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	ZAPISNIK
         od 18. ožujka 2019. godine
	
sa 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Legrad održane u sali za sastanke Općine Legrad.
	
	Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/19-01/01, URBROJ: 2137/10-19-2 od 11. ožujka 2019. godine.
	Prisutni: Snježana Kuzmić – predsjednica, Alenka Černeli, Igor Horvat (došao na početku 2. 
                          točke dnevnog reda), Stjepan Kuruc, Marina Kuzmić, Zdravko Međimorec, 
                          Predrag Posavec, Katarina Sabolić i Ivan Šivak - članovi.
	Ne prisustvuju: Nino Bukovčan, Alen Dedi – članovi, opravdali izostanak. 
	Sjednici prisustvuju: - Ivan Sabolić, općinski načelnik Općine Legrad, 
	Kristina Turk – zamjenica općinskog načelnika,

                                        - Melita Rašanec – referentica za financijsko-računovodstvene poslove i 
				    - Ana Valek – referentica za komunalne poslove i komunalno redarstvo. 
          Zapisničar: Vesnica Cvetnić, privremena pročelnica u Jedinstvenom upravnom odjelu
                               Općine Legrad,
	Početak rada: 19.04 sati.

	Predsjednica pozdravlja sve prisutne, otvara 22. 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 21. sjednice Općinskog vijeća od 28.01.2019. godine,
Aktualni sat,
Razmatranje i donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Legrad za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu sa izmjenama i dopunama programa javnih potreba,
Donošenje Odluke o imenovanju ravnatelja Dječjeg vrtića Dabrić Legrad,
Donošenje Izmjena Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Legrad,
Donošenje Odluke o poticanju uređenja nekretnina na području Općine Legrad,
Donošenje Odluke o dodjeli koncesije za obavljanje uslužne komunalne djelatnosti – obavljanja dimnjačarskih poslova na području Općine Legrad,
Razmatranje Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Legrad za 2018. godinu i donošenje Zaključka o usvajanju,
Razmatranje Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada te troškovima uklanjanja odbačenog otpada na području Općine Legrad u 2018. godini i donošenje Zaključka o usvajanju,
Donošenje Odluke o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada na području Općine Legrad u 2019. godini,
Razmatranje Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Legrad za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2018. godine i donošenje Zaključka o usvajanju,
Razmatranje Izvješća o utrošku sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta na području Općine Legrad u 2018. godini i donošenje Zaključka o usvajanju,
Razmatranje Izvješća o utrošku sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Legrad u 2018. godini i donošenje Zaključka o usvajanju,
Donošenje Odluke o raspisivanju javnog poziva za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Legrad u 2019. godini,
Donošenje Odluke o objavi javnog poziva za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Općinskog Savjeta mladih Općine Legrad,
Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o sklapanju aneksa Ugovora o zakupu za zakupce kojima su ugovori o zakupu istekli – do skidanja usjeva i stavljanje izvan snage Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Legrad,
Pitanja i prijedlozi (zamolba Filipić Marice i Miroslava).

	Nakon toga predsjednica postavlja pitanje da li ima prijedloga za izmjene ili dopune predloženog dnevnog reda.
	Predsjednica predlaže dopunu dnevnog reda i to pod točkom 17. „Donošenje Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o davanju na privremeno i povremeno korištenje poslovnog prostora u objektima u vlasništvu Općine Legrad“, a točka 17. Pitanja i prijedlozi da se pomakne na 18. točku dnevnog reda. 
	Drugih prijedloga nije bilo i predsjednica daje na glasovanje prijedlog dopune dnevnog reda te nakon glasovanja kontatira da je dopuna dnevnog reda JEDNOGLASNO prihvaćena, sa 8 glasova „ZA“.
	Nakon toga predsjednica daje na glasovanje predloženi dnevni red sa usvojenom dopunom 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 sa 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Legrad od 28.01.2019. godine.
	Osim nekoliko gramatičkih ispravaka u Zapisniku na što su ukazali članovi Općinskog vijeća (predsjednica i K. Sabolić), drugih primjedaba na zapisnik nije bilo. 
	Stoga predsjednica daje na glasovanje usvajanje Zapisnika sa 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Legrad od 28.01.2019. godine i nakon glasovanja konstatira da je Zapisnik usvojen JEDNOGLASNO, sa 8 glasova „ZA“.
	
Točka 2.

