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	ZAPISNIK
         od 29. travnja 2019. godine
	
sa 23. sjednice Općinskog vijeća Općine Legrad održane u sali za sastanke Općine Legrad.
	
	Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/19-01/01, URBROJ: 2137/10-19-3 od 23. travnja 2019. godine.
	Prisutni: Snježana Kuzmić – predsjednica, Nino Bukovčan, Alenka Černeli, Alen Dedi, 
                          Stjepan Kuruc, Marina Kuzmić, Predrag Posavec, Katarina Sabolić i Ivan Šivak 
                          - članovi.
	Ne prisustvuju: Igor Horvat i Zdravko Međimorec – članovi, opravdali izostanak. 
	Sjednici prisustvuju: - Ivan Sabolić, općinski načelnik Općine Legrad, 
	Kristina Turk – zamjenica općinskog načelnika,

                                        - Melita Rašanec – referentica za financijsko-računovodstvene poslove,
          Zapisničar: Vesnica Cvetnić, privremena pročelnica u Jedinstvenom upravnom odjelu
                               Općine Legrad,
	Početak rada: 19.00 sati.

	Predsjednica pozdravlja sve prisutne, otvara 23. sjednicu Općinskog vijeća Općine Legrad te poziva V. Cvetnić da izvrši prozivku.
	Nakon izvršene prozivke predsjednica konstatira da je prisutno 9 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 22. sjednice Općinskog vijeća od 18.03.2019. godine,
Aktualni sat,
Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Legrad za 2018. godinu i Izvješća o izvršenju Plana razvojnih programa za 2018. godinu i programa javnih potreba i to: 
Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Legrad u 2018. godini,
Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Legrad u 2018. godini,
Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na području Općine Legrad u 2018. godini,
Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Legrad u 2018. godini,
Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba sufinanciranja vjerskih zajednica na području Općine Legrad u 2019. godini,
Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana socijalne skrbi na području Općine Legrad u 2018. godini,
Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Općine Legrad u 2018. godini,
Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti na području Općine Legrad u 2018. godini,
Zaključak o usvajanju Izvješća o namjenskom korištenju sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2018. godinu,
Donošenje Zaključka o usvajanju Obračuna Financijskog plana Dječjeg vrtića Dabrić za 2018. godinu, 
Donošenje Odluke o dodjeli kapitalne pomoći trgovačkom društvu „LEKOM GRAD“ d.o.o.,
 Donošenje Odluke o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti održavanja javnih zelenih površina na području Općine Legrad trgovačkom društvu „LEKOM GRAD“ d.o.o. Legrad,
Donošenje Plana djelovanja Općine Legrad u području prirodnih nepogoda za 2019. godinu,
Razmatranje ponude za kupnju kuće u Zablatju (romske obitelji Jasmine Horvat) i donošenje Odluke,
Donošenje Odluke o raskidu Ugovora o najmu stana sa zakupnicom Marijom Đurkan,
Pitanja i prijedlozi .

	Nakon toga predsjednica postavlja pitanje da li ima prijedloga za izmjene ili dopune predloženog dnevnog reda.
	Budući da nije bilo prijedloga za izmjene ili dopune predloženog dnevnog reda, predsjednica daje na glasovanje prijedloženi dnevni red i nakon glasovanja konstatira da je predloženi dnevni red usvojen JEDNOGLASNO, sa 9 glasova „ZA“.
		
Točka 1.

	Predsjednica otvara 1. točku dnevnog reda – usvajanje Zapisnika sa 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Legrad od 18.03.2019. godine.
	Primjedaba na zapisnik nije bilo i predsjednica daje na glasovanje usvajanje Zapisnika sa 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Legrad od 18.03.2019. godine i nakon glasovanja konstatira da je Zapisnik usvojen JEDNOGLASNO, sa 9 glasova „ZA“.
	
Točka 2.

