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	ZAPISNIK
         od 18. studenoga 2019. godine
	
sa 28. sjednice Općinskog vijeća Općine Legrad održane u sali za sastanke Općine Legrad.
	
	Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/19-01/01, URBROJ: 2137/10-19-8 od 12. studenoga 2019. godine.
	Prisutni: Snježana Kuzmić – predsjednica, Alenka Černeli, Alen Dedi, Igor Horvat, 
                          Stjepan Kuruc, Marina Kuzmić, Predrag Posavec i Katarina Sabolić - članovi.
	Ne prisustvuju: Nino Bukovčan, Zdravko Međimorec i Ivan Šivak (opravdali izostanak)
	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: 17.00 sati.

	Predsjednica pozdravlja sve prisutne, otvara 28. sjednicu Općinskog vijeća Općine Legrad te poziva V. Cvetnić da izvrši prozivku.
	Nakon izvršene prozivke predsjednica konstatira da je prisutno 8 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 27. sjednice Općinskog vijeća od 14.10.2019. godine,
Aktualni sat,
Donošenje Odluke o donošenju II. Izmjena i dopuna Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Legrad sa smanjenim sadržajem,  
Razmatranje i donošenje Odluke o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Općine Legrad, 
Razmatranje i donošenje Plana djelovanja Općine Legrad u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu,  
 Donošenje Odluke o prihvaćanju ponuda za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Legrad, 
 Donošenje Odluke broju studentskih stipendija koje će se dodijeliti za akademsku godinu 2019./2020. te donošenje Liste reda prvenstva za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj godini 2019./2020.,  
Donošenje Odluke o isplati božićnice umirovljenicima s prebivalištem na području Općine Legrad u 2019. godini, 
Donošenje Odluke o raspisivanju  javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Legrad,
Razmatranje prijedloga Proračuna Općine Legrad za 2020. godinu i Projekcija za 2021. i 2022. godinu (1. čitanje), 
Razmatranje zahtjeva za priznavanje prava vlasništva na nekretninama u vlasništvu Općine Legrad (nasljeđene po ostavini iza pok. Dragice Stančec iz M. Otoka),
Razmatranje zamolbe Davorke i Hrvoja Horvat te donošenje Odluke o sufinanciranju troškova predškolskog programa boravka djeteta jasličke dobi,
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 te predsjednica daje na glasovanje predloženi dnevni red i nakon glasovanja konstatira da je predloženi dnevni red usvojen JEDNOGLASNO (sa 8 glasova „ZA“).
			
Točka 1. 

	Predsjednica otvara 1. točku dnevnog reda – usvajanje zapisnika sa 27. sjednice Općinskog vijeća Općine Legrad održane 14. listopada 2019. godine. 
	Primjedaba na zapisnik nije bilo, već su samo iznesene primjedbe na gramatičke greške u zapisniku te predsjednica daje na usvajanje Zapisnik sa 27. sjednice Općinskog vijeća i nakon glasovanja konstatira da je zapisnik usvojen JEDNOGLASNO, sa 8 glasova „ZA“.
	
Točke 2.