	Predsjednica otvara 2. točku dnevnog reda – aktualni sat te daje riječ načelniku.
	Načelnik navodi da će kao i uvijek, po točkama iznijeti najznačajnije aktivnosti koje se tiču rada Općine i to: 
	prodaja bivšeg objekta policije na Šoderici – Ministarstvo državne imovine objavilo je natječaj na koji su dostavljene 4 ponude, za sada ne znamo tko je bio najpovoljniji ponuditelj i kome će se objekt prodati. Cijena koja je postignuta iznosi 42.000,00 kuna.

priprema projekata za INTERREG HU-HR
	izgradnja vodenog dječjeg igrališta + saune na Šoderici (fiksne i mobilne), koji se priprema sa sudionicima Općinama Drnje i Zalakaros,
	Putevima Zrinskih, koji je stari projekt, a koji je predložio načelnik Donje Dubrave da se ponovo pokrene sa sudionicima Serdaheljom, Murakeresturom, Donja Dubrava, Donji Vidovec i Legrad,

Tematska staza prema Halaš čardi – uspješnost ovog projekta nije garantirana jer biciklističke staze nisu pogodne za Interreg program, ali ćemo pokušati,
Nastavak projekta „Two Rivers one Goal“ koji bi nastavili sa Općinama Goričan, Muramenti, Donji Vidovec i Turističkom zajednice Međimurske županije, a gdje bi se kandidirao projekt uređenja vodenog puta sa nabavom električnog broda za turizam za 25 osoba sa partnerima Općinom Sveta Marija, Selnica, Donja Dubrava i Legrad,
	Dovršena je nabava opreme za dječja igrališta (vrtuljak i sprava u Legradu i vrtuljak u Selnici i Zablatju) što je trebalo biti završeno do 15.12.2018. godine, ali je tek nedavno postavljena oprema te smo dobavljaču, tvrtki KOVA d.o.o. obračunali penale,
	Završena je sanacija krovišta školske zgrade sa stanovima za što je cijena iznosila 113 tisuća kuna od čega je udio Općine u iznosu 76.147,00 kuna koje smo isplatili prošle godine (u 12. mjesecu kao avans),

Na Šoderici se uređuje ribička staza, dio jezera je odmuljen, ne kako je poželjno, ali zadovoljavajuće; odmuljene su najgore lokacije – kod ribičkog, bivšeg Tomislava, kod Podravkinog odmarališta i tobogana. Na Šoderici se još planira orezivanje stabala u kampu, za sada su ponuđene cijene previsoke, prvobitna procjena je bila 45 tisuća kuna, a najniža ponuda je iznosila 95.000,00 kn, ali možda nađemo povoljnije rješenje.
	gerontodomaćice su krenule s radom od 1.03., zaposlene su 3 osobe iz Legrada, 1 iz Antolovca, 1 iz Drnja i 1 iz Koprivničkih Bregi; za sada ima dovoljno korisnika, ali ako se pojavi potreba osobe se mogu prijaviti u Općini,
	nastavljaju se pregovori oko projekta WIFI4EU, napravljene su dvije verzije koje su dostavljene HT-u na provjeru,
	u okviru EU DOOR projekta gostovao je u Portugalu, a cilj projekta je potaknuti mlade na aktivizam i potaknuti ljude da izađu na EU izbore; daljnja gostovanja u okviru tog projekta su Poljska, Grčka, Litva, Srbija i Makedonija,
	za LIF projekt izabran je sastav GAZDE koji su bili najpovoljniji, uskoro će se napraviti prijedlog programa provođenja, za smještaj je poželjno da se javi još ljudi koji mogu osigurati barem 4 kreveta,
	akcija „Zelena čistka“ planira se održati 30.03., jer u 4. mjesecu već počinje sjetva; okupljanje sudionika bi bilo ispred Lovačkog doma u Legradu,
sa Županom naše Županije je održan sastanak radi dogovora oko geotermalnog projekta i ljeta na Šoderici gdje je dogovoreno da se pozove direktor Geotermala da se pomogne da se projekt pomakne,
u Županiji je održan sastanak u svezi širokopojasnog interneta gdje postoji komercijalni i nekomercijalni interes; Komercijalni interes neće financirati Europska unija dok bi se nekomercijalni mogao provesti putem EU, Općina je popisala tzv „bijele adrese“ na svojem području što je bilo traženo.
	općinska tvrtka LEKOM GRAD traži radnika za rad u komunalnom poduzeću, na prvi natječaj se nitko nije javio iako smo imali nekoliko upita, ali nitko neće biti pogrebnik.
	potpisani su ugovori za financiranje programa i projekata udruga; u rebalansu će se morati neki iznosi povećati koji su vezani uz kapitalna ulaganja,
	objavljen je javni pozivi za stambeno zbrinjavanje mladih obitelji, za Mjeru 3. i 4., za ostale mjere ćemo pod točkom o izmjeni Programa,
proveden je natječaj za novi zakup ugostiteljskog objekta u Fizešu, ponuđena zakupnina je bila 2.800,00 kuna, a jedini ponuditelj je bio dosadašnji zakupac Goran Ružić, vlasnik „RUŽA-e“,
 Gostovanje u Budimpešti na danu Vojne akademije gdje je dogovorena proslava 400 godina rođenja Nikole Zrinskog u 2020. godini, koja bi se održala u Čakovcu, a sa Donjom Dubravom bi proslavili pad Novog Zrina (1664.g.) koje bi se održalo prije blagdana Sv. Margarete,
	Na natječaje Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU smo prijavili projekt groblja u Selnici Podravskoj i izgradnju e-parkirališta u Legradu, a na natječaj Ministarstva graditeljstva nabavu mobilnog reciklažnog dvorišta i e-parkiralište,
Sastanak s direktoricom u Glasu Podravine zbog gubitka u poslovanju u 2018. godini u iznosu 290 tisuća kuna čime ukupni dug iznosi 900 tisuća kuna, što je veliki problem; Općine su dale svoje prijedloge, ali će se još obići sve Općine da se daju prijedlozi za rješenje problema.

