se nitko nije javio te predsjednica daje na glasovanje predloženi dnevni red i nakon glasovanja konstatira da je predloženi dnevni red usvojen JEDNOGLASNO, sa 8 glasova „ZA“.
		
Točka 1.

	Predsjednica otvara 1. točku dnevnog reda – usvajanje Zapisnika prethodnih sjednica Općinskog vijeća i to:
	 Zapisnika sa 18. sjednice Općinskog vijeća od 30.11.2018. godine.

	Primjedaba na Zapisnik nije bilo i predsjednica daje na glasovanja usvajanje Zapisnika sa 18. sjednice Općinskog vijeća od 30.11.2018. godine.
	Nakon glasovanja predsjednica konstatira da je Zapisnik jednoglasno usvojen (sa 8 glasova ZA). 
	 Zapisnika sa 19. sjednice Općinskog vijeća od 17.12.2018. godine.

	Primjedaba na Zapisnik nije bilo i predsjednica daje na glasovanje usvajanje Zapisnika sa 19. sjednice Općinskog vijeća od 17.12.2018. godine.
	Nakon glasovanja predsjednica konstatira da je Zapisnik jednoglasno usvojen (sa 8 glasova ZA)
	Zapisnika sa 20. sjednice Općinskog vijeća od 30.12.2018. godine.

	Primjedaba na Zapisnik nije bilo i predsjednica daje na glasovanje usvajanje Zapisnika sa 20. sjednice Općinskog vijeća od 30.12.2018. godine.
	Nakon glasovanja predsjednica konstatira da je Zapisnik jednoglasno usvojen (sa 8 glasova ZA).

Točka 2.

	Predsjednica otvara 2. točku dnevnog reda – aktualni sat te daje riječ načelniku.
	Načelnik navodi da će svoje izvješće o radu Općine od prethodne sjednice podnijeti u nekoliko točaka i to:
	 Provedba Javne rasprave po prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Legrad: primljeno je dosta primjedaba, odnosno prijedloga od kojih je većina uvažena, usvojena, ali je prijedlog za eksploatacijska polja (Jegnježđe i Šoderica) izuzet bog zabrane širenja gospodarskih zona na ime smanjenja površina poljoprivredog zemljišta, a izuzeta su i zbog činjenice da je obvezna provedba OSPUA za ta polja što bi nam odužilo donošenje Izmjena i dopuna Plana, te će se isto uvrstiti u nove izmjene i dopune o čemu bi se odluka trebala donijeti odmah po usvajanju ovih Izmjena i dopuna. Osim eksploatacijskih polja nije prihvaćen zahtjev za izgradnju aerodroma, također zbog zauzimanja velike površine poljoprivrednog zemljišta.

