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ZAPISNIK
         od 14. listopada 2019. godine
	
sa 27. sjednice Općinskog vijeća Općine Legrad održane u sali za sastanke Općine Legrad.
	
	Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/19-01/01, URBROJ: 2137/10-19-7 od 9. listopada 2019. godine.
	Prisutni: Snježana Kuzmić – predsjednica, Nino Bukovčan, Alenka Černeli, Alen Dedi, 
                          Igor Horvat, Stjepan Kuruc, Marina Kuzmić, Zdravko Međimorec, 
                          Predrag Posavec, Katarina Sabolić i Ivan Šivak - članovi.
	Sjednici prisustvuju: - Ivan Sabolić, općinski načelnik Općine Legrad, 
	Kristina Turk – zamjenica općinskog načelnika,
	Melita Rašanec, financijsko-računovodstveni referent Općine.

         Zapisničar: Vesnica Cvetnić, privremena pročelnica u Jedinstvenom upravnom odjelu
                               Općine Legrad,
	Početak rada: 18.04 sati.

	Predsjednica pozdravlja sve prisutne, otvara 27. sjednicu Općinskog vijeća Općine Legrad te poziva V. Cvetnić da izvrši prozivku.
	Nakon izvršene prozivke predsjednica konstatira da su prisutni svi (11) članovi 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 26. sjednice Općinskog vijeća od 9.09.2019. godine,
Aktualni sat,
Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Legrad za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2019. godine, 
Razmatranje i usvajanje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Legrad za 2019. godinu i Projekcija za 2020. i 2021. godinu sa izmjenama Programa javnih potreba,
Donošenje II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Legrad sa smanjenim sadržajem, 
 Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu studentskih stipendija za akademsku godinu 2019./2020., 
 Donošenje Odluke o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi i o mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Legrad, 
Donošenje Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda na području Općine Legrad,
Donošenje Odluke o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Legrad,
Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Legrad,
Pitanja i prijedlozi
informacija o dodjeli učeničkih stipendija.

	Nakon toga predsjednica postavlja pitanje da li ima prijedloga za izmjene ili dopune predloženog dnevnog reda.
	Od strane članova Općinskog vijeća nije bilo prijedloga za izmjene ili dopune, ali predsjednica navodi da ona predlaže izmjene predloženog dnevnog reda i to:
	skidanje s dnevnog reda predložene 5. točke „Donošenje II. Izmjena i dopuna PPUO Legrad sa smanjenim sadržajem“ te da se umjesto toga dnevni red dopuni sa „donošenjem Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Legrad“, a pojašnjenja ovih promjena će dati načelnik.

	Načelnik pojašnjava da su II. IiD PPUO Legrad predložene, jer se samo čekala suglasnosti o usklađenosti plana sa Županijskim prostornim planom koju izdaje Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevčke županije. Međutim Zavod je smatrao da se moraju unijeti određene promjene u predložene Izmjene i dopune našeg PP budući da su u međuvremenu donijete i izmjene i dopune županijskog PP. Ispravci nisu veliki i to će se riješiti kroz nekoliko dana, te će se ova točka raspraviti na sljedećoj sjednici. Što se tiče predložene dopune, pojašnjava da smo od inspekcije CZ upućeni da se iz Odluka o pravnim osobama moraju izuzeti oni kojima je u redovnoj djelatnosti postupanje za potrebe CZ, kao što su snage vatrogastva, HGSS i Crveni križ, te su se predložile nove pravne osobe, to je sada uz udruge i naše trgovačko društvo. Na prijedlog Odluke smo tek po dostavi poziva za sjednicu Općinskog vijeća dobili suglasnost MUP-a te nju nismo mogli uvrstiti u redovnu točku dnevnog reda, a potrebno je njeno što hitnije donošenje.
	Nakon toga predsjednica daje na glasovanje prijedlog o skidanju s dnevnog reda predložene 5. točke dnevnog reda te nakon glasovanja konstatira da je prijedlog usvojen JEDNOGLASNO (sa 11 glasova „ZA“).
	Nakon toga daje na glasovanje prijedlog o dopuni dnevnog reda – Odluke o pravnim osobama od interesa za sustav civilne zaštite te nakon glasovanja konstatira da je prijedlog usvojen JEDNOGLASNO (sa 11 glasova „ZA“).
	Zatim daje na glasovanje predloženi izmijenjeni dnevni red i nakon glasovanja konstatira da je predloženi dnevni red usvojen JEDNOGLASNO (sa 11 glasova „ZA“).
		
Točka 1. 

