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	ZAPISNIK
         od 16. prosinca 2019. godine
	
sa 29. sjednice Općinskog vijeća Općine Legrad održane u sali za sastanke Općine Legrad.
	
	Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/19-01/01, URBROJ: 2137/10-19-9 od 10. prosinca 2019. godine.
	Prisutni: Snježana Kuzmić – predsjednica, Nino Bukovčan, Alenka Černeli, Alen Dedi,  
                          Stjepan Kuruc, Marina Kuzmić, Predrag Posavec i Katarina Sabolić - članovi.
	Ne prisustvuju: Igor Horvat, 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,

Ana Valek, referent za komunalne poslove i komunal. redarstvo.
         Zapisničar: Vesnica Cvetnić, privremena pročelnica u Jedinstvenom upravnom odjelu
                               Općine Legrad,
	Početak rada: 17.00 sati.

	Predsjednica pozdravlja sve prisutne, otvara 29. 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 28. sjednice Općinskog vijeća od 18.11.2019. godine,
Aktualni sat,
3. Razmatranje i donošenje Proračuna Općine Legrad za 2020. godinu i Projekcija za 2021. i 2022. godinu sa donošenjem Plana razvojnih programa Općine Legrad za 2020. godinu i programa javnih potreba i to:
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Legrad u 2020. godini,
Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom na području Općine Legrad u 2020. godini,
Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Legrad u 2020. godini,
Program javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na području Općine Legad u 2020. godini,
Program javnih potreba u kulturi na području Općine Legrad u 2020. godini,
Program javnih potreba sufinanciranja vjerskih zajednica na području Općine Legrad u 2020. godini,
Plan socijalne skrbi na području Općine Legrad u 2020. godini,
Program javnih potreba u sportu na području Općine Legrad u 2020. godini,
Program javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti na području Općine Legrad u 2020. godini,
Program o namjenskom korištenju sredstava za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2020. godinu,
Program o korištenju sredstava ostvarenih od zakupa i privremenog korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Legrad u 2020. godini,
Program o korištenju sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta na području Općine Legrad u 2020. godini,  
	4. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Legrad za 2020. godinu,  
	5. Donošenje Odluke o zabrani građenja građevina i izvođenja građevinskih radova     
                tijekom turističke sezone za 2020. godinu na području Općine Legrad,
	6.  Razmatranje i usvajanje Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine 
              Legrad za 2019. godinu,
 	7. Donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Legrad za 2020. 
              godinu s trogodišnjim financijskim učincima,
	8. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o plaći i drugim pravima iz rada 
              općinskog načelnika Općine Legrad,
	9. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće 
             službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Legrad,
	10. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o načinu pružanja javnih usluga 
              prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na
              području Općine Legrad,
	11. Razmatranje zahtjeva za sufinanciranje dječjih jaslica podnositelja zahtjeva 
              Miroslava i Marije Šalamon iz Legrada,  
12. Pitanja i prijedlozi.

	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 28. sjednice Općinskog vijeća Općine Legrad održane 18. studenoga 2019. godine. 
	Primjedaba na zapisnik nije bilo te predsjednica daje na usvajanje Zapisnik sa 28. sjednice Općinskog vijeća i nakon glasovanja konstatira da je zapisnik usvojen JEDNOGLASNO, sa 8 glasova „ZA“.
	
Točka 2.

