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	ZAPISNIK
         od 5. rujna 2019. godine
	
sa 26. sjednice Općinskog vijeća Općine Legrad održane u sali za sastanke Općine Legrad.
	
	Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/19-01/01, URBROJ: 2137/10-19-6 od 3. rujna 2019. godine.
	Prisutni: Snježana Kuzmić – predsjednica, Nino Bukovčan, Alenka Černeli, Alen Dedi, 
                          Marina Kuzmić, Zdravko Međimorec, Predrag Posavec, Katarina Sabolić i  
                          Ivan Šivak - članovi.
	Ne prisustvuju: Igor Horvat i Stjepan Kuruc – članovi, 
	Sjednici prisustvuju: - Ivan Sabolić, općinski načelnik Općine Legrad, 
	Kristina Turk – zamjenica općinskog načelnika,
	Melita Rašanec i Ana Valek, službenice Općine,

Ivana Oreški – ravnateljica Dječjeg vrtića Dabrić i Marina Kolman Miljak – voditeljica programa predškole
         Zapisničar: Vesnica Cvetnić, privremena pročelnica u Jedinstvenom upravnom odjelu
                               Općine Legrad,
	Početak rada: 19.05 sati.

	Predsjednica pozdravlja sve prisutne, otvara 26. 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 23. sjednice Općinskog vijeća od 29.04.2019.., Zapisnika sa 24. sjednice Općinskog vijeća od 27.05.2019. i zapisnika sa 25. sjednice od 11.07.2019. godine,
Aktualni sat,
Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Godišnje izvješće o radu Dječjeg vrtića Dabrić u pedagoškoj godini 2018./2019. i Zaključak o davanju suglasnosti na Izvješće o radu za Programa predškole za djecu koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja u DV Dabrić u ped. god. 2018./2019.,
Razmatranje i usvajanje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Legrad za 2019. godinu,
Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Legrad, 
 Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Legrad koje se nalaze u ranicama građevinskih područja naselja (građevinska zemljišta),
 Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola s područja Općine Legrad,
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu na području Općine Legrad,
Donošenje Odluke o izgledu službene odore te izgledu i sadržaju službene iskaznice komunalnog redara Općine Legrad,
Donošenje Odluke o donošenju Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za Općinu Legrad i Plana zaštite od požara Općine Legrad,
Rasprava u svezi otvaranja jasličke skupine za djecu predškolske dobi,
Donošenje odluka u svezi nekretnina na području Općine Legrad i to:
	      a) Odluke o izdavanju brisovnog očitovanja po zahtjevu Vladimira Rumec iz 
                    Legrad,
	      b) Odluke u svezi pokrenutog zemljišnoknjižno ispravnog postupka za čkbr. 2161, 
                     k.o. Legrad,
	13. Razmatranje zahtjeva Matee i Dejana Lončar iz Malog Otoka za sufinanciranje 
               troškova predškolskog odgoja za dijete jasličke skupine,
	14. 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 prethodnih sjednica Općinskog vijeća i to:
	a) Zapisnika sa 23. sjednice održane 29.04.2019.
	K. Sabolić ukazuje na greške u Točki 4. Zapisnika.
	Drugih primjedaba nije bilo i predsjednica daje na usvajanje Zapisnik sa 23. sjednice Općinskog vijeća i nakon glasovanja konstatira da je zapisnik usvojen JEDNOGLASNO, sa 9 glasova „ZA“.
	b) Zapisnik sa 24. sjednice održane 27.05.2019.
	Primjedaba nije bilo i predsjednica daje na usvajanje Zapisnik sa 24. sjednice Općinskog vijeća i nakon glasovanja konstatira da je zapisnik usvojen JEDNOGLASNO, sa 9 glasova „ZA“.
	c) Zapisnik sa 25. sjednice održane 11.07.2019.
	Primjedaba na zapisnik nije bilo i predsjednica daje na glasovanje usvajanje Zapisnika i nakon glaosvanja konstatira da je zapisnik usvojen JEDNOGLASNO, sa 9 glasova „ZA“. 

Točka 2.