 U komunalnom poduzeću Općine su u tijeku postupci za nabavu komunalne opreme, od čega bi se dio nabave financirao putem financijskog leasinga – poljoprivredni traktor čija cijena iznosi 330.000,00 kn; zatim bi se išlo u nabavu čamca za košnju rese ili „amfibije“ za što je išao na uvid u Slavoniju, ali to što je predstavljeno je preskupo, te bi se ostalo kod nabave čamca čija cijena bi bila cca 150.000,00 kn; osim toga nabavio bi se malčer i ralica kao priključci za traktor, manje rabljeno vozilo do 30.000,00 kn za prijevoz, kosilica „Feris“ po cijeni od cca 75.000,00 kn, a ostalo po potrebi. Osim toga pokrenuli bi postupak zapošljavanja jedne  osobe koja bi radila sa mehanizacijom. Što se tiče korištenja traktora, s njim bi se mogle obavljati i usluge.
 Projekt šetnice na Šoderici – zaposlili smo 1 osobu na određeno vrijeme od 2 godine na 30 sati tjedno, odnosno primljena je Korina Dolenec iz Legrada.
 Odobreno nam je financiranje projekta „International Forum“ koji bi se provodio u razdoblju od 14. – 16.06. ove godine, istovremeno sa obilježavanjem Dana Općine; sudjelovale bi 22 Općine iz 10 zemalja; program se još dogovara, potrebno dogovoriti nekog od izvođača, Gazde su preskupi.
 U Elektri Koprivnica održan je sastanak u svezi 2 projekta, jedan je iz gradnja trafostanice za potrebe reciklažnog dvorišta gdje bi Elektra napravila projekt čija izrada bi trajala od 6 – 8 mjeseci, a drugi projekt je polaganje podzemnog kabla na Šoderici od Botova.
 Započeo je projekt „Zaželi“ gdje smo našli 5 žena koje su se uključile, a trebalo bi ih biti 6, jedna od njih je iz Drnja, a Novigrad ima 1 osobu više pa će to pokriti obveze; danas su one započele sa edukacijom, a sa radom bi započele od 1. ožujka.
 Od 15.01. ove godine ne rade trgovine nedjeljom na području Općine, osim na Šoderici gdje će trgovina raditi tijekom turističke sezone.
 Izdan je i podijeljen općinski list VOZLEK za 2018. godinu.
 Općina je izradila cjelokupnu dokumentaciju vezanu uz primjenu Zakona o zaštiti osobnih podataka i Uredbe, tzv GDPR,
 Odobren je projekt WIFI4 EU u kojem imamo velike probleme, zbog loše infrastrukture, odnosno nije moguće uspostaviti točke izvan Legrada, a trebalo bi postaviti 15 točaka. Pronašli smo nekoliko pogodnih točaka (Vatrogasni dom u Legradu, vijećnica Općine, Centar Legrada, ELIM Fizeš, Društveni dom Legrad), ali pokušavamo dovesti do Vatrogasnog doma u Malom Otoku, Velikom Otoku i Selnici Podravskoj te u kamp na Šoderici, a Halaš Čarda je „otpala“. Jedino rješenje bi bilo izrada dokumentacije za postavljanje optičkog kabela.
 Općina sudjeluje u EU projektu „Europe on doorstep“ za koji će 18.2. biti otvorenje, odnosno početna konferencija u Portugalu, gdje će načelnik sudjelovati.
 Turistička zajednica priprema projekt Općine za kandidiranje na Ministarstvo kulture i to pod nazivom „Kulturni velegrad“.
Otvoren je i natječaj na koji ćemo poslati prijavu za projekt sportskog parka Fizeš, dok smo za mrtvačnicu u Malom Otoku prijavili projekt preko LAG-a.
	U tijeku je natječaj za financiranje programa i projekata udruga na području Općine, a uskoro će biti objavljen i natječaj za stambeno zbrinjavanje mladih parova.


Nakon toga predsjednica otvara raspravu.
	I.Šivak konstatira da je dobio pismo u svezi postavljanja pitanja načelniku koja se odnose na održavanje zelenih površina na Šoderici (još nije raspisan natječaj za ovu godinu), rezanje granja, čišćenje kontejnera, izmjene Prostornog plana, asfaltiranje cesta te rad trgovine.     
	Načelnik konstatira da su stanovnici Šoderice uvijek i sa svime nezadovoljni, bez obzira što se radilo, da oni očekuju da se svi problemi riješe „čarobnim štapićem“, a nakon toga odgovara na postavljena pitanja.
	A.Dedi postavlja pitanje nabave čamca za košnju rese odnosno da li je netko vidio kako to radi i na kojoj se dubini može čistiti resa.
	Načelnik pojašnjava da to funkcionira na Jarunu.
	I.Šivak navodi da se resa mora čistiti do 2 metra dubine, te postavlja pitanje kada se planira izmuljivanje jezera.
	Načelnik konstatira da bi se izmuljivanje radilo slijedećih 4 – 5 godina.
	A.Dedi konstatira da mu nije jasan Zakon gdje se neki projekti ne mogu proširivati na poljoprivredno zemljište.
	Načelnik pojašnjava da je problem i u županijskom Prostornom planu, jer se više ne mogu uvrstiti nova eksploatacijska polja s obzirom na dužinu trajanja njegove izrade i mora se to dovršiti.
	A.Dedi postavlja pitanje da li nam je poznato koliko pekara prodaje kruh na području naše Općine.
	Načelnik navodi da se nitko nije javio za suglasnost, da smo ranije davali suglasnosti za Klas, ali sada više nitko to ne traži. 
	Postavljeno je pitanje kada će se postaviti nadzorne kamere na smetišta.
	Načelnik pojašnjava da su one naručene, a da će se postaviti i na lokacijama gdje su zeleni otoci.