	Predsjednica otvara 2. točku dnevnog reda – aktualni sat i daje riječ načelniku.
	Načelnik pojašnjava da je svoje izvješće podijelio po točkama i to:
	 U Koprivničkim vodama je održan sastanak u svezi aglomeracije i rečeno nam je da Općina Legrad izbačena iz tog projekta po predloženom modelu jer je cijena priključka preskupa, ona ne smije prelaziti iznos od 20.000,00 kuna, a pri nama je to cca 31.000,00 kn, odnosno investicija nije isplativa, odnosno aglomeracija ide do polovine Imbriovca i dalje ne. Budući da imamo građevinsku dozvolu preostaju nam tri opcije: da se prijavima za sredstva ruralnog razvoja gdje je ograničenje 1 miliju eura po projektu i da tu rješavamo 1 naselje po jednom natječaju, druga opcija je gradnja naše aglomeracije s pročistačem i treća opcija je priključenje na Donju Dubravu ili Ludbreg. Razočarao se što iz anas nitko nije stao, niti Grad Koprivnica niti Hrvatske vode. 
	Odobrena su nam sredstva Ministarstva kulture za razvoj publike u kulturi – iznos od 20.000,00 kuna za Legradsko kulturno ljeto.

Prijava na natječaj Državnog ureda za sport za izgradnju sportskog centra Fizeš nam nije prošla kao niti nabava mobilnog reciklažnog dvorišta i izgradnja e-parkirališta preko Ministarstva graditeljstva. Od Ministarstva regionalnog razvoja čekamo rezultate za groblje u Selnici Podravskoj – nije prihvaćen dio troškova, odnosno neke aktivnsoti u projektu su njima neprihvatljive i ove godine bi sami financirali te neprihvatljive aktivnosti, a iduće godine bi se ponovo prijaviti za realizaciju ostatka projekta. 
PRIJAVA PROJEKATA na Interreg HU HR:
	Projekt  PLAYFULL WATER (zajedno Legrad, Drnje, Turistička zajednica Koprivničko-križevačke županije i Zalakaros) – vodeno dječje igralište na Šoderici i saune (1 fiksna i mobilna na rijeci Dravi) – radi produženja turističke sezone,
	Projekt TWO RIVERS ONE GOAL II (zajedno Goričan, Donji Vidovec, Legrad i EGTTS regije Mura) u kojem je planirana nabava električnih čamaca, postavljanje opreme za posjetitelje (Klupe, roštilji, stalci za bicikle i set za popravak bicikala),

Projekt LEGRAD ORTILOS CBC ECOTOUR (zajedno NIF, Legrad, Ortilos) gdje je planirana izgradnja biciklističke staze prema Halaš Čardi.
5) IZRAĐENA DOKUMENTACIJA;
- za postavljanje uspornika na Šoderici,
- troškovnik za obnovu fasade na zgradi buffeta u Legradu,
- potpisan je ugovor sa Županijskom upravom za ceste o sufinanciranju obnove županijske ceste Selnica podravska – Kutnjak, a do 8. mjeseca bi radovi trebali završiti,
- izrađuje se još dokumetnacija za unutarnju obnovu društvenog doma u Legradu, a uskoro bi trebali pokrenuti i izradu dokumentacije za sanaciju obale na Halaš Čardi i postavljanje ili gradnju sanitarnih čvorova na Šoderici.
6) LEKOM GRAD
- zaposlena je jedna osoba – Radislav Vidović iz Kutnjaka
- što se tiče nabave opreme pojasnit će pod točkom kapitalna pomoć.
7) PROJEKT EUDOOR -  održan je 2. skup u Poljskoj gdje su dogovorene aktivnosti oko EU izbora
8) KOŠNJA ZELENIH POVRŠINA – trenutno se radi preko sklopljenih ugovora o djelu Lekom grad-a d.o.o. 
9) Potpisan je ugovor u svezi zamjene rasvjetnih tijela putem ESCO modela sa odabranom tvrtkom OMEGA SOFTWER,
10) sa Hrvatskom poštom je dogovoreno da se za naše uplatnice ne naplaćuje naknada od strane građana, već da to preuzima Općina.
11) za dogradnju MRTVAČNICE U MALOM OTOKU – dobili smo prvostupanjsko rješenje LAG-a o prihvaćanju projekta, sad preostaje odobrenje od strane Agencije za plaćanja,
12) Održan sastanak u Županijisa predstavnicima MB GEOTHERMALA – župan se osobno obvezao da će pokretnuti postupka za izmjenu Pravilnika čije donošenje se čeka kako bi se započelo s projektom
13) Sastanak s predstavnicima Policije – predloženo osnivanje zajedničkog Vijeća za prevenciju (Općina Legrad prednjači u broju kriminalnih aktivnosti), a Vijeće bi se osnovalo zajedno sa susjednim Općinama, putem vijeće za prevenciju bi pokušali poboljšati stanje kriminaliteta na području Općina koje ga osnivaju.
14) Promjene u projektu širokopojasnog interneta (PRŠI) – dobili smo „bijele adrese“ za koje smo morali upisati podatke o zapuštenim, naseljem i nenaseljenim nekretninama, prijava za natječaj se ponavlja,
15) održana je akcija „ZELENA ČISTKA“ koja je bila do sada najbrojnija, skupljeno je preko 5 tona otpada; slijede nam penali za prekomjerni otpada i to u iznosu 100,00kn/t; danas smo od Fonda dobili račun na 2.700,00 kn koji moramo platiti za dio 2017. godine, te je potrebno poraditi na edukaciji stanovništva.