	Predsjednica otvara 2. točku dnevnog reda – aktualni sat te daje riječ načelniku.
	Načelnik pojašnjava aktivnosti Općine u razdoblju od prošle sjednice Općinskog vijeća i to:
	1) cesta Mali Pažut – obnova ceste – asfaltiranje je završeno, mora se dostaviti još neka dokumentacija, moraju se postaviti prometni znakovi, a trebat će napraviti i izmjenu regulacije prometa, budući da je dijelom cesta jednosmjerna (izlaz na županijsku cestu nasuprot INA-e);
	2) javna rasvjeta – izvršena je zamjena svih svjetiljki na području Općine, ali se još mora zamijeniti dodatnih 19 komada čime bi se završila 1. faza zamjene sukladno energetskom pregledu javne rasvjete, a u 2. fazi bi se postavljale svjetiljke na ostale stupove, posebno se to odnosi na Šodericu; 
	3) parkiralište sa e-punionicom – radovi na izgradnji parkiralištu u pri kraju, danas je Elektra postavila ormarić te se mora još postaviti e-punionica i sjenica za bicikliste;
	4) izgradnja šetnice na Šoderici – za izgradnju šetnice potpisan je ugovor sa tvrtkom BOBICA koja je dobila i opremanje dječjih igrališta, dok je opremanje urbanom opremom i javnom rasvjetom dobila tvrtka ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o. i sad nam predstoji sklapanje ugovora. U postupke javne nabave bile su uključene i aktivnosti partnera, odnosno Općina je za neke aktivnosti koje provode partneri provela objedinjenu nabavu u skladu s odredbama SAFU-a, a partneri također provode i ostale aktivnosti u projektu za koje su zadužei, što je bilo potvrđeno na održanom zajedničkom sastanku u Javnoj ustanovi.
	5) završen je natječaj za postavljanje ograde na groblju u Selnici Podravskoj – posao je dobila tvrtka LEKOM GRAD d.o.o.; 
	6) za potrebe smjetšaja komunalne opreme – traktora i dr. napravljena je nadstrešnica u staroj školi, s unutarnje strane zgrade (dvorišta);
	7) zimska služba – poslovi su povjereni tvrtki LEKOM GRAD d.o.o. koji su za te poslove nabavili ralicu, ali se još mora montirati hidraulika. Osim toga angažirat će se i poljoprivrednici kao podugovaratelji da se uključe u poslove zimske službe.
	8) održan je sastanak sa Hrvatskim vodama na kojem je dogovorena gradnja rampe za ulazak čamca u vodu što bi napravile Hrvatske vode, a ujedno bi se sanirala i obala kod Halaš čarde, s time da bi Općina trebala dati napraviti projektnu dokumentaciju;
	9) završen je projekt Velegrad kulture koji se provodio u 2019. godini uz financiranje Ministarstva kulture, a u tijeku je i priprema novog projekta za 2020. godinu;
	10) u okviru županijskog projekta biciklističkih staza u Legradu je postavljeno odredište za bicikle.
	11)  Županija je inicirala održavanje sastanka sa investitorom za geotermalni projekt u Legradu na kojem je s njihove strane izjavljeno da im je taj projekt za Legrad u prioritetu, da se za proljeće planira početak radova, s time da Općina mora prethodno donijeti Prostorni plan, što ćemo danas i napraviti.
	12) u tijeku su pripreme za tiskanje novog broja VOZLEKA, te poziva vijećnike da dostave materijale ukoliko imaju nešto što bi se stavilo u novi broj; navodi da bi broj tiskao Glas Podravine te da je inače ta firma u rasulu, da se učestalo podnose ostavke, da je on iznio planove za rješenje situacije, ali oni vjerojatno neće biti prihvaćeni te će društvo otvoriti predstečaj.
	13) izrađen je prijedlog Strategije razvoja poljoprivrede za Općinu Legrad koji je pogledao Odbor za gospodarstvo; u Strategiji ima puno korisnih podataka, a prijedlog ćemo dostaviti i svim vijećnicima na e-mail; za donošenje je prethodno potrebno još provesti OSPU – ocjenu o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja Strategije na okoliš.

	Nakon izlaganja načelnika predsjednica otvara raspavu.
	I.Horvat postavlja pitanje tko obavlja nadzor nad provedbom projekata, konkretno ga interesira za projekt uređenja parkova i dječjih igrališta u Velikom Otoku te navodi da se pola drveća posušilo, da dio terena nisu zavozili zemljom sukladno projektu, tr da bi se dio sloja morao skinuti i zavoziti zemljom.
	Načelnik navodi da su iz tvrtke BOBICA obećali da će ponovo zasaditi biljeke besplatno.
	I. Horvat postavlja pitanje da li za općinske projekte postoji nadzor.
	Načelnik pojašnjava da nadzor angažiramo samo za EU projekte u kojima je to propisano ugovorom, dok za ostale projekte sami provodimo nadzor.
	A. Dedi konstatira da se većina projekata odnosi na Legrad, njih 90%, te da smatra da su druga mjesta malo zapostavljena.
	Načelnik pojašnjava da je u Legrad vlasnik objekata Općina, a u drugim naseljima su udruge, ali da Općina njima financira troškove ulaganja kroz natječaj za udruge koji svake godine provodimo te da se uvijek iznađe mogućnosti da se udovolji svim zahtjevima.
	I.Horvat postavlja pitanje što će biti s općinskim cestama s obzirom da se neće graditi kanalizacija.
	Načelnik navodi da će se općinske ceste asfaltirati, a u obnovi županijskih cesta ćemo sufinancirati troškove održavanja, da je za iduću godinu predviđen iznos od 350.000,00 kuna; da planira da se sve neasfaltirane ceste zavoze sa bitumenskim materijalom kako bi se poboljšalo stanje ceste do asfaltiranja, jer to je materijal na koji se može nakon toga navući asfalt.

