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ZAPISNIK
         od 11. srpnja 2019. godine
	
sa 25. sjednice Općinskog vijeća Općine Legrad održane u sali za sastanke Općine Legrad.
	
	Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/19-01/01, URBROJ: 2137/10-19-5 od 04. srpnja 2019. godine.
	Prisutni: Snježana Kuzmić – predsjednica, Alenka Černeli, Alen Dedi, Igor Horvat, 
                          Stjepan Kuruc, Marina Kuzmić, Zdravko Međimorec, Katarina Sabolić i Ivan Šivak 
                          – članovi.
	Ne prisustvuju: Nino Bukovčan i Predrag Posavec – članovi, opravdali izostanak. 
	Sjednici prisustvuju: - Ivan Sabolić – općinski načelnik Općine Legrad, 
	Kristina Turk – zamjenica općinskog načelnika,

	Zapisničar: Ana Valek, referent za komunalne poslove i komunalno redarstvo,
	Početak rada: 19.00 sati.

	Predsjednica pozdravlja sve prisutne, otvara 25. sjednicu Općinskog vijeća Općine Legrad te poziva A. Valek 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 Pravilnika o stipendiranju učenika srednjih škola s područja općine Legrad, 
Donošenje Zaključka o usvajanju Operativnog plana opremanja vatrogasnih društava 2019. - 2022. godine, 
Donošenje Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području općine Legrad za 2019. godinu,
Donošenje Odluke o izmjenama Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Legrad,
Donošenje Odluke o prodaji nekretnine po provedenom javnom natječaju za prodaju nekretnina (novih gradilišta) u vlasništvu Općine Legrad na području  TRC Šoderica,
Donošenje Odluka o kupnji nekretnina i to:
U k.o. Selnica Podravska po Pismu namjere vlasnika Damira Bogdana iz Selnice Podravske 12,
U k.o. Legrad po Pismu namjere vlasnice Suzane Bogdan iz Legrada, Ulica bana Josipa Jelačića 28,
Donošenje Odluka o sufinanciranju predškolskog programa u Dječjem vrtiću Smjehuljica Ludbreg po zahtjevu:
Nicole Hraščanec iz Kutnjaka 59 za sufinanciranje boravka djeteta u jasličkoj skupinu,
Nicole Hraščanec iz Kutnjaka 59 za sufinanciranje boravka djeteta u vrtićkoj skupini u dobi od 3 do 7 godina starosti djece,
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:
	 Održani su dani Općine i Legrad International Forum. Gostovalo nam je oko 200 gostiju iz 10 europskih zemalja. Svi znate za razna događanja koja su se odvijala kroz ta 3 dana.

 Započelo je Ljeto na Šoderici. Slijedeći vikend je ribičko natjecanje. Održan je Country vikend. Kerekeš teatar je prikazao film i 2 predstave, a još su u planu 2 predstave.
 Potpisan je novi sporazum za razvoj širokopojasnog interneta. Nositelj i prijavitelj je Koprivničko – križevačka županija. Mi smo naš dio odradili, sad je na Županiji dalje da sve provodi. Popunili smo bijele adrese i dostavili im, kako bi se vidjelo da nema komercijalnog interneta.
	 Pripremamo prijavu za natječaj Aktivni u mirovini. Jedan od partnera je i KUD Zrin. Kroz dvije godine planira se provesti oko 70 aktivnosti. Trebali bi nabaviti nešto od opreme.
 Kroz natječaj za stambeno zbrinjavanje mladih obitelji podijeljeno je 147.000,00 kuna. 15.05. je završio natječaj i 5 obitelji je dobilo potporu. Oko 15.08. ponovo će se raspisati natječaj, jer je ostalo još 43.000,00 kuna. Već ima zainteresiranih.
 Završila je javna nabava za reciklažno dvorište. Odabran je Koming d.o.o. za građenje, a Tehnix d.o.o. za opremu. Iako je tvrtka Mipek d.o.o. bila jeftinija, dala je krivu specifikaciju i stoga je otpala. Vesnica i ja smo bili na edukaciji za provedbu projekta u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Objasnili su kako to sve treba funkcionirati.
 Završila je izmjera u Kutnjaku. Riješavali su se neki prigovori, na Općini je bilo dva prigovora. Međe nisu odgovarale, to se ispravilo. Bili su ucrtani neki putovi koji ne postoje.
 Korina i ja smo sudjelovali na trećem susretu projekta EU on the doorstep u Grčkoj, gradu Trikala. Pričalo se o tome kako bi trebali aktivirati što više mladih volontera. Trebali bi ponovo pokrenuti pitanje osnivanja Udruge mladih.
 Održana je skupština Glasa Podravine. Dug se i dalje gomila. Drnje je dalo na prodaju svoj udio. Udio se ponudio suvlasnicima, no nitko nije bio zainteresiran. Raspisao se natječaj, ali se nitko nije javio. Predsjednik skupštine je dao ostavku i na slijedećoj sjednici se treba izabrati novi.
 Održan je sastanak s načelnicom Ortilosa s temom otvaranja malograničnog prijelaza Legrad – Ortilos. Došlo je do promjene vremena, umjesto od 9-21, prijelaz će biti otvoren od 8-20 sati jer vrijede nove granične kontrole po Schengenu. Svi moraju imati važeće osobne iskaznice ili putovnice zbog elektronskog skeniranja na mađarskoj strani.
	 Održana je skupština Komunalca. Dug je oko 3 milijuna kuna, ali se pokriva iz prijašnjih viškova.

