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	ZAPISNIKA
         od 27. svibnja 2019. godine
	
sa 24. sjednice Općinskog vijeća Općine Legrad održane u sali za sastanke Općine Legrad.
	
	Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/19-01/01, URBROJ: 2137/10-19-4 od 22. svibnja 2019. godine.
	Prisutni: Snježana Kuzmić – predsjednica, Nino Bukovčan, Alenka Černeli, Alen Dedi, 
                          Igor Horvat, Stjepan Kuruc, Marina Kuzmić, Zdravko Međimorec i 
                          Katarina Sabolić  
                          - članovi.
	Ne prisustvuju: Predrag Posavec (opravdao izostanak) i Ivan Šivak – članovi, 
	Sjednici prisustvuju: - Ivan Sabolić, općinski načelnik Općine Legrad, 
	Kristina Turk – zamjenica općinskog načelnika,

         Zapisničar: Vesnica Cvetnić, privremena pročelnica u Jedinstvenom upravnom odjelu
                               Općine Legrad,
	Početak rada: 20.00 sati.

	Predsjednica pozdravlja sve prisutne, otvara 24. 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

Aktualni sat,
Donošenje Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Legrad u 2019. godini,
Rasprava u svezi stipendiranja učenika srednjih škola,
Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o upisu djece u Dječji vrtić Dabrić za pedagošku godinu 2019/2020., 
 Donošenje Odluke o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti održavanja čistoće javnih površina na području Općine Legrad trgovačkom društvu „LEKOM GRAD“ d.o.o. Legrad,
Donošenje Odluke o osnivanju Vijeća za prevenciju na području općina Drnje, Legrad, Đelekovec, Hlebine i Peteranec,
Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Legrad na području TRC Šoderica (novih gradilišta)
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 – aktualni sat i daje riječ načelniku.
	Načelnik pojašnjava da će izvješće o radu Općine podnijeti po točkama i to:
1) nabava električnog bicikla za rad komunalne redarke – navodi da je za potrebe obilaska terena komunalnoj redarki nabavljen električni bicikl čime će se smanjiti njeni putni troškovi za korištenje vlastitog automobila u službene svrhe,
2) nabava opreme za LEKOM GRAD – pojašnjava da je nabavljena komunalna oprema za potrebe rada trgovačkog društva i to:
- traktor New Holland – cijena financijskog leasinga u iznosu 330.000,00 kuna s rokom otpate na 5 godina,
- kosilica Ferris – cijena nabave 75.000,00 kuna; nabavljeno od tvrtke HREN iz Koprivnice,
- malčer – cijena nabave 15.800,00 kuna
- danas završava javna nabava čamca za košnju rese – nabava bi bila na 5 godina otplate putem financijskog leasinga.
Pojašnjava da je u Društvu zaposlen jedan radnik na neodređeno, a zaposlila bi se još tri radnika na određeno vrijeme, jer ćemo na javne radove dobiti samo jednog radnika.
3) Predstavici Coca Cole i WWF-a posjetili su ušće Mure i Drave u okviru projekta DRAVA LIFE,
4) otvorena je riječna škola na Dravi koju provodi Javna ustanova, a obuhvaća postavljanje sjenice, klupe, poučne table za učenike,
5) PROJEKT LIF – provodit će se usporedno sa Danom Općine Legrad (načelnik čita program), a uz to bi se ovog ljeta održao i „ples na svili“ koji se provodi u okviru programa kulture koji financira Ministarstvo kulture
6) održan je sastanak sa ravnateljem Županijske uprave za ceste gdje je potpisan ugovor za cestu Selnica Podravska Kutnjak u dužini od 1.400 metara; izvođač radova će biti Pavlic; raspravljalo se i o postavljanju treptajnica - signalizacije ispred područnih škola u Velikom Otoku i Kutnjaku, te u svezi kopanja kanala u Selnici Podravskoj zbog odvodnjavanja oborinskih voda u dijelu od početka naselja iz smjera Velikog Otoka do sredine mjesta. Razgovaralo se i o zabrani kamionskog prometa prema Donjoj Dubravi.
7) potpisan je ugovor s Ministarstvom regionalnog razvoja u svezi projekta izgradnje e-parkirališta sa punionicom za električna vozila u Legradu
8) od strane MUP-a je izvršen nadzor u provedbi Zakona o zaštiti gdje nam je naloženo da se mora izraditi Analiza i Strategija zaštite od požara; Vatrogasnoj zajednici Općine Legrad smo dostavili zahtjev da nam dostave Plan nabave opreme zaštite od požara za naredno razdoblje, a od distributera vode – Koprivničkih voda smo zatražili da nam dostave potvrdu o ispravnosti hidrantske mreže budući da nam je naloženo da se napravi provjera hidranata.
9) sklopljeni su kupoprodajni ugovori za kupnju kuća od Zorana Oršuš iz Legrada i Jasmine Oršuš iz Zablatja koje je riješeno djelomično, odnosno kupili smo samo ½ te kuće i za to platili, a obje obitelji su se odselile s našeg područja. Međutim od još dviju obitelji je iskazan interes za odlazak s područja Općine Legrad (u Legradu i Selnici Podravskoj).
10) Općina je preuzela plaćanje naknade HP-u za uplatnice koje ljudi plaćaju za obveze Općini, a u dogovoru smo da se to napravi i sa Podravskom bankom.
11) za jednodnevni malogranični prijelaz je dogovorena ugostiteljska ponuda sa Hotelom Podravina koji su bili jedini ponuditelj; postoji vjerojatnost da će se povećati cijena prijevoza brodom na 30,00 kuna po osobi.
12) održana je početna konferencija za projekt izgradnje reciklažnog dvorišta, prisustvovao je samo jedan vijećnik, a u postupku smo i javne nabave koja je podijeljena na 2 grupe i to jednu za izgradnju i drugu za opremanje reciklažnog dvorišta za koju bi otvaranja ponuda trebalo biti 10.6.2019. godine.
13) ovog vikenda je otvoreno Ljeto na Šoderici i tijekom sezone će biti puno događanja
14) održan je sastanak sa Zoranom Habrka gdje nas je obavijestio da je Ministarstvu državne imovine, preko svojeg odvjetnika podnio zahtjev za darovanje ili kupnju zemljišta na Malom Pažutu. Budući da je zahtjev podnesen prije 3 tjedna to bi uskoro trebalo biti riješeno, a zatražit ćemo i sastanak u Ministarstvu.
15) u pripremi smo novog projekta „Aktivni u mirovini“ za što se traži partner (Općina u projektu može biti partner, a zapravo ćemo biti nositelj).
16) Osnovna škola Legrad i škola Zakany su održale svoj susret u Mađarskoj i tamo se susreo i s načelnicom Ortilosa.