	Nakon toga predsjednica otvara raspravu.
	Za raspravu se nitko nije javio i predsjednica zaključuje ovu točku dnevnog reda.

Točka 3.

	Predsjednica otvara 3. točku dnevnog reda – razmatranje i donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Legrad za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu sa izmjenama i dopunama programa javnih potreba, te daje riječ načelniku za pojašnjenje. 
	Načelnik pojašnjava što je sve predloženo za uključivanje u prihode: prihodi od projekata i povrata sredstava za provedene projekte, povrat dijela više plaćenih izdataka u projektu Two Rivers one Goal od Općina Donja Dubrava i Goričan; izvršeno je usklađivanje rashoda za izradu Strategije razvoja poljoprivrede prema provedenom javnom nadmetanju. Ujedno konstatira da je Odbor za gospodarstvo predložio promjene lokacija za uzorkovanje tla u izradi Strategije u odnosu na one lokacije koje je predložio izrađivač; nadalje, usklađeni su prihodi i rashodi za projekt izgradnje mrtvačnice u Malom Otoku (prema projektnom prijedlogu dostavljenom LAG-u); povećan je iznos zakupnine za općinsko zemljište; predviđen je prihod od prodaje kombi vozila Općine u iznosu 3.000,00 kn (smatra da to vozilo više ne vrijedi); povećan je iznos za kupnju električnog bicikla za potrebe komunalnog redara; povećan je iznos za održavanje koncerta; usklađen je iznos za nabavu videonadzora prema ponudi; povećan je iznos za Program mjera stambenog zbrinjavanja mladih obitelji; predložena je nova stavka rashoda za šljunčanje puteva na Šoderici; povećan je iznos kapitalne donacije za Evangeličku crkvu (pojašnjava razloge povećanja); planirano je rušenje dotrajalog drveća; povećan je iznos za dječja igrališta zbog toga što se dio odnosi na 2018. godinu, jer isporučitelj nije u prošloj godini odradio nabavu prema Ugovoru, već je oprema montirana tek ove godine zbog čega smo mu obračunali penale, ali je i račun ispostavljen ove godine; predloženo je sufinanciranje troškova odvoza komunalnog otpada za socijalno ugrožena domaćinstva; planirani su troškovi sufinanciranja rušenja starih kuća (pojašnjava razloge – aglomeracija); povećan je iznos pozajmice trgovačkom društvu zbog potrebne nabave opreme jer prvobitno planirani iznos neće biti dovoljan; za projekte i programe udruga je povećan iznos i to za namjenu energetske učinkovitosti objekata udruga, za sport, kapitalna ulaganja i manifestacije; korigirane su stavke za izradu projektne dokumentacije za EU projekte; što se tiče aglomeracije ove godine fizičke neće krenuti izgradnja (još se radi revizija projekta od strane EU komisije), ali se rashodi moraju planirati zbog izgradnje kanalizacije u dijelu Malog Pažuta, jer bi Općina o svom trošku provela tu izgradnju zbog provedbe projekta asfaltiranja te ulice koji je bio planiran za ovu godinu, a osim toga i Županija sufinancira te troškove te bi preko njih mogli ostvariti određene povrate troškova; povećan je iznos za Program poljoprivrede gdje je prvobitno bilo planirano subvencioniranje samo sustava navodnjavanja, ali je uočena potreba i sufinanciranja troškova osiguranja usjeva kao i prethodnih godina, te će se Program dopuniti; planirana su sredstva za proširenje vatrogasnog spremišta u Legradu.
	Nakon toga M. Rašanec pojašnjava koliki su ostvareni viškovi prihoda iz prošle i ranijih godina, te koliko je ukupni višak prihoda na kraju 2018. godine. Ujedno konstatira da su prijedlozi izmjena programa napravljeni prema prijedlogu Izmjena i dopuna Proračuna.
	Po završenom pojašnjenju predsjednica otvara raspravu.
	Za raspravu se nitko nije javio i predsjednica daje na glasovanje prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Legrad za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu te programe javnih potreba i to: Programa o izmjenama Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Legrad u 2019. godini, Programa o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Legrad u 2019. godini, Programa o izmjenama Programa javnih potreba sufinanciranja vjerskih zajednica na području Općine Legrad u 2019. godini, Plana o izmjeni i dopuni Plana socijalne skrbi na području Općine Legrad u 2019. godini i Programa o izmjeni programa javnih potreba u sportu na području Općine Legrad u 2019. godini.      
	Nakon glasovanja predsjednica konstatira da su Izmjene i dopune Proračuna Općine Legrad za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu sa programima javnih potreba donijete JEDNOGLASNO, sa 9 glasova „ZA“.
		Izmjene i dopune Proračuna Općine Legrad za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu, Program o izmjenama Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Legrad u 2019. godini, Program o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Legrad u 2019. godini, Program o izmjenama Programa javnih potreba sufinanciranja vjerskih zajednica na području Općine Legrad u 2019. godini, Plan o izmjeni i dopuni Plana socijalne skrbi na području Općine Legrad u 2019. godini i Program o izmjeni programa javnih potreba u sportu na području Općine Legrad u 2019. godini nalaze se u prilogu zapisnika i njegov su sastavni dio.      