	Za raspravu se više nitko nije javio i predsjednica zaključuje raspravu.

Točka 3.

	Predsjednica otvara 3. točku dnevnog reda – donošenje Odluke o donošenju II. Izmjena i dopuna Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Legrad sa smanjenim sadržajem, te daje riječ načelniku za pojašnjenje.
	Načelnik najprije pojašnjava što se u prijedlogu II. Izmjena i dopuna PPUO Legrad mijenjalo, te preko projekcijskog platna prikazuje granice građevinskog područja svakog naselja i pojašnjava promjene i to:
	1) Karta Antolovec, Kutnjak i Selnica Podravska – usklađenje građevinskih područja i zone geotermalnog projekta,
	2) Karta Legrad – brisane neke zone, dodana zona geotermalne elektrane; kod Halaš-čarde – dodan kamp za robinzonski turizam; na području Velikog Pažuta (izvan zaštićenog dijela) – dodana gospodarska zona zbog zahtjeva investitora; područje bivše karaule u Legradu – promjena namjene sa društvene na sportsko-rekreacijsku;
	3) Karta Veliki i Mali Otok – uvrštavanje željezničke pruge dionice Koprivnica – Kotoriba (radi suklađivanja sa Prostornim planom Koprivničko-križevačke županije), sa željezničkom stanicom u Velikom Otoku;
	4) Karta Zablatje – uvrštavanja željezničke pruge  sa stanicom u Zablatju;
	5) Karta Šoderica – prijedlog NEXE grupe za proširenje Jegeniša i ekploatacijsko polje jezera Šoderica nije prihvaćeno; planirano proširenje zone gradnje na Lazinama  s time da će se to unijeti u novi Urbanistički plan uređenja Šoderice koji se planira izraditi i gdje će se napraviti parceliranje za nova gradilišta i promijeniti namjena za neke katastarske čestice koje su sada livade ili „parkovi“  Općina ima velike troškove održavanja navedenog.
	Nakon toga predsjednica otvara raspravu.
	A. Dedi postavlja pitanje eksploatacijskog polja uz naselje u Selnici Podravskoj (nasuprot Područnoj školi), na što načelnik konstatira da je to polje već planirano prvim izmjenama Prostornog plana.
	Drugih pitanja po predloženom Konačnom prijedlogu nije bilo i predsjednica daje na glasovanje donošenje Odluke o donošenju II. Izmjena i dopuna Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Legrad sa smanjenim sadržajem. 
	Nakon glasovanja predsjednica konstatira da je Odluka donijeta sa 7 glasova „ZA“ i 1 glasom „PROTIV“.
	Odluka o donošenju II. Izmjena i dopuna Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Legrad sa smanjenim sadržajem nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Točka 4.