	Predsjednica otvara 3. točku dnevnog reda – Aktualni sat i daje riječ načelniku.
	Načelnik konstatira da će ukratko izvijestiti o radu Općine i događanjima od posljednje sjednice Općinskog vijeća:
1) započela izgradnja reciklažnog dvorišta u Legradu, izvođač je KOMING d.o.o. sa podizvođačem PZC-om Varaždin za asfaltiranja; za opremanje reciklažnog dvorišta odabrana je tvrtka TEHNIX d.o.o. iz Donjeg Kraljevca. Već na početku radova nastali su problemi i to 1. nađene su dvije ručne bombe koje je bilo potrebno ukloniti te je obaviještena Policija i pirotehničari koji su iste uklonili, 2. problem zbijenosti terena nije kako se očekivalo, te će biti potrebno izvršiti određene promjene u samom izvođenju radova.

2) započela je „izgradnja“ ceste Mali Pažut za koju smo nabavu proveli još 2018. godine, a izvođač je Pavlic iz Goričana.

3) u postupku smo javne nabave za izgradnju šetnice na Šoderici, a otvaranje ponuda će biti 23.09.2019. godine,

4) uskoro ćemo pokrenuti i javnu nabavu za opremanje šetnice koje uključuje dječja igrališta, javnu rasvjetu uz šetnicu i urbanu opremu (klupe i koševe),
5) isporuka čamca za košnju rese – nije realizirano u roku određenom dokumentacijom o nabavi, sada je isporuka pri kraju, ali ćemo ugovaratelju naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora.

6) u postupku je provedba natječaja za opremanje dječjih igrališta

7) problemi sa realizacijom projekta izgradnje e-parkirališta u Legradu – natječaj smo ponavljali tri puta, dva puta se poništavao, jer nije primljena niti jedna ponuda, a sad je u trećem natječaju primljena jedna ponuda.

8) izrada ograde oko nogometnog igrališta u Fizešu – prvi natječaj smo poništili, jer niti jedan ponuditelj nije ispunio kriterije za odabir, ili je bio duži rok izrade ili je bila cijena iznad procijenjene vrijednosti; u drugom natječaju ćemo vjerojatno dobiti prihvatljivu ponudu.

9) ograda oko groblja u Selnici Podravskoj – potrebno je provesti natječaj za odabir izvođača

10) za izradu spomenika obitelji Žombor na groblju u Velikom Otoku – u dogovoru smo za izradu temelja za postavljanje spomenika

11) radovi radnika LEKOM-a: osim redovite košnje koju uglavnom obavljaju tijekom cijele godine, sada su trenutno na Šoderici radi obnove klupa.

12) sa predstavnicima MB Geothermala je bio u posjetu geotermalnom projektu u Bjelovaru gdje je sudjelovao na prezentaciji o radu geotermalne energije i predstavljanju novih geotermalnih projekata među kojima je i Legrad. 

13) Projekt WIFI4EU – projekt je proveden odnosno postavljene su stanice, sada postavljena infrastruktura mora odstajati radi provjere ispravnosti do dobivanja odluke o financiranju; izvođač je bio CALLEDUS grupa,

Načelnik konstatira da bi to bila sva događanja Općine u proteklom razdoblju.

	Nakon toga predsjednica otvara raspravu.

	I.Šivak postavlja pitanje kada će već jednom krenuti izgradnja šetnice, o tome se stalno govori, a od toga ništa, vikendaši traže da im se otvoreno kaže što je s time. Nadalje navodi da su ljudi na Šoderici ove godine nezadovoljni košnjom, da još nikada tako loše nije bilo kao ove godine; nadalje, što je sa javnom rasvjetom – bilo je rečeno da će započeti zamjena, a od toga ništa, a niti se postojeće ne popravi; Navodi da su kupači vrlo neodgovorni, da svugdje pale vatru, čak metar od postavljenih roštilja, staze se prave na sve strane te se nada da će komunalna redarka to uspjeti pomalo riješiti.
	Načelnik daje odgovore na postavljena pitanja gosp. Šivaka:
	1) što se tiče izgradnje šetnice to će ići, sada je u postupku javna nabava i nakon odabira izvođača krenut će radovi; trebalo je dosta toga pripremiti da bi se raspisao natječaj,
	2) što se tiče košnje, ove godine se kosilo više nego je bilo planirano (1 košnja više) zbog vremenskih prilika, jer se i svugdje moralo više kositi. Navodi da su ga ljudi nakon izlaska članka u novinama zvali da oni nisu tako mislili kako je bilo napisano; pojašnjava da se Općina puno trudi oko Šoderice, ali bi to trebali i sami Šoderaši.
	3) što se tiče javne rasvjete – zamjena svjetiljaka počinje idući tjedan i trajat će mjesec do mjesec i pol (cijelo područje Općine) uz normalne vremenske uvjete.
	Nakon toga V. Cvetnić pojašnjava tijek pripreme za postupak javne nabave za šetnicu na Šoderici.