	Zamjenica K. Turk konstatira da se iduće godine mora više aktivirati Općinsko vijeće da to ljudi vide i tada će nas više i podržati.

Nakon toga predsjednica otvara raspravu.

	I.Šivak postavlja pitanje kada se mora izmijeniti javna rasvjeta.
		Načelnik pojašnjava da bi se do 9. mjeseca taj posao mogao završiti, jer je 3 mjeseca zta projektiranje + 2 mjeseca za zamjenu rasvjete. Sada bi se još obavio jedan krug zamjene svjetiljki koje sada ne svijetle.
   	P. Posavec postavlja pitanje da li do daljnjega ne ide aglomeracija, na što načelnik konstatira da po ovom modelu ne, nakon čega P. Posavec postavlja pitanje što je s asfaltiranjem ulica u Kutnjaku.
	Načelnik pojašnjava da ćemo inzistirati da se to popravi, do sada nismo forsirali zbog kanalizacije.
	I. Šivak postavlja pitanje da li se može dobiti nešto šodera za puteve na Šoderici, na što načelnik pojašnjava da je već napravljen troškovnik i u 6. mjesecu bi krenuli sa sanacijom puteva uključujući i područje Šoderice.

	Za raspravu se više nitko nije javio i predsjednica zaključuje raspravu po ovoj točki dnevnog reda.

Točka 3.

	Predsjednica otvara 3. točku dnevnog reda – razmatranje i donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Legrad za 2018. godinu i zaključaka o usvajanju izvješća javnih potreba, te daje riječ Meliti Rašanec za pojašnjenje. 
	M. Rašanec pojašnjava izvršenje Proračuna za 2018. godinu, navodeći što je osnovni plan , a što je plan po izmjenama i dopunama te koliko je izvršenje i višak prihoda za 2018. godinu, odnosno ukupni višak prihoda Proračuna na kraju 2018. godine. Pojašnjava od kojih se programa sastoji Godišnji izvještaj te napominje da je sastavni dio Godišnjeg izvještaja i Izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa, a u prilogu je dati i popis obveza i potraživanja s danom 31.12.2018. godine. Navodi da su Izvješća o izvršenju programa javnih potreba izrađena prema izvršenju Proračuna. Poziva članove Općinskog vijeća da postave konkretna pitanja u svezi izvršenja Proračuna. 
	Po završenom pojašnjenju predsjednica otvara raspravu.
	I.Šivak navodi da je Proračun „u pozitivi“.
	Načelnik pojašnjava da smo sredstva na računu čuvali za izgradnju aglomeracije, ali da nam sada nije bitno, jer se na našem području neće graditi, budući da „smo izbačeni“ iz projekta; navodi da nam još moraju sjesti na račun sredstva po projektu „Two Rivers one Goal“; da je ove godine plaćena rada za provođenje katastarske izmjere iz prošle godine, a da nam ostaje još jedna rata za te troškove.
	Za raspravu se više nitko nije javio i predsjednica daje na glasovanje prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Legrad za 2018. godinu i zaključaka o usvajanju Izvješća o izvršenju programa javnih potreba i to: Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Legrad u 2018. godini, Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Legrad u 2018. godini, Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na području Općine Legrad u 2018. godini, Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Legrad u 2018. godini, Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba sufinanciranja vjerskih zajednica na području Općine Legrad u 2019. godini, Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana socijalne skrbi na području Općine Legrad u 2018. godini, Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Općine Legrad u 2018. godini, Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti na području Općine Legrad u 2018. godini, Zaključak o usvajanju Izvješća o namjenskom korištenju sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2018. godinu te nakon glasovanja konstatira da je Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Legrad za 2018. godinu sa svim Zaključcima o usvajanju Izvješća donijet JEDNOGLASNO, sa 9 glasova „ZA“.
	Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Legrad za 2018. godinu i Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Legrad u 2018. godini, Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Legrad u 2018. godini, Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na području Općine Legrad u 2018. godini, Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Legrad u 2018. godini, Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba sufinanciranja vjerskih zajednica na području Općine Legrad u 2019. godini, Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana socijalne skrbi na području Općine Legrad u 2018. godini, Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Općine Legrad u 2018. godini, Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti na području Općine Legrad u 2018. godini i Zaključak o usvajanju Izvješća o namjenskom korištenju sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2018. godinu nalaze se u prilogu zapisnika i njegov su sastavni dio.
		