	Predsjednica otvara 1. točku dnevnog reda – usvajanje zapisnika sa 26. sjednice Općinskog vijeća Općine Legrad održane 9. rujna 2019. godine. 
	Primjedaba nije bilo i predsjednica daje na usvajanje Zapisnik sa 26. sjednice Općinskog vijeća i nakon glasovanja konstatira da je zapisnik usvojen JEDNOGLASNO, sa 11 glasova „ZA“.
	
Točka 2.

	Predsjednica otvara 2. točku dnevnog reda – aktualni sat te daje riječ načelniku.
	Načelnik navodi da je aktivnosti Općine podijelio prema točkama i to:
1) Radovi u tijeku:
	- izgradnja reciklažnog dvorišta,
	- asfaltiranje ceste Mali Pažut,
	- izgradnja parkirališta s e- punionicom i sjenicom za bicikliste,
	- zamjena svjetiljki javne rasvjete
	- obnova spomenika na groblju u Velikom Otoku.
2) 8.10.2019. godine održano je županijsko vatrogasno natjecanje u Legradu
3) u subotu 12.10.2019. će se na zgradi stare škole postaviti spomen ploča od strane Družbe kćeri 
    Božje ljubavi koje su boravile u toj zgradi koja je u to vrijeme bila samostan.
4) Natječaj za zamjenu ograde oko nogometnog igrališta u Fizešu je proveden i posao je u 4 postupku natječaja dobila tvrtka NIKPREM iz Torčeca, a radovi se predviđaju do 15.03.2020. godine,  
5) pokreće se psotupak natječaja za izgradnju ograde na groblju u Selnici Podravskoj, za postavljanje uspornika na Šoderici, projektiranje javnih wc na Šoderici i nadstrešnice za vozila u vlasništvu LEKOM GRAD-a d.o.o.
6) Lekom Grad je pri kraju s radovima košnje, nakon toga se kreće u čišćenje zapuštenih općinskih nekretnina, a potom i privatnih nekretnina, a onda dalje u orezivanja granja gdje treba, te poziva vijećnike da mu jave ukoliko imaju saznanja o lokacijama gdje bi te poslove trebalo napraviti.
7) na svim općinskim cestama (asfaltiranima) su pokrpane udarne rupe, 
8) u tijeku je i jesenska deratizacija koju nismo prakticirali nekoliko proteklih godina, ali se sada ukazala potreba za time,
9) održano je nekoliko aktivnosti u projektu „Otpad odvoji, dobre navike usvoji“, naša Općina je na 34% odvajanja otpada i po tome smo najbolji u krugu Komunalca, odnosno na području koje oni pokrivaju,
10) održane su 2 Skupštine Glasa Podravine, načelnik je izabran za predsjednika Skupštine; Društvo je u velikim problemima, direktorica Društva je podnijela ostavku, postoje veliki gubici, a danas je raspisan natječaj za novog direktora Društva.
11) u Mađarskoj su provedeni izbori i došlo je do promjena u vodstvu nekih Općina  s kojima mi surađujemo i to u Ortilosu, Serdahelju, Murakereszturu, dok su u Zakanyu, Zakanyfalu-u, Csurgou i Sezpetniku ostali isti načelnici Općina.
12) napominje da je od sutra službeno odsutan, jer je na studijskom putovanju u Estoniji.
Nakon toga poziva sve vijećnike koji su članovi udruga u svojim mjestima da do 25.10. dostave svoje prijedloge za uvrštavanje u proračuna za iduću godinu.

Nakon toga predsjednica otvara raspravu.
	I. Šivak konstatira da je na Šoderici, ispred vikendice Vitelja bio drveni ponton, a sada je sve betonirano te postavlja pitanje načelniku.
	Načelnik pojašnjava da je za to betoniranje dano odobrenje, jer je došlo do urušavanja obale, pa su vlasnici vikendica iza tog dijela obećali da će to popraviti o svom trošku, a dok se on vrati napravit će uvid.
	I. Šivak postavlja pitanje što je s Legrađankom?
	Načelnik konstatira da je gosp. Glavica nedugo bio pri njemu, da će uskoro početi prazniti prostor, pa ako vijećnici znaju nekoga kome bi taj namještaj trebao da se jave; on planira da za 1. svibnja 2020 godine ima otvorenje objekta.
	I. Šivak nadalje navodi da kad je bila posljednja „ribijada“ na Šoderici (krajem rujna) bilo je velikh problema jer nitko nije postavio sanitarne čvorove (eko WC-e). Ujedno navodi da su na Šoderici zavožene ceste šljunkom, ali prevelike granulacije.

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

Točka 3.