	A. Dedi konstatira da na banderama koje je Elektra mijenjala nema rasvjetnih tijela; da se na groblju već ne vidi prvi red grobova zbog zarasle živice, a to je načelniku napomenuo još u 6. mjesecu, ali još niti sada nije živica porezana.
	Načelnik pojašnjava da su radnici ove godine uglavnom kosili zelene površine, i to su jedva stizali, ali da bi sada trebali krenuti sa obavljanjem i drugih komunalnih poslova, pa će riješiti i tu živicu na groblju u Selnici. Što se tiče javne rasvjete – rasvjetna tijela će se postaviti prilikom zamjene svjetiljki na sva ona mjesta koja su u elaboratu označena.
	A. Dedi postavlja pitanje što je sa sanacijom asfalta te navodi da je su kod Čižmaka u Selnici jame na asfaltu.
	Načelnik pojašnjava da su u PZC-u bili na godišnjem, te da će tražiti da se ceste poprave.
	Katarina Sabolić iznosi problem u školi u Legradu, da su učiteljice navele da nema dovoljno klupa i stolica u razredima, odnosno da neka djeca nemaju gdje sjediti, te predlaže da se iz sredstava Općine koja su namijenjena Osnovnoj školi Legrad nabave klupe i stolice, ako će se već nabavljati računala. 
	Načelnik konstatira da je preostali iznos od 40 tisuća kuna te da će idući tjedan imati sastanak s ravnateljem i dogovorit će se koja je oprema najpotrebnija, jer se za Veliki Otok zatražio frižider, a potrebno je nabaviti još knjiga za školsku lektiru. Napominje da će Općina provesti nabavu za potrebe Škole.
	K. Sabolić postavlja pitanje da li se Rebalansom Proračuna Općine mogu osigurati dodatna sredstva za nabavu opreme.
	Načelnik konstatira da će se povećati sredstva Rebalansom kojeg planira za iduću sjednicu Općinskog vijeća.
	A. Dedi smatra da bi Vlada trebala osigurati sredstva za školu, odnosno i Županija bi tu trebala izdvojiti sredstva za nabavu potrebne opreme.

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

Točka 3.

	Predsjednica otvara 3. točku dnevnog reda – donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Godišnje izvješće o radu Dječjeg vrtića Dabrić u pedagoškoj godini 2018./2019. i Zaključka o davanju suglasnosti na Izvješće o radu za Program predškole za djecu koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja u DV Dabrić u pedagoškoj godini 2018./2019., te daje riječ ravnateljici Dječjeg vrtića.
	Ravnateljica pojašnjava da su Izvješće o radu Dječjeg vrtića svi vijećnici dobili, da je u njemu prikazan cjelokupan rad vrtića tijekom pedagoške godine; da se uz redovni program provodila i škola stranog jezika koju je vodila djelatnica škole stranih jezika HELLO-u iz Koprivnice, s time da taj program plaćaju sami roditelji; da je suradnja s roditeljima bila zadovoljavajuća, ali da je najveća suradnja Vrtića bila sa Općinom kao osnivačem. Poziva vijećnike da postave pitanja u svezi dostavljenog Izvješća.
	Za pitanja se nitko nije javio i predsjednica daje na glasovanje donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Izvješće o radu Dječjeg vrtića Dabrić u pedagoškoj godini 2018./2019. i nakon glasovanja konstatira da je Zaključak donijet JEDNOGLASNO, sa 9 glasova „ZA“.
	Zaključak se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

	Nakon toga predsjednica poziva Marinu Kolman Miljak, voditeljicu Programa predškole da ukratko pojasni izvješće, s time da napominje da su oba Izvješća usvojena na sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića.
	Marina Kolman Miljak pojašnjava da se „mala škola“ provodila od 1.10.2018. do 31.05.2019. godine, da je bilo uključeno 8-ero djece, da je odrađeno ukupno 250 sati; da su djeca sudjelovala i u vanškolskim aktivnostima koje je provodila Osnovna škola Legrad, a jedno dijete je bilo uključeno i u učenje stranog jezika. Nakon toga navodi u kojim su sve manifestacijama sudjelovala djeca ili koje su sami polaznici programa predškole organizirali.
	Za raspravu i pitanja se nitko nije javio i predsjednica zaključuje raspravu i daje na glasovanje donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Izvješće o radu za Program predškole za djecu koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja u DV Dabrić u pedagoškoj godini 2018./2019. 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 4.