	Predsjednica otvara 4. točku dnevnog reda – razmatranje i donošenje Odluke o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Općine Legrad, te za pojašnjenje daje riječ V. Cvetnić. 
	V. Cvetnić pojašnjava da se predlaže donošenje predmetne odluke temeljem primljenog nalaza Državnog ureda za reviziju, Područni ured Koprivnica koji su radili nadzor zakonitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima, a kojim nam je naloženo da za sva nogometna igrališta moramo imati sa korisnicima sklopljene ugovore o načinu upravljanja i korištenja tih nogometnih igrališta. Osim toga obvezali smo se da ćemo ugovore sklopiti do kraja ove godine, te je stoga potrebno donijeti Odluku prema kojoj će se raditi sklapanje ugovora. Pojašnjava da smo za nogometno igralište u Kutnjaku dostavili zahtjev Ministarstvu državne imovine za ishođenje tabularne isprave potrebne za priznavanje vlasništva Općini Legrad nad tim česticama, a za igralište u Malom Otoku smo također od našeg odvjetnika zatražili pokretanje postupka za uknjižbu Općine kao vlasnika, budući da se u Gruntovnici jedna čestica vodi u privatnom vlasništvu. Što se tiče nogometnog igrališta u Selnici Podravskoj, tu se ne može ishoditi uknjižba, jer je dosta čestica, svlačionice su spojene na Područnu školu, a i  zemljšte je u vlasništvu O.Š. Legrad. Osim toga za to igralište bi trebalo raditi neki geodetski elaborat koji bi se morao provesti da se utvrdi na kojim je sve česticama nogometno igralište.  
	A. Dedi postavlja pitanje što će biti s nogometnim igralištima u Kutnjaku i Malom Otoku gdje nema nogometnog kluba koji bi koristio ta igrališta.
	V. Cvetnić navodi da će se provesti natječaj za zakup pa se možda javi netko za korištenje, ne mora biti nogometni klub, može biti i neka druga udruga koja provodi rekreativne aktivnosti (sport i rekreaciju), a može se prodati ili na dr. način raspolagati, ovisi o odluci Općinskog vijeća.    
		Za raspravu se više nitko nije javio i predsjednica daje na glasovanje donošenje Odluke o načinu upravljanja i korištenja sportskihgrađevina u vlasništvu Općine Legrad.
	Nakon glasovanja predsjednica konstatira da je Odluka donijeta JEDNOGLASNO, sa 8 glasova „ZA“.  
	Odluka o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Općine Legrad nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.
	 
Točka 5.

	Predsjednica otvara 5. točku dnevnog reda –razmatranje i donošenje Plana djelovanja Općine Legrad u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu te daje riječ V. Cvetnić za pojašnjenje.
	V. Cvetnić pojašnjava da zbog novog Zakona o elementarnim nepogodama, sada su to prirodne nepogode, obveza je Općinskog vijeća za svaku godinu donositi Plan djelovanja Općine, a koji se mora donijeti do 30.11. za iduću godinu. Prijedlog je izradila tvrtka DEFENSOR isto kao i za 2019. godinu.
	Za raspravu se po ovoj točki nitko ije javio i predsjednica daje na glasovanje donošenje Plana djelovanja Općine Legrad u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu te nakon glasovanja konstatira da je Plan donijet JEDNOGLASNO, sa 8 glasova „ZA“.
	Plana djelovanja Općine Legrad u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.	

Točka 6.

	Predsjednica otvara 6. točku dnevnog reda – donošenje Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Legrad te pojašnjava da su zaprimljene tri ponude, da je Povjerenstvo ponude otvorilo i pregledalo; da su dvije ponude zaprimljene za kupnju nekretnina u k.o. Selnica Podravska, a jedna ponuda za ½ dijela nekretnine u k.o. Veliki Otok, prema prijedlozima Odluka dostavljenima sa sazivom za sjednicu. Za nekretnine u k.o. Selnica Podravska ponuditelj je Dalibor Kalinić iz Selnice Podravske 14, a za nekretninu u k.o. Veliki Otok ponuditelj je Katica Gregurić iz Biograda na moru, ali ona je iz Velikog Otoka. Sve ponude zadovoljile su uvjete natječaja. 
	A. Dedi konstatira da se nekretnine u k.o. Selnica Podravska odnose na one koje je Općina kupila ove godine od Roma.
	Za raspravu se više nitko nije javio i predsjednica daje na glasovanje donošenje Odluka o prihvaćanju ponude za kupnju nekretnina i to:
	1)  u k.o. Selnica Podravska ponuditelja Dalibora Kalinić iz Selnice Podravske 14, sa ponuđenom cijenom u ukupnom iznosu 70.000,00 kuna,
	2) u k.o. Legrad ponuditelja Katice Gregurić iz Biograda na moru, Jurja Dalmatinca 1a, sa ponuđenom ciejnom u iznosu 5.115,60 kuna.
	Nakon glasovanja predsjednica konstatira da su sve ponude prihvaćene JEDNOGLASNO sa 8 glasova „ZA“ i o tome su donijete Odluke koje se nalaze u prilogu zapisnika i njegov su sastavni dio.

Točka 7.