	Predsjednica otvara 3. točku dnevnog reda – donošenje Zaključak o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Legrad za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2019. godine te daje riječ načelniku. 
	Načelnik pojašnjava dostavljeno Izvješće za navedeno razdoblje po točkama (Izvješće se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio).
	Za raspravu i za pitanja se nakon podnijeto Izvješća nitko nije javio te predsjednica zaključuje raspravu i daje na glasovanje donošenje Zaključak o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Legrad za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2019. godine.
	Nakon glasovanja predsjednica konstatira da je Zaključak donijet JEDNOGLASNO, sa 11 glasova „ZA“.
	Zaključak o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Legrad za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2019. godine nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Točka 4.

	Predsjednica otvara 4. točku dnevnog reda – razmatranje i usvajanje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Legrad za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu te programe javnih potreba i daje riječ načelniku za pojašnjenje.
	Načelnik pojašnjava da se izmjene odnose uglavnom na prihode i rashode vezane uz projekt koji se financiraju iz EU fondova, budući da je došlo do nekih promjena u ostvarivanju prihoda za projekte koji su završili (Npr. Two Rivers one Goal), da se neki prihodi i rashodi neće ostvariti za projekte u tijeku kako je bilo prvobitno planirano, jer isti neće biti završeni u ovoj godini (Reciklažno dvorište i šetnica na Šoderici), a i vrijednost projekata nije ista kako je planirano budući da su u postupku javne nabave dobivene veće cijene koje smo prihvatili kako bi se projekti mogli provesti. Stoga će se dio prihoda i troškova planirati za iduću godinu. Ostale stavke su se uglavnom usklađivale sa izvršenjem do sada. Napominje da je najvažnije da je rebalans proračuna financijski održiv, te da nismo u potrebi kreditno se zadužiti, što će vjerojatno biti potreba u idućoj godini kada nam na naplatu dolaze veliki troškovi za projekte koji će se završiti, a mi ih prije moramo platiti, a onda tek možemo potraživati ta sredstava. Što se tiče programa javnih potreba oni su usklađeni sa predloženim izmjenama i dopunama Proračuna.  

	Nakon toga predsjednica otvara raspravu.
	Za raspravu se nitko nije javio i predsjednica zaključuje raspravu i daje na glasovanje donošenje II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Legrad za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu te II. Izmjene Plana razvojnih programa Općine Legrad za 2019. godinu sa projekcijama za 2020. i 2021. godinu, Program o izmjeni Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Legrad u 2019. godini, Program o izmjeni Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom na području Općine Legrad u 2019. godini, Program o izmjeni Programa održavanja 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 u djelatnosti predškolskog odgoja na području Općine Legrad u 2019. godini, Plan o izmjeni Plana socijalne skrbi na području Općine Legrad u 2019. godini i Program o izmjeni programa o namjenskom korištenju sredstava za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2019. godinu. 
	Nakon glasovanja predsjednica konstatira da su II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Legrad te predložene izmjene programa javnih potreba donijete JEDNOGLASNO, sa 11 glasova „ZA“.  

	II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Legrad za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu, II. Izmjene Plana razvojnih programa Općine Legrad za 2019. godinu sa projekcijama za 2020. i 2021. godinu, Program o izmjeni Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Legrad u 2019. godini, Program o izmjeni Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom na području Općine Legrad u 2019. godini, Program o izmjeni Programa održavanja 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 u djelatnosti predškolskog odgoja na području Općine Legrad u 2019. godini, Plan o izmjeni Plana socijalne skrbi na području Općine Legrad u 2019. godini i Program o izmjeni programa o namjenskom korištenju sredstava za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2019. godinu nalaze se u prilogu zapisnika i njegov su sastavni dio. 

Točka 5.

	Predsjednica otvara 5. točku dnevnog reda – donošenje Odluke određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Legrad i daje riječ načelniku za pojašnjenje.  
	Načelnik konstatira da je pojašnjenje dao prilikom predlaganja dopune dnevnog reda za ovu sjednicu Općinskog vijeća. 
	Pitanja niti prijedloga po ovoj točki dnevnog reda nije bilo, te predsjednica zaključuje raspravu i daje na glasovanje donošenje Odluke određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Legrad te nakon glasovanja konstatira da je Odluka donijeta JEDNOGLASNO, sa 11 glasova „ZA“.
	Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Legrad nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Točka 6.