	Predsjednica otvara 4. točku dnevnog reda – usvajanje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Legrad za 2019. godinu, za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja te daje riječ načelniku za pojašnjenje. 
	Načelnik pojašnjava da je izvršenje Proračuna u prvom polugodištu godine uvijek manje od drugog dijela godine, u ovom razdoblju je to konkretno stoga što još uvijek nismo dobili sredstva za neke provedene projekt za koje smo mi izvršili plaćanja, a povrate još nismo primili, ali imamo i projekta, cesta Mali Pažut, gdje smo dobili predujam u iznosu cca 500 tisuća kuna, a realizacija projekta je sada u tijeku. U svakom slučaju Općina ima određenu zalihu sredstava koju smo čuvali za izgradnju kanalizacije, a budući da te investicije nema, sredstva će se prenamijeniti na provođenje projekata. U slučaju da bi u nekom razdoblju došli u probleme sa financiranjem projekata, možemo izvršiti kratkoročno zaduživanje što prakticiraju u posljednje vrijeme i druge Općine (Drnje, Županija).
	Nakon toga M. Rašanec pojašnjava da je u ovom razdoblju ostvaren manjak prihoda u iznosu 825.461,22 kuna što je zbog preuzetih obveza za projekte koje smo već platili, a sredstva još nismo dobili. Poziva članove Općinskog vijeća da upute pitanja o konkretnim stavkama koje ih zanimaju.
	Za raspravu i za pitanja se nitko nije javio te predsjednica zaključuje raspravu i daje na glasovanje usvajanje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Legrad za 2019. godinu za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2019. godine.
	Nakon glasovanja predsjednica konstatira da je Godišnji izvještaj usvojen JEDNOGLASNO, sa 9 glasova „ZA“.
	Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Legrad za 2019. godinu nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Točka 5.

	Predsjednica otvara 5. točku dnevnog reda – Doošenje Odluke o raspisivanju natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Legrad te daje riječ načelniku za pojašnjenje.
	Načelnik pojašnjava da je prijedlog natječaja napravljen sukladno predloženim smjernicama Općinskog vijeća vezanim uz maksimalni iznos godišnje zakupnine i uz kriterije redosljeda prava prvenstva, nakon čega V. Cvetnić navodi da određivanje maksimalne zakupnine nije u skladu s Odlukom o upravljanju imovinom Općine, u kojoj je određeno da najpovoljnija ponuda bude ona u kojoj je ponuđen najviše ponuđeni iznos zakupnine, odnosno nema ograničenja visine zakupnine.
	Nakon toga načelnik predlaže da se predmetna odluka izmijeni te predlaže dopunu dnevnog reda i to pod točkom 14. „Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o načinu raspolaganja, korištenja i upravljanja nekretninama i vrijednosnim papirima u vlasništvu Općine Legrad, budući da je tijekom rasprave o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Legrad navedeno da je na prijašnjim sjednicama Općinskog vijeća bilo dogovoreno da godišnja zakupnina za zakup zemljišta ne može biti veća od dvostrukog iznosa početne zakupnine koju odredi Općinsko vijeće, a to nije bilo u skladu s člankom 8. stavkom 5. Odluke. Stoga je predložena i glasovanjem JEDNOGLASNO prihvaćena predložena dopuna dnevnog reda.

	Nakon toga predložena je izmjena u tekstu natječaja i to da se u članku 3., stavku 1. točka 4. premjesti u članak 2., jer to nije bilo ranije određeno kao kriterij. Osim toga predložena je dopuna u točki III. Javnog natječaja da se u podmirene obveze prema Općini s osnova dosadašnjeg zakupa općinskog zemljišta uključi i 2019. godina, odnosno da sve obveze moraju biti podmirene, bez obzira što je ugovorom planirano plaćanje godišnje zakupnine do 15.12. tekuće godine. Dogovoreno je također da se u postupku javnog natječaja ne naplaćuje jamčevina za ozbiljnost ponude, te da se ugovor o zakupu sklapa kao ovršna isprava i solemnizira kod javnog bilježnika.
	Načelnik ujedno pojašnjava da se za čestice za koje još traju ugovori o zakupu također mora podnijeti ponuda, da će se sa odabranim zakupcem sklopiti ugovor o zakupu, ali će on ući u posjed tek po isteku sada važećih ugovora, a zakup će mu trajati do isteka svih ostalih ugovora koji će se sada sklopiti, što znači da će njemu zakup trajati kraće, odnosno neće biti u posjedu svih 5 godina.