Točka 4.

	Predsjednica otvara 4. točku dnevnog reda – donošenje Odluke o imenovanju ravnatelja Dječjeg vrtića Dabrić Legrad i pojašnjava da se na javni natječaj javila dosadašnja ravnateljica Ivana Oreški i njezino imenovanje je predložilo Upravno vijeće vrtića.
	Za raspravu se nitko nije javio i predsjednica daje na glasovanje donošenje Odluke o imenovanju Ivane Oreški za ravnateljicu Dječjeg vrtića Dabrić Legrad.
	Nakon glasovanja predsjednica konstatira da je Odluka donijeta JEDNOGLASNO, sa 9 glasova „ZA“.
	Odluka o imenovanju ravnatelja Dječjeg vrtića Dabrić Legrad nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Točka 5.

	Predsjednica otvara 5. točku dnevnog reda – donošenje Izmjena Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Legrad te za pojašnjenje daje riječ načelniku.
	Načelnik pojašnjava da je kod pripreme javnog poziva za Mjeru 1. i Mjeru 2. uočeno da Programom nisu definirane te mjere kako je bilo planirano, da mladi parovi mogu kupiti nekretninu po povlaštenoj cijeni od 1,00 kune, te se predlažu izmjene Programa. 
	Za raspravu se po ovoj točki nitko nije javio i predsjednica zaključuje raspravu, daje na glasovanje donošenje Programa o izmjenama Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Legrad i nakon glasovanja konstatira da je Program o izmjenama Programa donijet JEDNOGLASNO, sa 9 glasova „ZA“.
	Program o izmjenama Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Legrad nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Točka 6.