Nakon toga predsjednica otvara raspravu.

S. Kuruc postavlja pitanje da li Općina može dati neku predstavku Županiji zbog isključenja iz projekta izgradnje aglomeracije, jer smo kao rubni dio Županije diskriminirani. Predlaže da načelnik to iznese na sjednici Županijske skupštine, jer se radi o važnom kapitalnom projektu.
	Načelnik konstatira da ćemo predstavniku dostaviti i Gradu Koprivnici, Hrvatskim vodama, Koprivničkim vodama i Županiji.
	K. Turk konstatira da smo pet godina čekali na aglomeraciju i naši planovi za asfaltiranje ulica su zbog toga čekali, a ceste su nam katastrofalne.
	Načelnik konstatira  da će PZC-u poslati zahtjev za sanaciju udarnih rupa kojih ima svugdje.
	A. Dedi konstatira da je na kraju Antolovca polupani hidrant, za što je postavljen već upit Koprivničkim vodama prije godinu i pol i to još uvijek nije popravljeno, a DVD-ima je zabranjeno provjeravanje ispravnosti hidranata. Ujedno pojašnjava u svezi romske kuće u Selnici Podravskoj da je Kalinić ponudio zamjensku kuću u Velikom Bukovcu, ali oni traže i kuću i još 2.000 EUR-a, a načelniku su izjavili da hoće 100.000,00 kn.

Za raspravu se po ovoj točki više nitko nije javio te predsjednica zaključuje raspravu. 

Točka 2.