	Drugih pitanja niti prijedloga po ovoj točki dnevnog reda nije bilo i predsjednica zaključuje raspravu te daje na glasovanje donošenje Odluke o o raspisivanju natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Legrad.
	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 6.

	Predsjednica otvara 6. točku dnevnog reda – donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Legrad koje se nalaze u granicama građevinskih područja naselja (građevinska zemljišta), te za pojašnjenje daje riječ načelniku.
	Načelnik pojašnjava da predlaže prodaju nekretnina Općine budući da za sada imamo samo troškove održavanja navedenih nekretnina, jer bi se istodobno sa objavom javnog natječaja za prodaju objavili i javni pozivi u okviru Programa rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji, za Mjeru 1. i Mjeru 2. Napominje da ukoliko se jave zainteresirani za navedene nekretnine iz Popisa, iste bi im se prodale po povlaštenoj cijeni od 1,00 kune, dok bi ostali plaćali cijenu koja će biti izračunata za svaku nekretninu zasebno. Predlaže da procjenu vrijednosti tih nekretnina utvrdi Povjerenstvo.
	U Povjerenstvo za procjenu vrijednosti nekretnina koje su predmet prodaje predloženi su:
	1. Ana Valek, službenica Općine,
	2. Alen Dedi, član Općinskog vijeća Općine Legrad,
	3. Zdravko Međimorec, član Općinskog vijeća Općine Legrad.

	Glasovanjem je JEDNOGLASNO prihvaćen prijedlog za imenovanje članova Povjerenstva za procjenu vrijednosti nekretnina i o tome je donijeto Rješenje koje se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

	Za raspravu se nitko nije javio po ovoj točki dnevnog reda te predsjednica daje na glasovanje donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Legrad i nakon glasovanja konstatira da je Odluka donijeta sa 8 glasova „ZA“ i 1 glasom „PROTIV“. 	
	Odluka se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.
    
Točka 7.

	Predsjednica otvara 7. točku dnevnog reda – donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola s područja Općine Legrad i daje riječ načelniku za pojašnjenje.
	Načelnik pojašnjava da bi temeljem donijetog Pravilnika trebalo provesti natječaj za dodjelu učeničkih stipendija; da je u prilogu prijedloga Odluke i javni natječaj za dodjelu stipendija koji sadržava i svu dokumentaciju koju je potrebno priložiti Molbi za stipendiju za pojedine kategorije učeničke stipendije.
	U članku 2. je predloženo i prihvaćeno da se za kategoriju A (nadarene učenike) dodijeli 5 stidpnedija, za kategoriju B (učenike po socijalnom kriteriju) 10 stipendija i za kategoriju C (za deficitarna zanimanja) 5 stipendija, uz mogućnost da se neiskorišteni broj stipendija u nekoj od kategorija prebaci u drugu kategoriju gdje će biti više zahtjeva od planiranog broja stipendija koje bi se dodijelile.
	U članku 3. Odluke predloženo je i prihvaćeno da se u Povjerenstvo za stipendije imenuju: Katarina Sabolić za predsjednicu, Predrag Posavec, Alenka Černeli, Kristina Turk i Nino Bukovčan za članove Povjerenstva.
	Drugih primjedaba niti prijedloga nije bilo te predsjednica daje na glasovanje donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola s područja Općine Legrad i nakon glasovanja konstatira da je Odluka donijeta JEDNOGLASNO, sa 9 glasova „ZA“.

Točka 8.