	Predsjednica otvara 6. točku dnevnog reda – donošenje Odluke o sufinanciranju rušenja starih objekata na području Općine Legrad koja je preimenovana u odluku o poticanju uređenja nekretnina na području Općine Legrad i za pojašnjenje daje riječ načelniku.
	Načelnik pojašnjava da se prijedlog podnosi iz dva razloga. Prvi razlog je da će nas po izgradnji kanalizacije teretiti da Općina bude sa 70% priključena na mrežu, jer se u priključenost računaju svi stambeni objekti, a dosta njih je ili prazno, u njima nitko ne živi ili su u takvom stanju da nisu za stanovanje, te bi se rušenjem tih objekata oni izuzeli od obveze priključenja. Drugi razlog je da se urede zapuštene nekretnine. Navodi da bi se za 4 godine očistilo 40-ak nekretnina uz pomoć sufinanciranja Općine. Pojašnjava da bi se sredstva dodjeljivala objavom javnog poziva. 
	Predsjednica otvara raspravu.
	V. Cvetnić postavlja pitanje vezano uz evidentiranost objekata u katastru i zemljišnoj knjizi, jer samim rušenjem se ne briše i upisanost objekta u evidencijama Katastra i Gruntovnice, jer bi se prema zakonskim propisima svako rušenje moralo raditi uz izrađenu projektnu dokumentaciju i nakon rušenja slijedi izlazak geodete i provedba tog elaborata u Katastru i Gruntovnici.
	Drugih pitanja nije bilo, te predsjednica zaključuje raspravu i daje na glasovanje donošenje Odluke o poticanju uređenja nekretnina na području Općine Legrad te nakon glasovanja konstatira da je Odluka donijeta JEDNOGLASNO, sa 9 glasova „ZA“.
	 Odluka o poticanju uređenja nekretnina na području Općine Legrad nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Točka 7.

	Predsjednica otvara 7. točku dnevnog reda – donošenje Odluke o dodjeli koncesije za obavljanje uslužne komunalne djelatnosti obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Legrad, te pojašnjava da se na natječaj javio samo jedan ponuditelj koji zadovoljava uvjete natječaja, što je vidljivo iz dostavljenih Zapisnika Stručnog povjerenstva za provedbu postupka dodjele koncesije. 
	V. Cvetnić pojašnjava koji su bili kriteriji za odabir najpovoljnije ponude, te koje su cijene predložene od strane ponuditelja.
	Za raspravu se nitko nije javio i predsjednica zaključuje raspravu i daje na glasovanje donošenje Odluke o davanju koncesije za obavljanja dimnjačarskih poslova na području Općine Legrad te nakon glasovanja konstatira da je Odluka donijeta JEDNOGLASNO, sa 9 glasova „ZA“.
	Odluka o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Legrad nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Točka 8.

	Predsjednica otvara 8. točku dnevnog reda – razmatranje Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Legrad za 2018. godinu i donošenje Zaključka o usvajanju te daje riječ Ani Valek, komunalnoj redarki Općine.
	A.Valek pojašnjava da je u 2018. godini došlo do smanjenja otpada za 10 tona u odnosu na godinu radije, ali da i dalje imamo dva nesanirana divlja odlagališta koja se poravnavaju i kontroliraju.
	Načelnik navodi da smo ispunili 60-70% zakonskih obveza vezanih uz gospodarenje otpadom te da nam sada predstoji izgradnja reciklažnog dvorišta, a nabavit će se i jedno mobilno reciklažno dvorište kojim bi postigli „nadstandard“; navodi da su u subotu poravnate sve lokacije gdje su divlja odlagališta, a danas su trebale biti postavljene i nadzorne kamere, ali se zbog vremena nije moglo.
	Za raspravu se po ovoj točki nitko nije javio i predsjednica zaključuje raspravu i daje na glasovanje Zaključak o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Legrad za 2018. godinu te nakon glasovanja konstatira da je Zaključak donijet JEDNOGLASNO, sa 9 glasova „ZA“.
	Zaključak o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Legrad za 2018. godinu nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Točka 9.

	Predsjednica otvara 9. točku dnevnog reda – razmatranje Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada te troškovima uklanjanja odbačenog otpada na području Općine Legrad u 2018. godini i donošenje Zaključka o usvajanju te daje riječ komunalnoj redarki Ani Valek.
	A.Valek pojašnjava da su na području Općine još uvijek 2 lokacije na koje se dovozi otpad, iznosi podatke o izdacima u 2018. godini koje je Općina imala za sanaciju tih lokacija, te planirana sredstva za 2019. godinu.
	Za raspravu se više nitko nije javio te predsjednica daje na glasovanje donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada te troškovima uklanjanja odbačenog otpada na području Općine Legrad i nakon glasovanja konstatira da je Zaključak donijet JEDNOGLASNO, sa 9 glasova „ZA“.
	Zaključak o usvajanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada te troškovima uklanjanja odbačenog otpada na području Općine Legrad nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Točka 10.