	Za pitanja se po ovoj točki više nitko nije javio i predsjednica zaključuje ovu točku dnevnog reda.
 
Točka 3.

	Predsjednica otvara 3. točku dnevnog reda – donošenje Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu na području Općine Legrad, te za pojašnjenje daje riječ načelniku.
	Načelnik pojašnjava da je većina Općina u našoj Županiji odredila paušalni porez u iznosu 150,00 kuna, budući da još nemamo razvijenih smještajnih kapaciteta. Pojašnjava da bi se taj porez u slučaju da se Odluka ne donese obračunavao u iznosu 750,00 kn, jer je raspon u iznosu od 150,00 do 1.500,00 kuna. Promjena u zakonskim odredbama je da se on prihoduje prema mjestu prebivališta iznajmljivača.
	Šivak smatra da se slaže s predloženim iznosom smatrajući da ne treba biti prerigorozan.

	A.Dedi postavlja pitanje koliko imamo kreveta za iznajmljivanje sada na području Općine. 
	Načelnik pojašnjava da prema njegovim saznanjima imamo 12 kreveta + 2 pomoćna, ali je u planu još otvaranje smještajnih kapaciteta (Ružić i Legrađanka koji nisu uključeni). 	
	Za raspravu se po ovoj točki dnevnog reda više nitko nije javio i predsjednica daje na glasovanje donošenje Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu na pdoručju Općine Legrad te nakon glasovanja konstatira da je Odluka donijeta JEDNOGLASNO, sa 8 glasova „ZA“.
	Odluka o visini paušalnoj poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu na području Općine Legrad nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Točka 4.

	Predsjednica otvara 4. točku dnevnog reda – donošenje Odluke o komunalnoj naknadi na području Općine Legrad, te za pojašnjenje daje riječ V. Cvetnić.
	V. Cvetnić pojašnjava da je Odluka predloženo iz razloga što je sve odluke vezane uz komunalno gospodarstvo potrebno uskladiti sa novim Zakonom o komunalnom gospodarstvu, da je rok za usklađenje do 4.02.2019. godine; da su promjene u odnosu na dosadašnje u obveznicima plaćanja, odnosno do sada su se i korisnici zaduživali za plaćanje komunalne naknade, a sada će se korisnici zaduživati samo ukoliko će sa vlasnika ta obveza biti na njih prenijeta; što se tiče određivanja koeficijenta zone, koeficijenta namjene i rokova plaćanja - to je pri nama ostalo isto, prema prijedlogu načelnika; što se tiče uvjeta oslobađanja – također su ostali isti kriteriji odnosno vrste nekretnina za koje se ne plaća komunalna naknada kao i domaćinstva koja su oslobođena plaćanja i uvjeti za njihovo oslobođenje. Isti je ostao i dohodovni prag za oslobođenje. Razlika u oslobođenjima je jedino to što se rješenje o oslobođenju sada donosi samo privremeno, za tekuću godinu i svake godine se mora podnositi zahtjev za oslobođenje.  Promjena je u primjeni zakona temeljem kojeg se donosi i ovršava rješenje o komunalnoj naknadi, do sada je to bio Zakon o općem upravnom postupku, a sada je to Opći porezni zakon.
	Za raspravu se po ovoj točki dnevnog reda nitko nije javio te predsjednica daje na glasovanje donošenje Odluke o komunalnoj naknadi na području Općine Legrad.
	Nakon glasovanja predsjednica konstatira da je Odluke donijeta JEDNOGLASNO, sa 8 glasova „ZA“.
	Odluka se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Točka 5.