	Predsjednica otvara 6. točku dnevnog reda – donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu studentskih stipendija za akademsku godinu 2019./2020. 
	Načelnik pojašnjava da kao i svake godine približno u to doba, raspisujemo natječaj za dodjelu studentskih stipendija te bi trebali i sada raspisati taj natječaj.
	Pitanja po ovoj točki nije bilo i predsjednica daje na glasovanje donošenje odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu studentskih stipendija Općine Legrad u akademskoj godini 2019./2020. i nakon glasovanja konstatira da je Odluka donijeta JEDNOGLASNO (sa 11 glasova „ZA“).
	Odluka se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Točka 7.

	Predsjednica otvara 7. točku dnevnog reda – donošenje Odluke o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi i o mjerama za uređivanja i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Legrad te za pojašnjenje daje riječ V. Cvetnić.
	V. Cvetnić pojašnjava da je 2018. godine donijet novi Zakon o poljoprivrednom zemljištu koji također obvezuje na donošenje ove Odluke, da je uz to donijet i novi Pravilnik o agrotehničkim mjerama koji je iste dopunio, jednom mjerom više, ali Zakon propisuje u kaznenim odredbama veće iznose novčanih kazni vezanih uz neprovođenje agrotehničkih mjera. Na potrebu donošenje nove Odluke upućeni smo od tvrtke DEFENSOR s kojom Općina ima ugovor za izradu određene dokumentacije vezane uz akte iz područja zaštite od požara i civilne zaštite pa su nas uputili i o ovome. U članku 17. je potrebno odrediti visine kazni, a u zagradama su naveni rasponi kazni koji se mogu propisati.
	Predloženo je da se sada odrede najmanje kazne koje su predviđene i to: za pravne osobe 10.000,00 kn, za odgovornu osobu u pravnoj osobi i za fizičku osobu 500,00 kuna.
	S. Kuruc predlaže da se u članku 13. doda još jedna točka 6. kojom bi se korisnici poljoprivrednog zemljišta koje graniči s poljskim putom, obvezali da čiste i održavaju taj pojas između poljskog puta i zemljišta, da ne obraste i onda se time onemogućava prolaz traktorom po poljskom putu, jer to rijetko tko održava, osim nekolicine koji tu površinu izmalčiraju.
	 
	Drugih prijedloga niti pitanja po ovoj točki nije bilo te predsjednica daje na glasovanje prijedlog za dopune u članku 13. točka 6.
	Nakon glasovanja predsjednica konstatira da je prijedlog prihvaćen JEDNOGLASNO, sa 11 glasova „ZA“.
	Nakon toga predsjednica daje na glasovanje donošenje Odluke o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi i o mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Legrad te nakon glasovanja konstatira da je Odluka donijeta JEDNOGLASNO, sa 11 glasova „ZA“.
	Odluka o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi i o mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Legrad se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio. 

Točka 8.

	Predsjednica otvara 8. točku dnevnog reda – donošenje Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda na području Općine Legrad i za pojašnjenje daje riječ V. Cvetnić. 
	V. Cvetnić pojašnjava da smo temeljem Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda, donijetog ove godine, obvezni uskladiti akte vezane uz Zakon odnosno da su „elementarne nepogode“ zamijenjene sa „prirodnim nepogodama“ te je potrebno donijeti novo Rješenje o imenovanju povjerenstva.  Predloženi su svi isti članovi, ali je sastav Povjerenstva dopunjen sa Melitom Rašanec koja radi unose podataka u Registar, što je također jedna od obveza Povjerenstva. 
	Za raspravu se po ovoj točku nitko nije javio i predsjednica daje na glasovanje donošenje Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda na području Općine Legrad te nakon glasovanja konstatira da je Rješenje  donijeto JEDNOGLASNO, sa 11 glasova „ZA“.
	Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda na području Općine Legrad nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Točka 9.
	
	Predsjednica otvara 9. točku dnevnog reda – donošenje Odluke o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Legrad, te za pojašnjenje daje riječ načelniku.
	Načelnik konstatira da su otvorene sve primljene ponude za zakup, da su izrađene tablice u koje su upisani dosadašnji zakupci, te je za ostale čestice potrebno utvrditi prema kriterijima iz natječaja tko ima pravo na zakup pojedine čestice.
	Nakon toga pristupa se utvrđivanju prijedloga zakupaca za pojedine čestice prema kriterijima utvrđenima natječajem i to redoslijedom: nakon dosadašnjeg zakupca koji je uredno plaćao zakupninu – prebivalište fizičke osobe ili sjedište pravne osobe na području Općine Legrad – zakupac ima u zakupu ili u posjedu susjedno zemljište – zakupac je mlađi od 40 godina – da je zakupci i svim članovima njegova OPG-a poljoprivreda osnovna djelatnost (da ostvaruju prava iz radnog odnosa) – broj zaposlenih osoba u OPG-u – uzgoj većeg broja poljprivrednih kultura – ekološka proizvodnja – ostale pravne osobe registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, uz uvjet da je ponuđen najviši dopušteni iznos godišnje zakupnine po hektaru (1.200,00 kn – dvostruki iznos početne zakupnine po 1 hektaru).
	Za svaku katastarsku česticu za koju nije upisan dosadašnji zakup ili ako dosadašnji zakupac nije podnio ponudu za predmetnu česticu utvrđuju se ostali kriteriji, prema tablici koja se nalazi u prilogu Zapisnika i njegov je sastavni dio. 