	Predsjednica otvara 10. točku dnevnog reda – donošenje Odluke o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada na području Općine Legrad u 2019. godini, te za pojašnjenje daje riječ Ani Valek, komunalnoj redarki Općine.
	A.Valek pojašnjava da su u članku 3. planirane mjere koje bi se tijekom 2019. godine provodile u cilju sprječavanja odbacivanja otpada i navodi da je i na internetskoj stranici Općine objavljeno gdje se koji otpad može odlagati odnosno na koji način se mora razvrstavati. 	
	Načelnik pojašnjava da se sa Gradom Koprivnica i nekoliko Općina provodi i projekt informiranja građana u svezi odlaganja otpada.
	S. Kuruc postavlja pitanje kakav je bio odaziv mještana za odlaganje ostalog otpada dok je Komunalac bio tu s mobilnim reciklažnim dvorištem po naseljima.
	Načelnik konstatira da je odaziv bio loš, da ljudi nisu dovezli otpad koji se prikupljao, ali su onda za koji dan taj otpad odložili na zelene otoke.
	Za raspravu se više nitko nije javio i predsjednica daje na glasovanje donošenje Odluke o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada na području Općine Legrad u 2019. godini te nakon glasovanja konstatira da je Odluka donijeta JEDNOGLASNO, sa 9 glasova „ZA“.
	Odluka o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada na području Općine Legrad u 2019. godini	 nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Točka 11.

	Predsjednica otvara 11. točku dnevnog reda – razmatranje Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Legrad za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2018. godine, te daje riječ načelniku za pojašnjenje.
	Načelnik pojašnjava Izvješće o radu za navedeno razdoblje po točkama. Ujedno navodi da je danas potpisan predugovor sa Županijskom upravom za ceste Koprivničko-križevačke županije, za sufinanciranje troškova asfaltiranja županijske ceste od mosta u Kutnjaku do Selnice Podravske, prema kojemu bi Općina bez obzira na visinu troškova tih radova, sufinancirala iznos od 120.000,00 kuna.
	Po završenom izlaganju načelnika o Izvješću o radu, predsjednica otvara raspravu.
	Za raspravu se 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 2018. godine.
	Nakon glasovanja predsjednica konstatira da je Zaključak donijet JEDNOGLASNO, sa 9 glasova „ZA“.  
	Zaključak o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Legrad za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2018. godine nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Točka 12.

	Predsjednica otvara 12. točku dnevnog reda – razmatranje Izvješća o utrošku sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta na području Općine Legrad u 2018. godini i donošenje Zaključka o usvajanju. 
	Načelnik pojašnjava da se Izvješće mora podnijeti Općinskom vijeću, a onda dostaviti Ministarstvu poljoprivrede do 31.03. za prethodnu godinu, sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu, a ujedno navodi da su se sva ostvarena sredstva od ovog prihoda koristila za provođenje katastarske izmjere k.o. Kutnjak, jednako kao i sredstva ostvarena od zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta, što će biti na dnevnom redu ove sjednice prema sljedećoj točki. Navodi da se prema Zakonu ta sredstva moraju koristiti namjenski, a financiranje katastarske izmjere je namjenski trošak. Konstatira također da se vezano uz sufinanciranje troškova katastarske izmjere k.o. Kutnjaka pojavio problem sa Županijom, a odnosi se na to da Županija više ne može, prema nalazu Državnog ureda za reviziju, troškove za katastarsku izmjeru plaćati izravno izvođaču, već se ta sredstva doznačuju Općini kao sredstva pomoći Općinama, a Općina onda ta sredstva doznačuje izvođaču. To ujedno znači da se u našem Proračunu mora planirati iznos troška koji uključuje ne samo udio Općine već i udio Županije. 
	Za raspravu se po ovoj točki dnevnog reda nitko nije javio te predsjednica daje na glasovanje donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o utrošku sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta na području Općine Legrad u 2018. godini i nakon glasovanja konstatira da je Zaključak donijet JEDNOGLASNO, sa 9 glasova „ZA“.
		Zaključak o usvajanju Izvješća o utrošku sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta na području Općine Legrad u 2018. godini  nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Točka 13.

	Predsjednica otvara 13. točku dnevnog reda – razmatranje Izvješća o utrošku sredstva ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Legrad u 2018. godini i donošenje Zaključka o usvajanju te konstatira da je načelnik u prethodnoj točci već pojasnio sve vezano i uz ovu točku dnevnog reda.
	Za raspravu se po ovoj točki nitko nije javio i predsjednica daje na glasovanje donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o utrošku sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Legrad u 2018. godini te nakon glasovanja konstatira da je Zaključak donijet JEDNOGLASNO, sa 9 glasova „ZA“.
	Zaključak o usvajanju Izvješća o utrošku sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Legrad u 2018. godini nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Točka 14.