	Predsjednica otvara 2. točku dnevnog reda – donošenje Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine legad u 2019. godini te čita prijedloge Odbora za dodjelu javnih priznanja, donijete po provedenom javnom pozivu i podnesenim prijedlozima.
	Predsjednica konstatira da je 1. predlagatelj bila Udruga žena Selnica Podravska za dodjelu sljedećih javnih priznanja:
	 Za dodjelu Zlatne plakete „Grb Općine Legrad“ Zdravki Švorc iz Selnice Podravske za zasluge za razvoj civilnog društva i razvoj kulture,

Za dodjelu „Zahvalnice Općine Legrad“ Nadi Tručić iz Selnice Podravske za doprinos razvoju kajkavskog pjesništva i umjetnosti. Navodi da je predlagatelj predložio također dodjelu Zlatne plakete „Grb Općine Legrad“, ali je Odbor predložio izmjenu javnog priznanja.
	Nakon toga konstatira da je 2. predlagatelj bio općinski načelnik koji je za dodjelu javnog priznanja Zlatne plakete „Grb Općine Legrad“ predložio Julija Kuruc iz Koprivnice za doprinos razvoju gospodarstva.

Članovi Općinskog vijeća nisu imali pitanja niti primjedbi te predsjednica daje na glasovanje prijedloge Odluka o dodjeli javnih priznanja i to:

	Prijedlog za dodjelu javnog priznanja „Zlatna plaketa „Grb Općine Legrad“ – Zdravki Švorc iz Selnice Podravske za zasluge za razvoj civilnog društva i razvoj kulture.


	Nakon glasovanja predsjednica konstatira da je Odluka donijeta JEDNOGLASNO, sa 9 glasova „ZA“.
	Odluka se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

	Prijedlog za dodjelu javnog priznanja „Zahvalnica Općine Legrad“ – Nadi Tručić iz Selnice Podravske za doprinos razvoju kajkavskog pjesništva i umjetnosti.    


	Nakon glasovanja predsjednica konstatira da je Odluka donijeta JEDNOGLASNO, sa 9 glasova „ZA“.
	Odluka se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

	Prijedlog za dodjelu javnog priznanja „Zlatna plaketa „Grb Općine Legrad“ – Juliju Kuruc iz Koprivnice za doprinos razvoju gospodarstva.


	Nakon glasovanja predsjednica konstatira da je Odluka donijeta JEDNOGLASNO, sa 9 glasova „ZA“.
	Odluka se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Točka 3.

	Predsjednica otvara 3. točku dnevnog reda u svezi rasprave o stipendiranju učenika srednjih škola te daje riječ načelniku za pojašnjenje.
	Načelnik pojašnjava da je za ovu godinu u Proračunu Općine planirano 30 tisuća kuna da se pomogne učenicima slabijeg imovnog stanja i onima koji se školuju za deficitarna zanimanja. Što se tiče dopisa Škole vezanog uz pomoć učenici Tari Kolaš, prijedlog je da se ona odvoji od obitelji i smjesti u učenički dom, a Općina da plaća troškove smještaja, dok bi se drugima mogli pokrivati troškovi prijevoza. Predlaže da se donese Pravilnik o stipendiranju učenika te poziva članove Općinskog vijeća da iznesu prijedloge.
	Predloženo je da se Pravilnikom regulira stipendiranje:
	- za deficitarna zanimanja,
	- za učenike iz socijalno ugroženih obitelji,
	- iznimno uspješne učenike,
	- za one koji nisu u učeničkom domu da to bude iznos 200,00 kn mjesečno,
	- za one koji su u domu – da stipendija pokrije troškove smještaja u učeničkom domu,
	- da primatelji stipendije ne primaju stipendiju iz drugih izvora.

	Predloženo je da se za sljedeću sjednicu Općinskog vijeća pripremi prijedlog Pravilnika.
	Što se tiče dopisa Osnovne škole potrebno je odgovoriti o planiranom stipendiranju za koje se može javiti i Tara Kolaš.
	Glasovanjem su jednoglasno prihvaćeni prijedlozi.

Točka 4.

	Predsjednica otvara 4. točku dnevnog reda – donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o upisu djece u Dječji vrtić Dabrić za pedagošku godinu 2019./2020. te pojašnjava kao predsjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića da je po natječaju za upis primljeno 12 prijava, a za upis je bilo 9 slobodnih mjesta, te da je napravljena rang lista i za prvih 9 kandidata je donijeta Odluka o upisu na koju Općinsko vijeće mora dati svoju suglasnost.
	Načelnik navodi da mu je postavljeno pitanje otvaranja jasličke skupine, ali da za sada ima premali broj djece, a bili bi veliki troškovi, te smatra da bi rješenje moglo biti da netko od odgojiteljica otvori djelatnost dadilja, a Općina bi mogla financirati osposobljavanje, a time bi se riješio problem neupisane djece.
	Pitanja po ovoj točki dnevnog reda nije bilo i predsjednica daje na glasovanje donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o upisu djece u Dječji vrtić Dabrić za pedagošku godinu 2019./2020. te nakon glasovanja konstatira da je Odluka donijeta JEDNOGLASNO (sa 9 glasova „ZA“). 