	Predsjednica otvara 5. točku dnevnog reda – donošenje Odluke o komunalnom doprinosu na području Općine Legrad i za pojašnjenje daje riječ V. Cvetnić.
	V. Cvetnić pojašnjava je također radi o odluci koja se usklađuje sa novim Zakonom; da je načelnik predložio da ostanu iste zone za plaćanje komunalnog doprinosa i iste jedinične vrijednosti koje su bile i do sada s time da je predloženo da se za pomoćne građevine koeficijent namjene obračunava 0,3, a za gospodarske građevine poljorpivredne namjene 0,2, što do sada nismo imali, pa je nekima komunalni doprinos za npr. građevine poljoprivredne namjene bio veći nego naknada za legalizaciju; Odluka je dopunjena sa odredbama o izmjeni ovršnog odnosno pravomoćnog rješenja, poništenju ovršenog odnosno pravomoćnog rješenja kao i uračunavanju kao plaćenog dijela komunalnog doprinosa; što se tiče oslobođenja, u članku 19. su navedena oslobođenja koja su propisana Zakonom o komunalnom gospodarstvu, dok su u članku 20., 21., 22. i 23. navedena oslobođenja koja smo mi i do sada imali, ali su se oslobođenja za izgradnju stambenog prostora i poslovnog prostora u rješenju razradile odredbe. Ujedno napominje da će se ove godine za sve obveznike morati donositi nova rješenja, bez obzira što su osnovne obračunske vrijednosti ostale iste.
	S. Kuruc postavlja pitanje vezano uz oslobođenje u članku 20. koje se odnosi na građevine kada su investitori hrvatski branitelji i dr.
	V. Cvetnić pojašnjava da su te odredbe propisane Zakonom o pravima hrvatskih branitelja.
	Za raspravu se po ovoj točki više nitko nije javio i predsjednica daje na glasovanje Odluku o komunalnom doprinosu na području Općine Legrad 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 6.

	Predsjednica otvara 6. točku dnevnog reda – donšenje Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju ugovora o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti na području Općine Legrad i za pojašnjenje daje riječ V. Cvetnić.
	V. Cvetnić pojašnjava da je u prethodnim točkama zaboravila reći da su sve tri odluke bile na savjetovanju sa zainteresiranom javnošću, objavom na internetskoj stranici Općine, ali da nismo dobili nikakve primjedbe niti prijedloge. Nakon toga pojašnjava da se radi o Odluci koja se također usklađuje sa Zakonom; da su člankom 2. propisane komunalne djelatnosti koje se mogu obavljati na taj način, a njih određuje Zakon, s time da su dodane i djelatnosti pod točkom 8. i 9. koje su i do sada bile u našoj Odluci, a za koje Zakon daje mogućnost da se propišu kao komunalne djelatnosti od interesa za Općinu. Pojašnjava da je Odluke relativno kratka, jer je do promjene došlo u provedbi postupka odabira izvršitelja, do sada se to propisivalo odlukom, a sada je to propisano Zakonom i primjenjuje se Zakon o javnoj nabavi, odnosno podzakonski propis ako se radi o jednostavnim nabavama male vrijednosti do pragova propisanih Zakonom o javnoj nabavi.
	Za raspravu se po ovoj točki nitko nije javio i predsjednica daje na glasovanje Odluku o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju ugovora o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti na području Općine Legrad te 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 političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Legrad za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine i daje riječ načelniku za pojašnjenje.
	Načelnik pojašnjava da se radi o Odluci koja se mora svake godine donijeti, da su Proračunom planirana sredstva u iznosu 2.000,00 kuna koja se raspoređuju prema broju članova pojedine stranke u Općinskom vijeću s time da za članove podzastupljenog spola, u našem slučaju su to žene, stranke dobivaju dodatnih 10% iznosa.
	V. Cvetnić ujedno napominje da smo primili dopis Državnog izbornog povjerenstva o obvezi objave godišnjih financijskih izvještaja političkih stranaka koje imaju članove u Općinskom vijeću, ali budući da pri nama nema osnovanih podružnica stranaka, to će vjerojatno stranke objaviti.
	Za raspravu se više nitko nije javio i predsjednica daje na glasovanje donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Legrad za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine 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 8.