	Predsjednica otvara 14. točku dnevnog reda – donošenje Odluke o raspisivanju javnog poziva za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Legrad u 2019. godini te daje riječ načelniku za pojašnjenje.
	Načelnik pojašnjava da se mora objaviti javni poziv za dodjelu javnih priznanja Općine koja bi se podijelila prilikom proslave Dana Općine koja će se održati zajedno sa provedbom EU projekta LIF.
	Za raspravu se nitko nije javio i predsjednica daje na glasovanje donošenje Odluke o raspisivanju javnog poziva za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Legrad u 2019. godini i nakon glasovanja konstatira da je Odluka donijeta JEDNOGLASNO, sa 9 glasova „ZA“.
	Odluka se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Točka 15.

	Predsjednica otvara 15. točku dnevnog reda – donošenje Odluke o objavi javnog poziva za isticanje kandidature za članove i zamjenike članova Općinskog savjeta mladih te za pojašnjenje daje riječ načelniku.
	Načelnik pojašnjava da od Županije stalno dobivamo upite o osnovanim Savjetima mladih te smo u skladu sa zakonom obvezni osnovati Savjet mladih.
	Za raspravu se nitko nije javio i predsjednica daje na glasovanje donošenje Odluke o objavi javnog poziva za isticanje kandidature za članove i zamjenike članova Općinskog Savjeta mladih i nakon glasovanja konstatira da je Odluka donijeta JEDNOGLASNO, sa 9 glasova „ZA“.
	Odluka se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Točka 16.

	Predsjednica otvara 16. točku dnevnog reda – donošenje Odluke o izmjeni Odluke o sklapanju Aneksa Ugovora o zakupu za zakupce kojima su ugovori o zakupu istekli – do skidanja usjeva i stavljanje izvan snage Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Legrad te za pojašnjenje daje riječ načelniku.
	Načelnik pojašnjava da je bilo problema vezanih uz natječaj za zakup, jer su poljoprivrednike iz Agencije zvali da što prije prijave površine za poticaje za ovu godinu i upise u Arkod te predlaže da se sa svima koji su imali ugovore o zakupu do 31.12.2018. godine sklope Aneksi ugovora za produženje zakupa, ali isključivo do 30.11.2019 godine, a da se u međuvremenu raspiše javni natječaj za sve zemljište za koje su ugovori o zakupu trajali do 31.12.2018. godine. Ujedno pojašnjava da su članovi Odbora za gospodarstvo dali prijedloge za kriterije koji bi se primjenjivali prilikom raspisivanja javnog natječaja, a koji su podijeljeni svim članovima Općinskog vijeća.
	Za raspravu se nitko nije javio i predsjednica daje na glasovanje donošenje:
	Odluke o izmjeni Odluke o sklapanju Aneksa Ugovora o zakupu za zakupce kojima su ugovori o zakupu istekli – do skidanja usjeva i nakon glasovanja konstatira da je Odluka donijeta JEDNOGLASNO, sa 9 glasova „ZA“,

Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Legrad te nakon glasovanja konstatira da je Odluka donijeta JEDNOGLASNO, sa 9 glasova „ZA“.

	Odluke se nalaze u prilogu zapisnika i njegov su sastavni dio.
Točka 17.