Točka 5.

	Predsjednica otvara 5. točku dnevnog reda – donošenje Odluke o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti održavanja čistoće javnih površina na području Općine Legrad trgovačkom društvu LEKOM GRAD d.o.o., Legrad, te daje riječ načelniku za pojašnjenje. 
	Načelnik pojašnjava da su u navedenoj komunalnoj djelatnosti sadržani i poslovi održavanja cesta u zimskom razdoblju, odnosno zimska služba, a budući da bi LEKOM GRAD d.o.o. trebao nabaviti ralicu za snijeg, ali i naći jednog kooperanta za te poslove kako bi se  pripremili za zimsku sezonu, potrebno je od strane Općinskog vijeća odlučiti da li će oni to obavljati ili ne, jer nam je povjeravanje ovih poslova nekom drugom prošle godine bilo jako skupo. 

	Za raspravu se po ovoj točki nitko nije javio i predsjednica zaključuje raspravu i daje na glasovanje Odluku o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti održavanja čistoće javnih  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 6.

	Predsjednica otvara 6. točku dnevnog reda – donošenje Odluke o osnivanju Vijeća za prevenciju kriminaliteta na području Općine Legrad te pojašnjava da bi Odluka trebala glasiti: Odluka o osnivanju Vijeća za prevenciju na području Općina Drnje, Legrad, Đelekovec, Hlebine i Peteranec, te za pojašnjenje daje riječ načelniku.
	Načelnik navodi da bi se Vijeće osnivalo zajedno sa svim navedenim Općinama, da se u Gradu Koprivnica osnovano Vijeće pokazalo uspješnim, te da bi se bavilo zadaćama navedenima u članku 1. stavku 2. prijedloga. Napominje da bi morali odabrati jednog predstavnika Općinskog vijeća u Vijeće za prevenciju.
	Predložen je Stjepan Kuruc koji je prihvatio prijedlog za imenovanje.
	Drugih pitanja niti prijedloga po ovoj točki dnevnog reda nije bilo i predsjednica daje na glasovanje Odluku o osnivanju Vijeća za prevenciju na području Općina Drnje, Legrad, Đelekovec, Hlebine i Peteranec i nakon glasovanja konstatira da je Odluka donijeta JEDNOGLASNO (sa 9 glasova „ZA“).
	
Točka 7.

	Predsjednica otvara 7. točku dnenvog reda – donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Legrad na području TRC Šoderica (novih gradilišta), te daje riječ načelniku.
	Načelnik pojašnjava da imamo zainteresiranih za kupnju novih gradilišta na Šoderici pa bi trebalo raspisati natječaj.
	Za raspravu se nitko nije javio i predsjednica daje na glasovanje donošenje Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine 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 8.

	Predsjednica otvara 8. točku dnevnog reda – pitanja i prijedlozi te otvara raspravu.
	Načelnik čita zamolbu Vladimira Živko iz Kutnjaka u svezi pomoći Općine za nadoknadu šteta zbog požara u kojem mu je izgorjela cijela kuhinja. Navodi da se svima takvima koji su imali štete odobravala novčana pomoć u iznosu 5.000,00 kuna, ali da je Živko izjavio da nema potrebe za tolikim sredstvima te predlaže da mu se odobri 2.500,00 kuna, budući da je već dobio pomoć i od Županije.
	Glasovanjem je prihvaćen prijedlog načelnika i o tome je donijet Zaključak koji se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

	S. Kuruc upozorava da je u ulici Petra Zrinskog kod kbr. 109 uništen asfalt što je napravljeno kada su vlasnici te kuće dali zavoziti šljunkom cestovni pojas od asfalta ceste do njihove međe i svoju nekretninu.


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


	Dovršeno u: 21.30 sati.


	Zapisničar:                                                                                                  Predsjednica:
       Vesnica Cvetnić                                                                                        Snježana Kuzmić



    