	Predsjednica otvara 7. točku dnevnog reda – donošenje Odluke o broju studentskih stipendija koje će se dodijeliti za akademsku godiu 2019./2020. te donošenje Liste reda prvenstva za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj godini 2019./2020. te pojašnjava da je Povjerenstvo za stipendije izvršilo otvaranje, pregled i bodovanje svih zaprimljenih zamolbi za studentske stipendije, kojih je bilo 12, te je izradilo prijedlog Liste reda prvenstva prema kojoj bi se dodijelile 3 stipendije za deficitarna zanimanja, a 9 stipendija za ostala zanimanja. Navodi da su svi podnositji zamolbe zadovoljili uvjete natječaja i priložili potrebnu dokumentaciju.
	Nakon toga predsjednica daje na glasovanje Odluku o broju studentskih stipendija koje će se dodijeliti i predlaže da se stipendije dodijele za svih 12 studenata.
	Glasovanjem je JEDNOGLASNO, sa 8 glasova „ZA“ donijeta Odluka o broju studentskih stipendija koje se dodjeljuju studentima s područja Općine Legrad u akademskoj godini 2019./2020., koja se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.
	Nakon toga predsjednica daje na glasovanje predloženu Listu reda prvenstva za dodjelu studentskih stipendija Općine Legrad u akademskoj godini 2019./2020. te nakon glasovanja konstatira da je Lista reda prvenstve usvojena JEDNOGLASNO, sa 8 glasova „ZA“.
	Lista reda prvenstva nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

	V. Cvetnić nakon toga konstatira da Odluku o dodjeli studentskih stipendija donosi načelnik na temelju donijetih odluka od strane Općinskog vijeća.
    
Točka 8.

	Predsjednica otvara 8. točku dnevnog reda – donošenje Odluke o isplati božićnice umirovljenicima s prebivalištem na području Općine Legrad u 2019. godini, te daje riječ načelniku za pojašnjenje.
	Načelnik predlaže da se božićnice isplate umirovljenicima i ove godine, u Proračunu su za tu namjenu planirana sredstva, u istim iznosima kao i 2018. godine i to:
	za mirovine do iznosa 1.500,00 kuna – 150,00 kuna,

za mirovine od 1.500,0 do 2.000,00 kuna – 100,00 kuna.

	Za raspravu i prijedloge se nitko nije javio i predsjednica daje na glasovanje Odluku o isplati božićice umirovljenicima s prebivalištem an pdoručju Općine Legrad u 2019. godini te nakon glasovanja konstatira da je Odluka donijeta JEDNOGLASNO, sa 8 glasova „ZA“.
	Odluka se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.  

Točka 9.

	Predsjednica otvara 9. točku dnevnog reda – donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Legrad i daje riječ načelniku za pojašnjenje.  
	Načelnik pojašnjava da smo prema donijetom Programu raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH, na koji je Ministarstvo dalo suglasnost, obvezni raspisati javni natječaj za zakup i prodaju. Najprije se predlaže natječaj za zakup, te pojašnjava koje su sve čestice obuhvaćene Programom, a predviđene su za zakup; navodi da je to ukupno 136,4496 ha, za koje bi godišnja zakupnina iznosila 112.460,38 kuna, s time da su neke čestice u suvlasničkim udjelima, ali on pretpostavlja da će se na natječaj javiti osoba koja obrađuje ostali suvlasnički dio. Navodi i da su neke čestice obrasle šumom i nije ih moguće dati u zakup. 
	V. Cvetnić pojašnjava da se za neke čestice zakupnina povećava i to ukoliko su one  predviđene za navodnjavanje u Županijskom planu navodnjavanja, a to povećanje iznosi 20%. Osim toga pojašnjava da se odluka mora objaviti u Službenom glasniku, a prije raspisivanja javnog natječaja treba prikupiti očitovanja županijskih upravnih odjela, Hrvatskih voda i  Hrvatskih šuma, odnosno prema Pravilniku kojim je propisana obvezna dokumentacija. Navodi da su na stranicama Ministarstva objavljeni svi ogledni primjeri akata, od odluke o raspisivanju, do teksta javnog natječaja i dr. 
	A. Černeli postavlja pitanje da li se ograničenje površine od 25 hektara odnosi samo na novi zakup, bez obzira što osoba od ranije ima u zakupu državno zemljište.
	Pojašnjeno je da u tu maksimalnu površinu od 25,00 ha ne ulazi zemljište koje je netko dobio u zakup prije donošenja trenutno važećeg Zakona o poljoprivrednom zemljištu, odnosno maksimalna površina se odnosi na zakup prema važećem Zakonu. 
   