	Predsjednica otvara 17. točku dnevnog reda - donošenje Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o davanju na privremeno i povremeno korištenje poslovnog prostora u objektima u vlasništvu Općine Legrad, te daje riječ načelniku za pojašnjenje.
	Načelnik pojašnjava da je sa članicama Udruge žena Legrad održan sastanak u svezi daljnjeg korištenja i održavanja društvenog doma u Legradu, budući da su one do sada vodile brigu o održavanju doma i davanju na korištenje. Na tom sastanku je iznijet problem vezan uz neplaćanje korištenja doma, a plaćanja samo režijskih troškova, te su one predložile da se umjesto očitanja brojila, svako korištenje doma naplaćuje u određenom iznosu i predloženo je da ti iznosi budu: 250,00 kn ako se jedan dan koristi dom i kuhinja, ali se u kuhinji ne priprema hrana, 350,00 kn ako se dom koristi jedan dan, ali se koristi i kuhinja za pripremu hrane, te 750,00 kn ukoliko se dom koristi više dana sa korištenjem kuhinje za pripremu hrane i to za namjenu kao što su svatovi i druge slične proslave,  s time da bi se iz tih sredstava plaćali režijski troškovi, a one bi i dalje brinule o održavanju i iznajmljivanju. Navodi da mi imamo Odluku o privremenom i povremnom korištenju poslovnog prostora, jer i dom je poslovni prostor, koju bi trebalo dopuniti sa predloženim iznosima, dok se u člancima 7. i 8. moraju napraviti izmjene, odnosno moraju se brisati neke stvari koje više ne bi bile primjenjive. Stoga je predloženo donošenje izmjena i dopune Odluke.
	Nakon toga predsjednica otvara raspravu.
	Za raspravu se nitko nije javio i predsjednica zaključuje raspravu i daje na glasovanje donošenje Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o davanju na privremeno i povremeno korištenje poslovnog prostora u objektima u vlasništvu Općine Legrad te nakon glasovanja konstatira da je Odluka donijeta JEDNOGLASNO, sa 9 glasova „ZA“.
	   Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o davanju na privremeno i povremeno korištenje poslovnog prostora u objektima u vlasništvu Općine Legrad nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Točka 18.

	Predsjednica otvara 18. točku dnevnog reda – pitanja i prijedlozi i to:
	Osnivanje Povjerenstva za najam stanova u vlasništvu Općine Legrad

	Načelnik pojašnjava da je stan bivšeg Doma zdravlja trenutačno u postupku natječaja za davanje u najam, a i Marija Đurkan je najavila izlazak iz stana koji je njoj dati u najam, te bi i taj stan uključili u natječaj. Prema Odluci Općinskog vijeća sve zaprimljene prijave za najam stanova mora rješavati Povjerenstvo koje imenuje Općinsko vijeće.
	U Povjerenstvo su predloženi:
	Zdravko Međimorec, za predsjednika,

 Kristina Turk, za članicu,
 Predrag Posavec, za člana,
Katarina Sabolić, za članicu i
Stjepan Kuruc, za člana.
	Drugih prijedloga nije bilo i predsjednica daje na glasovanje donošenje Rješenja o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za najam stanova Općine Legrad, sa predloženim kandidatima te nakon glasovanja konstatira da je Rješenje donijeto JEDNOGLASNO, sa 9 glasova „ZA“.
	Rješenje se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

	Zahtjev Marice i Miroslava Filipić za odobravanje popusta za otkup okućnice na Šoderici, s obrazloženjem da su oni dugogodišnji vlasnici vikendice.


	I.Horvat i drugi članovi Općinskog vijeća konstatiraju da se do sada nikome nisu odobravali drugačiji uvjeti otkupa okućnice od onih koji su određeni Odlukom Općinskog vijeća i da se za sve trebaju primjenjivati procijenjene vrijednosti utvrđene Elaboratom procjene od ovlaštenog sudskog vještaka za procjenu nekretnina. 
	S obzirom na prijedlog članova Općinskog vijeća, predsjednica daje na glasovanje Zaključak o neprihvaćanju zamolbe za odobrenje popusta za otkup okućnice na Šoderici i nakon glasovanja konstatira da je Zaključak donijet sa 8 glasova „ZA“ i 1 „SUZDRŽANIM“ glasom.
	Zaključak se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

	Zahtjev Marine Laloš iz Legrada, Šoderica 276 za oslobođenje od plaćanja poreza na kuće za odmor, s obrazloženjem da ona na toj adresi živi.


	Za raspravu se nitko nije javio i predsjednica daje na glasovanje donošenje Zaključka o oslobođenju od plaćanja poreza na kuće za odmor na Šoderici za objekt u vlasništvu Marine Laloš i nakon glasovanja konstatira da je Zaključak donijet JEDNOGLASNO, sa 9 glasova „ZA“.
	Zaključak se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

	Cjenik javne uslue prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada


	Načelnik pojašnjava da su predložene izmjene i dopune Cjenika, koji je dostavljen svim članovima Općinskog vijeća, ali da se tim cjenikom za naše područje ništa ne mijenja, već su tu uključene nove stavke za spremnike. Ujedno navodi da suglasnost na Cjenik daje načelnik sukladno Zakonu, ali da on i ovog puta neće dati svoju suglasnost zbog već ranije navedenog obrazloženja – dodatno smanjenje cijene za domaćinstva koja sama kompostiraju. 
	 	

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