	Predsjednica otvara 8. točku dnevnog reda – razmatranje i donošenje Programa potpora u poljoprivredi na području Općine Legrad za 2019. godinu te za pojašnjenje daje riječ načelniku.
	Načelnik pojašnjava da je prijedlog Programa rađen prerano, a budući da se do tada nisu koristile mjere koje su bile određene za 2018. godinu planirao je sufinancirati mjere koje drugi ne subvencioniraju, npr. Županija. Međutim, u međuvremenu je dosta poljoprivrednika podnijelo zahtjev za sufinanciranje troškova izrade dokumentacije za prijavu projekata na EU fondove kao i za subvenciju osiguranja usjeva, te predlaže da se sada usvoji ovakav programa na koji smo dobili i suglasnost Ministarstva poljoprivrede, a da ga onda dopunimo sa drugim mjerama – za osiguranje usjeva i izradu dokumentacije za prijavu na EU fondove.
	Za raspravu se nitko nije javio i predsjednica daje na glasovanje donošenje Programa potpora u poljoprivredi na području Općine Legrad za 2019. godinu i nakon glasovanja konstatira da je Program donijet JEDNOGLASNO, sa 8 glasova „ZA“.
	Program se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Točka 9.

	Predsjednica otvara 9. točku dnevnog reda – donošenje Odluke o osnivanju Postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Legrad i za pojašnjenje daje riječ načelniku.
	Načelnik pojašnjava da temeljem izrađene Procjene rizika moramo donijeti i novu odluku o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene, a sve radi usklađivanja sa zakonom. Ujedno pojašnjava da sada sudionici civilne zaštite moraju imati liječničke preglede koji se naplaćuju, što do sada nije trebalo. Osim toga u sustav civilne zaštite bi trebali uključiti sveukupno oko 55 osoba na različitim dužnostima, s time da članovi vatrogasnih društava ne bi smjeli biti uključeni nigdje drugdje.
	A.Dedi postavlja pitanje da li vrijede liječnički koji se rade za operativne članove DVD-a.
	Načelnik pojašnjava da ne.
	Za raspravu se više nitko nije javio i predsjednica zaključuje raspravu po ovoj točki dnevnog reda i daje na glasovanje donošenje Odluke o osnivanju Postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Legrad 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 10. 

	Predsjednica otvara 10. točku dnevnog reda – donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Legrad i Odluke o sklapanju aneksa ugovora o zakupu za zakupce kojima su ugovori o zakupu istekli – po skidanju usjeva, te za pojašnjenje daje riječ načelniku.
	Načelnik konstatira da se radi o zemljištu u zoni Kutnjak, da su ugovori bili sklopljeni sa osobama od kojih je zemljište kupljeno, ali se to zemljište sada daje na korištenje drugim osobama, bez da se prethodno o tome obavijesti Općina. Stoga predlaže da se s onim korisnicima koji su ujesen zasijali kulture sklope aneksi ugovora koji bi trajali do skidanja usjeva s tih površina, a za ostalo zemljište koje nije zasijano, a istekli su ugovori o zakupu da se raspiše novi natječaj i predlaže sljedeće uvjete:
	da zakup bude na 5 godina, 

da početna zakupnina iznosi 600,00 kn/ha do najviše dvostrukog iznosa,
da prednost imaju dosadašnji zakupci koji su redovito plaćali zakupninu, 
da maksimalna površina po zakupcu iznosi 10,00 ha, a ako je parcela veća od 10 ha da se u zakup da parcela sa tom površinom.