	Pitanja po ovoj točki dnevnog reda više nije bilo, te predsjednica zaključuje raspravu i daje na glasovanje donošenje Odluke raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Legrad i nakon glasovanja konstatira da je Odluka donijeta JEDNOGLASNO, sa 8 glasova „ZA“.
	Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Legrad nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Točka 10.

	Predsjednica otvara 10. točku dnevnog reda razmatranje prijedloga Proračuna Općine Legrad za 2020. godinu i Projekcija za 2021. i 2022. godinu (1. čitanje) te daje riječ načelniku za pojašnjenje.
	Načelnik pojašnjava predložene iznose prihoda i rashoda, posebno one koji se odnose na projekte koje provodimo, navodeći da ćemo se u 2020. godini možda trebati i kratkoročno zadužiti kako bi pokrili troškove za projekte dok nam se sredstva ne vrate; što se tiče poreznih prihoda – porezno rasterećenje koje je u primjeni od 2020. godine biti će vidljivo na prihodima tek u 2021. godini; ostali prihodi bi ostali na razini prošlogodišnjih. Što se tiče rashoda – planiran je rast plaća u skladu s plaćama u javnom sektoru što ovisi o dogovoru Vlade i Sindikata, planirani su troškovi za provođenje izbora; članarine, dječji darovi – u razini kao i do sada; troškovi katastarske izmjere k.o. Kutnjak u koju su uključeni i troškovi Županije; nadalje pojašnjava stavke rashoda koje se odnose na uređenje i tekuće održavanje objekata u vlasništvu Općine – uređenje društvenog doma u Legradu, ali i planirano uređenje jedne prostorije u „staroj školi“ za umirovljenike, planiranu izgradnju sanitarnih čvorova na Šoderici i druge tekuće izdatke. U Razdjelu 3. je planirano povećanje za VZO Legrad na 200.000,00 kuna, te drugim korisnicima u sustavu civilne zaštite – HGSS-u i CK prema zakonskim odredbama; planirani su i troškovi otvaranja jaslica u Dječjem vrtiću što se realno može očekivati tek od 1.09.2020. godine, što bi bio napogodniji početak s obzirom na djecu koja su polaznici jaslica u drugim vrtićima i njihovo moguće preseljenje. Planirana je i donacija Osnovnoj školi, ali u manjem iznosu, nabava radnih bilježnica i materijala za školu učenicima, a planirana je i provedba novog projekta „Aktivni u mirovini“ u koji bi se uključili umirovljenici.

	A. Dedi postavlja pitanje rješavanja prehrane u Područnoj školi u Selnici Podravskoj.
	Načelnik konstatira da bi to pitanje trebalo biti na rješavanju na sjednici Županijske skupštine, 2.12.2019. godine, jer je obveza Županije da to plaća, procjenjeni troškovi za sve područne škole na području Županije iznosili bi cca 300.000,00 kuna.
	I. Horvat postavlja pitanje da li je u planu obnove fasade na mrtvačnici u Velikom Otoku uključena i zamjena stolarije, na što načelnik odgovara da jeste.

	Za pitanje se više nitko nije javio te načelnik navodi da je savjetovanje po prijedlogu Proračuna za 2020. godinu otvoreno do 14.12., da se do tok roka mogu dostavljati prijedlozi, primjedbe i sl.
	Nakon toga predsjednica zaključuje raspravu po ovoj točki dnevnog reda.   	

Točka 11.