 Otvoreni su novi smještajni kapaciteti na Šoderici. Bivši objekt Tehnike je kupio g. Tremski, otvorio je 4 sobe s po 2 ležaja, sveukupno 8 ležajeva.
	Održan je pred sastanak vijeća za prevenciju. Sastanak će biti početkom školske godine. 1. tema će biti problemi s romskom populacijom u školstvu.

 Raspisani su natječaji za radove: 1. faza rekonstrukcije Sportskog parka Fizeš, WIFI 4 EU, Sanacija (održavanje) nerazvrstanih cesta (poljskih putova i neasfaltiranih cesta na Šoderici u mjestu Legrad). Trebalo bi dostaviti koje putove treba sanirati. Prvi prijedlog je u Velikom Otoku kod kapelice, jer je velika rupa. Do kraja rujna još ide Šetnica, groblje u Selnici Podravskoj i Malom Otoku te dječja igrališta. Igor Horvat naglašava da bi trebali staviti antistres podlogu na dječje igralište.
 Asfaltirana je cesta Selnica Podravska – Kutnjak. Župan u ponedjeljak dolazi pogledati radove.
	 U ponedjeljak je sastanak za asfaltiranje ceste na Malom Pažutu. Dolazi g. Pavlic. Predujam je stigao, a ostatak ćemo dobiti po izvršenim radovima.
	 Lekom grad d.o.o. je kupio visokotlačni perač za 20.000,00 kuna, Karcher, profesionalni, proizvodi toplu vodu koja je potrebna za temeljito pranje strojeva. 

 Obavljeno je prvo tretiranje komaraca putem zamagljivanja (27.06. naselja, 01.07. Šoderica). Naručeno je drugo tretiranje koje ide u petak 12.07.
 Bilo je ocjenjivanje transparentnosti proračuna i Općina Legrad je ocijenjena s odličnim, jer smo sve objavili na web stranici.
 Potpisan je ugovor za čamac za resu.

	Načelnik: plan je do 2023. godine popraviti sve ceste na području općine.

	Šivak iznosi probleme na Šoderici:
	Košnja je katastrofa (u jednom trenutku trava je dosegla i do 70 cm)

Sve je puno smeća (dolaze vrane, štakori i lisice i to raznose)
Auti su stalno na plaži
Nema wc-a
Nema kabina za presvlačenje
Auti su napravili put kroz borik
Postavljene su kamp kućice
Puno velikih pasa se kupa
Uređenje plaže je problematično (stanari sami moraju čistiti)
Vikendice nisu uređene, ima puno zapuštenih
Treba kamion šodera, rupe su na cesti
Kada kreće Šetnica? Uzeli ste novce, a radovi ne počinju
Veliko drveće iza gđe. Picer
Zašto nema trgovine
Problem oko rasvjete, nema dovoljno lampi
	Plin je obećan, a nema ga

Točka 2.

	Predsjednica otvara 2. točku dnevnog reda – Donošenje Pravilnika o stipendiranju učenika srednjih škola s područja općine Legrad.
	Načelnik: broj stipendija će se prilagoditi o visini troškova.
	Za raspravu po ovoj točki se nitko nije javio i predsjednica zaključuje raspravu i daje na glasanje Pravilnik o stipendiranju učenika srednjih škola s područja općine Legrad te nakon glasanja konstatira da je Pravilnik donesen JEDNOGLASNO, s 9 glasova „ZA“.

Točka 3.

	Predsjednica otvara 3. točku dnevnog reda – Donošenje Zaključka o usvajanju Operativnog plana opremanja vatrogasnih društava 2019. - 2022. godine.
	Međimorec: DVD Kutnjak nije ništa tražio?
	Načelnik: za sada nije. Inspektorica je rekla da to moramo donijeti. 

	Predsjednica zaključuje raspravu i daje na glasanje Zaključak o usvajanju Operativnog plana opremanja vatrogasnih društava 2019. - 2022. godine te nakon glasanja konstatira da je Zaključak donesen JEDNOGLASNO, s 9 glasova „ZA“.
	
Točka 4.

	Predsjednica otvara 4. točku dnevnog reda – Donošenje Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području općine Legrad za 2019. godinu.
	Načelnik: sve smo skupno prijavili na VZO, a oni su raspodijelili na pojedine DVD – ove.

	Predsjednica zaključuje raspravu i daje na glasanje Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području općine Legrad za 2019. godinu te nakon glasanja konstatira da je Godišnji provedbeni plan donesen JEDNOGLASNO, s 9 glasova „ZA“.