Točka 4.

	Predsjednica otvara 4. točku dnevnog reda – donošenje Zaključka o usvajanju Obračuna Financijskog plana Dječjeg vrtića Dabrić za 2018. godinu, te za pojašnjenje daje riječ Meliti.
	M. Rašanec pojašnjava da se za Dječji vrtić donosi zajedno s Godišnjim obračunom Proračuna, te da je izvještaj uključen i u Godišnji obračun Proračuna Općine za 2018. godinu; pojašnjava da je Financijski plan podijeljen po računima, pojašnjava koliko su uplate roditelja, Ministarstva znanosti i Općine te koji je iznos ekonomske cijene.
	Za raspravu se po ovoj točki nitko nije javio i predsjednica daje na glasovanje donošenje Zaključak o usvajanju Obračuna Financijskog plana Dječjeg vrtića Dabrić Legrad za 2018. godinu i nakon glasovanja konstatira da je Zaključak donijet JEDNOGLASNO (sa 9 glasova „ZA“).
	Zaključak se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Točka 5.

	Predsjednica otvara 5. točku dnevnog reda – donošenje Odluke o dodjeli kapitalne pomoći trgovačkom društvu „LEKOM GRAD“ d.o.o., te daje riječ načelniku za pojašnjenje.
	Načelnik pojašnjava da je u Proračunu Općine za 2019. godinu planirana dodjela kapitalne pomoći; Lekom Grad je u postupku nabave opreme – do sada je nabavljeno kombi vozilo za prijevoz radnika, opreme i strojeva, pred potpisivanjem smo ugovora o nabavi traktora putem financijskog leasinga, a isporuka kosilice će biti za nekoliko dana; preostaje još nabava čamca za košnju rese, a do zime bi nabavili i ralicu za snijeg. 
Pojašnjava da bi se sredstva pozajmice prenijela u temeljni kapital Društva (u slučaju buduće promjene prodaje udjela), te predlaže da ta „pozajmica“ iznosi 450.000,00 kuna.
	Za raspravu se po ovoj točki nitko nije javio, te predsjednica daje na glasovanje donošenje Odluke o dodjeli kapitalne pomoći trgovačkom društvu „LEKOM GRAD“ d.o.o. 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 6.

	Predsjednica otvara 6. točku dnevnog reda – donošenje Odluke o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti održavanja javnih zelenih površina na području Općine Legrad trgovačkom društvu LEKOM GRAD d.o.o., Legrad, te daje riječ načelniku za pojašnjenje. 
	Načelnik pojašnjava da bi održavanje javnih zelenih površina povjerili našem trgovačkom društvu LEKOM GRAD d.o.o. da ne plaćamo te usluge drugim izvođačima, jer je Općina svejedno doznačila određena sredstva tom društvu za nabavu komunalne opreme, a prošle godine su također trgovačkom društvu povjereni pogrebni poslovi. Budući da se nitko nije htio javiti za zapošljavanje u trgovačkom društvu zbog obavljanja poslova pogrebnika, LEKOM GRAD d.o.o je uzeo podizvođača za te poslove i to tvrtku „5 P International“, što će poskupjeti samu uslugu, ali je cijena još uvijek među jeftinijima.  Što se tiče obavljanja poslova održavanja javnih zelenih površina tu je LEKOM GRAD d.o.o sklopio ugovore o djelu da se izvrši 1. krug košnje trave, a dalje ćemo vidjeti, ili će se zaposliti sezonski radnici ili preko javnih radova.
	Za raspravu se po ovoj točki nitko nije javio i predsjednica zaključuje raspravu i daje na glasovanje Odluku o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti održavanja javnih zelenih površina na području Općine Legrad trgovačkom društvu LEKOM GRAD d.o.o., Legrad te nakon glasovanja konstatira da je Odluka donijeta JEDNOGLASNO, sa 9 glasova „ZA“.
	Odluka se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Točka 7.