	Predsjednica otvara 11. točku dnevnog reda – razmatranje zahtjeva za priznavanje prava vlasništva na nekretninama u vlasništvu Općine Legrad nasljeđenih po ostavini iza pok. Dragice Stančec iz Malog Otoka te daje riječ načelniku za pojašnjenje.
	Načelnik pojašnjava da smo na prošloj sjednici Općinskog vijeća već rješavali jedan isti zahtjev gdje su nekretnine po ostavini iza pok. Dragice Stančec iz Malog Otoka pripale Općini, a nakon toga nam se javio vlasnik koji je neke čestice kupio, ali nije proveo kupoprodajne ugovore. Sada imamo još dva takva zahtjeva i to od Dražena Kuzmić iz Malog Otoka 9 za čkbr. 710/2 i od Marijana Celiščak za čkbr. 1087/23, sve k.o. Veliki Otok. Svi su dostavili dokaze da su navedene čestice kupili.
	Za raspravu se nitko nije javio i predsjednica daje na glasovanje:
	1) Odluku o priznavanju prava vlasništva Draženu Kuzmić iz Malog Otoka 1D na nekretnini u k.o. Veliki Otok, čkbr. 710/2.
	Nakon glasovanja predsjednica konstatira da je Odluka donijeta JEDNOGLASNO, sa 8 glasova „ZA“.
	2) Odluku o priznavanju prava vlasništva Marijanu Celiščak iz Malog Otoka 38 na nekretnini u k.o. Veliki Otok, čkb.r. 1087/23.
	Nakon glasovanja predsjednica konstatira d aje Odluka donijeta JEDNOGLASNO, sa 8 glasova „ZA“.
	Odluke se nalaze u prilogu zapisnika i njegov su sastavni dio.

Točka 12.

	Predsjednica otvara 12. točku dnevnog reda – razmatranje zamolbe Davorke i Hrvoja Horvat te donošenje odluke o sufinanciranju troškova predškolskog programa boravka djeteta jasličke dobi, te daje riječ načelniku za pojašnjenje.
	Načelnik pojašnjava da je dijete smješteno u obrt za čuvanje djece u Koprivnici, od 8.11.2019. godine, da je puna ekonomska cijena za boravak djeteta u dobi do 1 godine u iznosu 3.000,00 kuna, a Općina bi sufinancirala 1.500,00 kuna do 19.12.2019., godine, a nakon toga, dok dijete napuni 1 godinu života cijena se smanjuje na 1.500,00 kuna pa bi Općina sufinancirala 750,00 kuna, što je 50% iznosa ekonomske cijene.
	Za raspravu se po ovoj točki nitko nije javio i predsjednica daje na glasovanje Odluku o sufinanciranju troškova boravka djeteta jasliček dobi u Obrtu za čuvanje djece „Bakino dvorište“ roditeljima Davorki i Hrvoju Horvat te nakon glasovanja konstatira da je Odluka donijeta JEDNOGLASNO, sa 8 glasova „ZA“.
	Odluka se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Točka 13.

	Predsjednica otvara 13. točku dnevnog reda – pitanja i prijedlozi te daje riječ načelniku za informacije o dodjeli učeničkih stipendija.
	Načelnik pojašnjava da su u natječaju za dodjelu učeničkih stipendija primljene 4 zamolbe i to 2 za „Kategoriju B“  (socijalni status obitelji) i 2 za „Kategoriju C“ (deficitarna zanimanja) te da je stipendija odobrena za sve četiri zamolbe, s time da će se za Kategoriju B stipendija isplaćivati na račun učeničkih domova (u Čakovcu i Varaždinu) u kojima su smještene učenice – Tara Kolaš u Čakovcu, a Lorena Friščić u Varaždinu, svakoj u iznosu 630,00 kuna, dok će se za Kategoriju C isplaćivati učenicima u iznosu 300,00 kuna.

	Nakon toga predsjednica otvara raspravu.

	S. Kuruc postavlja pitanje zašto su kod izgradnje parkirališta sa e-punionicom, na među sa Vidovićima postavljene dvije ograde, te tko je platio odvoz granja.
	Načelnik pojašnjava da je to sve bilo određeno projektom.
	A. Dedi konstatira da bi sve kontejnere po naseljima (u okviru zelenih otoka) trebalo što prije ukloniti, a ne postavljati nadzorne kamere koje nećem imati svoju svrhu, jer ljudi tu naprave smetlište.
	Načelnik pojašnjava da se po izgradnji reciklažnog dvorišta, ukloniti svi kontejneri za plastiku i papir, jer se isto može davati na kućnom pragu, a ostali bi samo kontejneri za staklo, jer moramo osigurati zbrinjavanje svih vrsta otpada.  

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

	Dovršeno u: 19.15 sati.
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