Točka 5.

	Predsjednica otvara 5. točku dnevnog reda – Donošenje Odluke o izmjenama Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Legrad.
	Načelnik: sve je sada pod MUP – om, nema nikakvih izmjena, samo se zakonski prilagođava.

	Predsjednica zaključuje raspravu i daje na glasanje Odluku o izmjenama Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Legrad te nakon glasanja konstatira da je Odluka donesena JEDNOGLASNO, s 9 glasova „ZA“.

Točka 6.

	Predsjednica otvara 6. točku dnevnog reda – Donošenje Odluke o prodaji nekretnine po provedenom javnom natječaju za prodaju nekretnina (novih gradilišta) u vlasništvu Općine Legrad na području  TRC Šoderica.	
	Šivak pita gdje se nalazi ta čestica.

	Predsjednica zaključuje raspravu i daje na glasanje Odluku o prodaji nekretnine po provedenom javnom natječaju za prodaju nekretnina (novih gradilišta) u vlasništvu Općine Legrad na području  TRC Šoderica te nakon glasanja konstatira da je Odluka donesena JEDNOGLASNO, s 9 glasova „ZA“.

Točka 7.

	Predsjednica otvara 7. točku dnevnog reda – Donošenje Odluka o kupnji nekretnina i to:
	U k.o. Selnica Podravska po Pismu namjere vlasnika Damira Bogdana iz Selnice Podravske 12,

U k.o. Legrad po Pismu namjere vlasnice Suzane Bogdan iz Legrada, Ulica bana Josipa Jelačića 28.

Šivak: a što ćemo onda kasnije s tim kućama?
Načelnik: prodat ćemo za 1,00 kunu, umjesto poticaja, time će se mladi obvezati biti tu minimalno 15 godina i kroz porez na dohodak će to vratiti.
Dedi: Kalinić je zainteresiran za kupnju ove kuće u Selnici Podravskoj.
Načelnik: s te dvije obitelji iselit ćemo 37 Roma. Riješit ćemo veliki problem, jer su te dvije obitelji jako problematične. I ostanu nam onda još samo 2 problematične obitelji

	Predsjednica zaključuje raspravu i daje na glasanje Odluku o kupnji nekretnina u k.o. Selnica Podravska po Pismu namjere vlasnika Damira Bogdana iz Selnice Podravske 12 te nakon glasanja konstatira da je Odluka donesena s 8 glasova „ZA“ i s 1 glasom „PROTIV“.
	Predsjednica zaključuje raspravu i daje na glasanje Odluku o kupnji nekretnina u k.o. Legrad po Pismu namjere vlasnice Suzane Bogdan iz Legrada, Ulica bana Josipa Jelačića 28 te nakon glasanja konstatira da je Odluka donesena s 8 glasova „ZA“ i s 1 glasom „PROTIV“.

Točka 8.

	Predsjednica otvara 8. točku dnevnog reda – Donošenje Odluka o sufinanciranju predškolskog programa u Dječjem vrtiću Smjehuljica Ludbreg po zahtjevu:
	Nicole Hraščanec iz Kutnjaka 59 za sufinanciranje boravka djeteta u jasličkoj skupini,

Nicole Hraščanec iz Kutnjaka 59 za sufinanciranje boravka djeteta u vrtićkoj skupini u dobi od 3 do 7 godina starosti djece.
	
Predsjednica: za dijete za vrtić uopće nije poslana zamolba za upis u DV Dabrić.
Šivak: našoj djeci nedamo, a Romima damo za kuće.
Predsjednica: te dvije stvari se ne mogu uspoređivati.

	Predsjednica zaključuje raspravu i daje na glasovanje Odluku o sufinanciranju predškolskog programa u Dječjem vrtiću Smjehuljica Ludbreg po zahtjevu Nicole Hraščanec iz Kutnjaka 59 za sufinanciranje boravka djeteta u jasličkoj skupinu te nakon glasovanja konstatira da je Odluka donesena JEDNOGLASNO s 9 glasova „ZA“.	
	Predsjednica daje na glasovanje Odluku o sufinanciranju predškolskog programa u Dječjem vrtiću Smjehuljica Ludbreg po zahtjevu Nicole Hraščanec iz Kutnjaka 59 za sufinanciranje boravka djeteta u vrtićkoj skupini u dobi od 3 do 7 godina starosti djece te nakon glasovanja konstatira da Odluka nije usvojena JEDNOGLASNO s 9 glasova „PROTIV“.

	Načelnik: istekao je mandat Upravnog vijeća DV Dabrić. Trebali bi što prije dati prijedlog osobe za UV kako bi se moglo sastaviti.

Točka 9.

	Predsjednica otvara 9. točku dnevnog reda – Pitanja i prijedlozi.

	Načelnik poziva na malogranični prijelaz 28.07. u 8:00 sati kada je doručak, a u 10:30 misa.


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


	Dovršeno u: 21:15 sati.

	Zapisničar:                                                                                                  Predsjednica:
         Ana Valek                                                                                               Snježana Kuzmić  
    