	Predsjednica otvara 8. točku dnevnog reda – donošenje Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o komunalnom redu na području Općine Legrad te daje riječ komunalnoj redarki, Ani Valek, za pojašnjenje. 
	A. Valek pojašnjava je Odluku o komunalnom redu potrebno uskladiti sa novim Zakonom o komunalnom gospodarstvu, jer su Zakonom povećane ovlasti komunalnog redara i potrebno je dopuniti prekršajne odredbe za te ovlasti. U članku 3. je potrebno utvrditi točan iznos novčane kazne za počinjenje određenih prekršaja.
	Predloženo je da novčana kazna za sada budu minimalne, a one se uvijek mogu promijeniti odnosno povećati te je za prekršaj pravne osobe određen iznos 10.000,00 kn, za prekršaj odgovorne osobe u pravnoj osobi iznos 2.500,00 kn kao i za fizičku osobu.
	Drugih pitanja niti prijedloga nije bilo, te predsjednica poziva A. Valek da odmah iznese i pojašnjenje za sljedeću točku dnevnog reda.
	A. Valek pojašnjava da je u skladu sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu potrebno donijeti odluku o izgledu službene odori te o izgledu i sadržaju službene iskaznice komunalnog redara, što je prijedlogom Odluke i napravljeno.

	Za raspravu se po ovoj točki nitko nije javio i predsjednica zaključuje raspravu i daje na glasovanje donošenje Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o komunalnom redu na području Općine Legrad te nakon glasovanja konstatira da je Odluka donijeta sa 8 glasova „ZA“ i 1 glasom „PROTIV“.
	Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o komunalnom redu na području Općine Legrad se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Točka 9.

	Predsjednica otvara 9. točku dnevnog reda – donošenje Odluke o izgledu službene odore te izgledu i sadržaju službene iskaznice komunalnog redara Općine Legrad i navodi da je A. Valek dala pojašnjenje ovog prijedoga u prethodnoj točki dnevnog reda.
	Predsjednica otvara raspravu.
	Za raspravu se nitko nije javio i predsjednica daje na glasovanje donošenje Odluke o izgledu službene odore te izgledu i sadržaju službene iskaznice komunalnog redara Općine Legrad.
	Nakon glasovanja predsjednica konstatira da je Odluka donijeta JEDNOGLASNO, sa 9 glasova „ZA“.
	Odluka o izgledu službene odore te izgledu i sadržaju službene iskaznice komunalnog redara Općine Legrad se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio. 

Točka 10.

	Predsjednica otvara 10. točku dnevnog reda – donošenje Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za Općinu Legrad i Plana zaštite od požara Općine Legrad, te daje riječ načelniku za pojašnjenje.
	Načelnik pojašnjava da smo svakih 5 godina obvezni donositi novu Procjenu ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije, a na temelju nje i novi Plan zaštite od požara koji se svake godine ažurira. Procjena mora dobiti suglasnost MUP-a što smo za ovaj dokument i pribavili. Ujedno napominje da su u Procjeni uočene neke greške koje se odnose na odgovorne osobe i brojeve telefona, ali da se u njoj ništa nije moglo mijenjati budući da je već izdana suglasnost MUP-a, te će se ti ispravci napraviti kod prvog sljedećeg ažuriranja.
	Za raspravu se po ovoj točku nitko nije javio i predsjednica daje na glasovanje donošenje Odluke o donošenju Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za Općinu Legrad i Plana zaštite od požara Općine Legrad te nakon glasovanja konstatira da su Procjena i Plan donijeti JEDNOGLASNO, sa 9 glasova „ZA“.
	Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za Općinu Legrad i Plana zaštite od požara Općine Legrad nalaze se u prilogu zapisnika i njegov su sastavni dio.

Točka 11.