	Prijedlozi načelnika su prihvaćeni iako je bilo prijedloga da se početna zakupnina poveća, s obzirom na tržišne vrijednosti.
	Za raspravu se više nitko nije javio i predsjednica daje na glasovanje:
	Odluku o raspisivanju natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i nakon glasovanja konstatira da je Odluka prihvaćena JEDNOGLASNO, sa 8 glasova „ZA“

 Odluku o sklapanju aneksa ugovora do skidanja usjeva za ovu vegetacijsku godinu te nakon glasovanja konstatira da je Odluka prihvaćena JEDNOGLASNO, sa 7 glasova „ZA“ (1 član uz ispriku otišao sa sjednice – gosp. I. Šivak).

Odluke se nalaze u prilogu zapisnika i njegov su sastavni dio.

Točka 11.


	Predsjednica otvara točku 11. dnevnog reda – pitanja i prijedlozi navodi da ima 2 zahtjeva i to:
	Zahtjev DVD-a Veliki Otok za prodaju parcela za rušenje ogrjevnog drva u k.o. Veliki Otok u korist DVD-a.
	Načelnik konstatira da su to prakticirali i u drugim mjestima da se sredstva od prodaje drva daju DVD-u za njihove potrebe.

	Glasovanjem je jednoglasno (sa 7 glasova „ZA“) donijeta Odluka o suglasnosti DVD-u Veliki Otok za rušenje ogrjevnog drva u k.o. Veliki Otok koja se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

	Ponuda Općine Drnje za kupnju njihovog poslovnog udjela u vlasništvu u Glasu Podravine d.o.o., a ukoliko se ne prihvati traži se suglasnost za prodaju poslovnog udjela.  		
	Načelnik pojašnjava da za kupnju poslovnog udjela nemamo planiranih sredstava u Proračunu, a osim toga to trgovačko društvo je stalni gubitaš.

	Predloženo je da se dostavi odgovor Općini Drnje da Općina Legrad neće kupiti poslovni udio Općine Drnje u Glasu Podravine d.o.o, ali daje svoju suglasnost da Općina Drnje svoj poslovni udio proda.
	O tome je glasovanjem, JEDNOGLASNO (sa 7 glasova „ZA“) donijeta Odluka koja se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

	Dedi postavlja pitanje upućeno od strane Siniše Ipše iz Selnice Podravske o odvozu veće količine stakla.
	Načelnik pojašnjava da će 23.02. biti organiziran odvoz glomaznog otpada u Selnici Podravskoj i mobilno reciklažno dvorište, te predlaže da se gosp. Ipša dogovori s Komunalcem o preuzimanju stakla

	V. Cvetnić postavlja pitanje u svezi određivanja godišnje koncesijske naknade za dimnjačara koja je u prethodnom natječaju iznosila 3.000,00 kn, odnosno da li će ona ostati u tom iznosu ili će se povećati. 
	Dogovoreno je da ostane u tom iznosu.

	I.Horvat postavlja pitanje izmještanja spomenika na groblju u Velikom Otoku i pitanje u svezi legalizacije Vatrogasnog doma u Velikom Otoku.	
 	Načelnik pojašnjava u svezi spomenika da još nismo našli tko bi to napravio, odnosno moramo kontaktirati Restauratorski zavod da nam daju preporuku.
	V. Cvetnić pojašnjava u svezi legalizacije Vatrogasnog doma da je primljeno Rješenje o izvedenom stanju, ali ono još nije postalo pravomoćno.

	Budući da se za raspravu više nitko nije javio po ovoj točki dnevnog reda, predsjednica se zahvaljuje prisutnima i zaključuje sjednicu Općinskog vijeća.
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