	Predsjednica otvara 7. točku dnevnog reda – donošenje Plana djelovanja Općine Legrad u području prirodnih nepogoda za 2019. godinu, te za pojašnjenje daje riječ Vesnici Cvetnić.
	V. Cvetnić pojašnjava da je početkom veljače donijet Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda koji je zamijenio Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda, ali i propisao obveze Općina da za svaku godinu donose Plan djelovanja, s time da se za ovu godinu to moralo donijeti do kraja veljače, što nije bilo moguće, a za sljedeće godine je potrebno donijeti do 30. studenog tekuće godine za sljedeću godinu. Isto tako mijenja se i naziv Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda u povjerenstvo za prirodne nepogode čije obveze su također propisane navedenim Zakonom. Pojašnjava da je Plan za 2019. godinu izradila tvrtka DEFENSOR iz Varaždina koja nam radi sve planske dokumente vezane uz civilnu zaštitu i zaštitu od požara.
	Za raspravu se nitko nije javio i predsjednica daje na glasovanje donošenje Plana djelovanja Općine Legrad u području prirodnih nepogodoa za 2019. godinu te nakon glasovanja konstatira da je Plan donijet JEDNOGLASNO, sa 9 glasova „ZA“.
	Plan djelovanja Općine Legrad u području prirodnih nepogoda za 2019. godinu nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Točka 8.

	Predsjednica otvara 8. točku dnevnog reda – razmatranje ponude za kupnju kuće u Zablatju (romske obitelji Jasmine Horvat) i donošenje Odluke o kupnji, te daje riječ načelniku za pojašnjenje.
	Načelnik pojašnjava da se ta romska obitelj želi odseliti, jer ih ljudi u Zablatju nisu dobro prihvatili; ponudili su Općini da kupi nekretninu po cijeni od 50 tisuća kuna, ali imaju i ponudu za kupnju kuće od strane romske obitelji iz Svetog Đurđa koja ima 11-ero djece. Ujedno napominje da je ranije donijeta Odluka o kupnji kuće od Zorana Oršoš iz Legrada koja je privremeno bila obustavljena, ali da je on sad našao kuću u Novigradu Podravskom i tamo bi se preselio iz Legrada, te moli da se ta Odluka aktivira.
	S. Kuruc smatra da nas Zoran Oršoš ucjenjuje, a pružili smo mu pomoć za stipendiranje za školsku djecu.
	Za raspravu se više nitko nije javio i predsjednica daje na glasovanje Odluke   o kupnji nekretnina i to:
	a) Odluku o kupnji nekretnine u k.o. Legrad prodavatelja Zorana Oršuš uz Legrada
	Glasovanjem je Odluka donijeta sa 7 glasova „ZA“ i 2 glasa „PROTIV“,
	b) Odluku o kupnji nekretnine u k.o. Zablatje prodavatelja Jasmine Horvat iz zablatja kbr. 48
	Glasovanjem je Odluka donijeta sa 7 glasova „ZA“ i 2 glasa „PROTIV“.

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

Točka 9.

	Predsjednica otvara 9. točku dnevnog reda – donošenje Odluke o raskidu Ugovora o najmu stana sa zakupnicom Marijom Đurkan te daje riječ načelniku za pojašnjenje.
	Načelnik pojašnjava da je zakupnica podnijela zahtjev za raskid ugovora o najmu stana s otkaznim rokom od 3 mjeseca te s napomenom da u ovom slučaju nema pravo na povrat uloženih sredstava za uređenje stana. Za novi najam su se javili zainteresirani Nino i Marina Gerendaj, ali koliko ima saznanja oni će odustati od najma.
	Budući da se za raspravu nitko nije javio predsjednica daje na glasovanje Odluku o suglasnosti za raskid ugovora o najmu stana sa Marijom Đurkan iz Legrada i nakon glasovanja konstatira da je Odluka donijeta JEDNOGLASNO.
	Odluka se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio. 

Točka 10.

	Predsjednica otvara 10. točku dnevnog reda – pitanja i prijedlozi i otvara raspravu.
	S. Kuruc konstatira da će se radnici koji rade na poslovima košnje postepeno uhodati, jer im ti poslovi za sada dosta sporo idu.
	Načelnik navodi da je to zbog toga jer su kosili i ono što nije trebalo.
	A. Dedi konstatira da prije Uskrsa nisu ništa pokosili.
	Načelnik navodi da su bila pokošena sva groblja.

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