	Nakon utvrđivanja kriterija za dodjelu zakupa za sve čestice iz natječaja i usuglašavanja o prijedlogu zakupca za zakup pojedine čestice, predsjednica daje na glasovanje donošenje Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Legrad.
	 
Tijekom točke 9. dnevnog reda sa sjednice su otišla 2 člana Općinskog vijeća – Ivan Šivak i Alen Dedi.

	Nakon glasovanja predsjednica konstatira da je Odluka donijeta JEDNOGLASNO (sa 9 glasova „ZA“).
	Odluka o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Legrad nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Točka 10.

	Predsjednica otvara 10. točku dnevnog reda – donošenje Odluke o izmjeni Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Legrad, te daje riječ načelniku za pojašnjenje. 
	Načelnik pojašnjava da je preuzimanjem zbrinjavanja otpada od strane Komunalca utvrđeno da postoji potreba za organiziranjem dodatnog mjesečnog odvoza plastike, jer trenutno na zelenim otocima (u kontejnerima) ima puno plastike čije zbrinjavanje plaća Općina. Stoga je dogovoreno sa Komunalcem da od 1.1.2020. godine se plastika od korisnika prikuplja dva puta mjesečno, s time da se ne podiže cijena usluge koju korisnici plaćaju, već da te troškove pokriva Općina, a time bi se smanjili troškovi odvoza plastike iz kontejnera. Komunalac će tom dinamikom prikupljati plastiku već od ovoga mjeseca, ali nam se to neće naplaćivati, a od 1.1. bi se naplaćivalo Općini po cijeni 1.300,00 kn + PDV mjesečno. Stoga je takav kontinuitet potrebno izmijeniti u Odluci.
	V. Cvetnić konstatira da će se uskoro raspravljati ponovo o ovoj Odluci, jer su donijeti izmjene i dopune Uredbe o zbrinjavanju komunalnog otpada pa Općina mora napraviti usklađivanje svojih Odluka sa Uredbom. 
	Za raspravu se po ovoj točki nitko nije javio i predsjednica daje na glasovanje donošenje Odluke o izmjeni Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Legrad.
	Nakon glasovanja predsjednica konstatira da je Odluka donijeta JEDNOGLASNO, sa 9 glasova „ZA“.
	Odluka o izmjeni Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Legrad nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Točka 11.

	Predsjednica otvara 11. točku dnevnog reda – pitanja i prijedlozi:
	1) načelnik konstatira da bi trebali izabrati povjerenstvo za učeničke stipendije te predlaže da isto povjerenstvo otvori ove godine i ponude za studentske stipendije te provede bodovanje i sastavljanje prijedloga Liste reda prvenstva.
	U Povjerenstvo su predloženi: Stjepan Kuruc za predsjednika te Katarina Sabolić, Kristina Turk, Zdravko Međimorec i Ana Valek za članove Povjerenstva.
	Glasovanjem je JEDNOGLASNO prihvaćen prijedlog i o tome je donijeto Rješenje koje se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.
	2) Zahtjev Stjepana i Anke Posavec iz Malog Otoka za priznavanje vlasništva na poljoprivrednom zemljištu koje su nekad kupili od Dragice Stančec iz Malog Otoka, ali nisu prenijeli nekretninu u svoje vlasništvo i sada su te nekretnine po ostavinskoj raspravi pripale Općini Legrad.  
	Vijećnici su suglasni da se podnositeljima zahtjeva prizna pravo vlasništva jer imaju dokaz da su te nekretnine kupili.
	O priznavanju prava vlasništva je glasovanjem  JEDNOGLASNO (sa 9 glasova „ZA“) donijeta Odluka koja se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio. 

	Nakon toga je Predrag Posavec postavio pitanje sanacije udarnih rupa na županijskom cesti u Kutnjaku i Selnici Podravskoj, na što je načelnik odgovorio da će pitati u ŽUC kada će se to sanirati.
	
	Budući da se za raspravu više nitko nije javio, predsjednica se zahvaljuje prisutnima i zaključuje sjednicu Općinskog vijeća.
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