	Predsjednica otvara 11. točku dnevnog reda – rasprava u svezi otvaranja jasličke skupine za djecu predškolske dobi te daje načelniku riječ za pojašnjenje.
	Načelnik pojašnjava da dobiva stalne upite roditelja o otvaranju jasličke skupine djece u Dječjem vrtiću Dabrić te pokušao napraviti izračun troškova, jer ukoliko bi se o tome pozitivno odlučilo, u Proračunu za 2020. godinu se mora planirati veći iznos. Navodi da bi otvaranje jasličke skupine moglo biti ili od 1. siječnja 2020. ili od 1. rujna 2020. godine.
	Ravnateljica pojašnjava da za otvaranje jasličke skupine nije potrebna velika dokumentacija, odnosno mora se napraviti samo dopuna programa; što se tiče prostora to imamo, ali bi ga trebalo malo prilagoditi jasličkoj skupini i dopuniti opremom.
	Načelnik pojašnjava da je izračunom utvrđeno da bi troškovi bili veći za cca 300 tisuća kuna koje bi se dijelom pokrile uplatom roditelja, tako da bi povećanje bilo za cca 230 tisuća kuna; u posljednje vrijeme većina Općina se odlučuje na otvaranje jasličke skupine, jer smo u protivnom obvezni plaćati te troškove drugim vrtićima, a osim toga bi se postojeća mješovita skupina „razbila“ i djeca bi se podijelila na dvije skupine, čime bi mogli upisati veći broj djece u stariju dobnu skupinu (do 23-oje).
	Ravnateljica konstatira da su za sada interes za otvaranje te skupine iznijeli roditelji za 7-ero djece, ali u najavi ima još djece.
	Načelnik predlaže da se u Rebalans proračuna unese stavka za nabavu opreme za jasličku skupinu u visini 50 tisuća kuna.
	Ujedno napominje da zbog ograničenosti prostora, „mala škola“ će se morati preseliti u neki drugi prostor, jer tu neće imati prostora.
	Zaključeno je da se krene s postupkom za otvaranje jasličke skupine djece u Dječjem vrtiću Dabrić Legrad.  
Točka 12.

	Predsjednica otvara 12. točku dnevnog reda – donošenje Odluke u svezi nekretnina na području Općine Legrad i to:
	1) načelnik pojašnjava zahtjev Vladimira Rumca iz Legrada kojim je zatražio izdavanje brisovnog očitovanja radi brisanja hipoteke u gruntovnici za otkupljeni stan u stambenoj zgradi u Legradu, Trg Svetog Trojstva 43, jer je teret greškom uknjižen u korist Općine Legrad, a trebalo je biti na Grad Koprivnicu. Kako bi se izbjegli problemi i dodatni troškovi sa Gradom je dogovoreno da nam oni pošalju potvrdu da je on otplatio u cijelosti cijenu za otkup stana, što nam je Grad i dostavio, a mi da onda izdamo brisovno očitovanje. 
	Glasovanjem je JEDNOGLASNO odobreno izdavanje brisovnog očitovanja Vladimiru Rumec iz Legrada, Trg Svetog Trojstva 43 od strane Općine.
	O tome je donijet Zaključak koji se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

	2) načelnik pojašnjava primljeni Oglas o otvaranju zemljišnoknjižnog ispravnog postupka podnositeljice Anice Vuljak iz Đelekovca i to za nekretninu u kojoj Općina Legrad ima suvlasnički udio od 1/6 dijela. Provjerom dokumentacije koju imamo nismo utvrdili na temelju čega je uknjižen suvlasnički udio Općine, a uz Oglas je priložena i izjava jednog od suvlasnika da je u posjedu te nekretnine podnositeljica zahtjeva. Stoga načelnik predlaže da se dozvoli uknjižba vlasništva za suvlasnički udio Općine na podnositeljicu zahtjeva Anicu Vuljak iz Đelekovca.
	O tome je glasovanjem, JEDNOGLASNO sa 9 glasova „ZA“, donijet Zaključak koji se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.
	 
Točka 13.

		Predsjednica otvara 13. točku dnevnog reda – razmatranje zahtjeva Matee i Dejana Lončar iz Malog Otoka za sufinanciranje troškova jaslica za dijete u jasličkoj skupini ustanove u Starigradu i to od 19.11.2019. godine kada dijete puni jednu godinu.
	Za raspravu se nitko nije javio i predsjednica daje na glasovanje Odluku o sufinanciranju troškova predškolskog odgoja djeteta u jasličkoj skupini ustanove predškolskog odgoja u Starigradu 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 14.

	Predsjednica otvara 14. točku dnevnog reda – donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o načinu raspolaganja, korištenja i upravljanja nekretninama i vrijednosnim papirima u vlasništvu Općine Legrad.
	Predloženo je da se u članku 28. stavku 5. Odluke odredi da se za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Općine koje se daje u zakup zakupnina ne plaća u iznosu koji se postigne u javnom natječaju, već da Općinsko vijeće može odrediti najveću zakupninu po hektaru poljoprivrednog zemljišta.  
	Drugih prijedloga nije bilo i predsjednica daje na glasovanje donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o načinu raspolaganja, korištenja i upravljanja nekretninama i vrijednosnim papirima u vlasništvu Općine Legrad.
	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 15.
	Predsjednica otvara 15. točku dnevnog reda – pitanja i prijedlozi i otvara raspravu.
	

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