	Predsjednica otvara 2. točku dnevnog reda – aktualni sat te daje riječ načelniku.
	Načelnik navodi da će izvješće o radu Općine i provedenim aktivnostim u proteklom razdoblju iznijeti po točkama i to:
	1) projekt izgradnje šetnice na Šoderici – izvođača radova izgradnje je T.O. BOBICA koji sa kojima je ugovorena i nabava dječjih igrališta, dok je ELEKTROCENTAR PETE d.o.o. dobio nabavu opremanja šetnice urbanom opremom i javnom rasvjetom.
	2) projekt obnove izgrališta u Fizešu – u prvoj fazi je zamjena ograde, dok bi u drugoj fazi bila zamjena klupa za rezervne igrače,
	3) projekt groblja u Selnici Podravskoj – u tijeku su radovi postavljanja ograde na groblju i ovaj tjedan do srijede bi to trebalo biti dovršeno,
	4) projekt dogradnje mrtvačnice u Malom Otoku – projekt je odobren od strane Agencije za plaćanja (prijava podnesena putem LAG-a) i početkom iduće godine će se započeti sa provedbom javne nabave i provedbom projekta,
	5) isporučen je čamac za košnju rese, ali je dogovoreno da će se u proljeće izvršiti probni rad, za sada je on deponiran kod Gašpara uz jezero EP šljunka, ali smo imali problem sa istovarom, jer nas nisu upozorili koliko je to veliko i teško i da obični viljuškar to ne može istovariti,
	6) božićna priredba – u četvrtak se održava božićna priredba Dječjeg vrtića, a u dramskom dijelu će gostovati članovi zaposlenika DV Tratinčica iz Koprivnice,
	7) Glas podravine – održana je skupština Glasa Podravine, ali pristigle ponude i ponuđeni programi nisu bili zadovoljavajući,
	8) priprema za održavanje cesta u zimskom razdoblju (zimska služba) od strane LEKOM-a – traktor je u Čakovcu da se na njega postavi hidraulika za ralicu za snijeg, a od OPG-a Rašanec Ivice iz Velikog Otoka smo dobili ponudu za zimsku službu na vrijeme od 5 godina, dok bi čišćenje Šoderice ugovorili sa Zorkom,
	9) u izradi smo novog broja lista „VOZLEK“ koji bi već sutra trebao biti izrađen te bi se podijelio prije Božića,
	10) otvorene su primljene prijave u 2. krugu za sredstva prema programu stambenog zbrinjavanja mladih obitelji te su odobrene prijave Petra i Tatjane Puhar ih Velikog Otoka i Pauli Holcman iz Legrada, dok su 2 prijave odbijene zbog nedostatnih sredstava i u jednoj od tih prijava nisu obrasci bili potpisani, a podnositelj druge prijave je već dobio sredstva za drugu namjenu u 2018. godini.
	Ujedno navodi da je od strane Povjerenstva predloženo da se u programu smanje iznosi za Mjere 1 i 2 kako bi sredstva bila dostupna većem broju korisnika.
	11) za iduću godinu nam predstoji donošenje odluke za izradu UPU-a za Šodericu, natječaj za prodaju nekretnina te kreditno zaduženje za financiranje EU projekata.
	12) dobili smo nasljedstvo iza pok. Mije Horvata iz Legrad prema čemu je sva njegova imovina na području naše Općine pripala Općini,
	13) na Županijskoj skupštini se raspravljalo o uvođenju prehrane učenicima područnih škola, ali je to odbijeno, te ćemo službeno od Općine zatražiti financiranje za naše područne škole.
	14) održan je sastanak sa novom načelnicom Ortilosa i delegacijom iz Szepetneka. Sa načelnicom je dogovoreno da se doradi program jednodnevnog prijelaza kako bi se iniciralo ljude da u većem broju prelaze granicu, dok je sa delagacijom iz Szepetneka dogovarano da se napravi jedan projekt u suradnji sa Evangeličkom crkvom koji bi se financirala mađarska Vlada koja ima fond za nacionalne manjine.
	15) za cestu Mali Pažut je održan tehnički pregled na kojem su uočeni neki sitni nedostaci koji ne uvjetuju izdavanje uporabne dozvole.
	16) sudjelovao na jednom EU projektu u Beogradu te planira preslikati estonski model centra za mlade.

	Nakon toga predsjednica otvara raspravu.
	A. Dedi postavlja pitanje koliki je trošak zamjene ograde oko igrališta u Fizešu.
	Načelnik navodi da je trošak cca 230.000,00 kuna.
	A. Dedi postavlja pitanje kada bi se izvršilo čišćenje cestovnih kanala i kada se planiraju provesti izbori za mjesne odbore.
	Načelnik pojašnjava da je sa ŽUC-om razgovarao u svezi čišćenja kanala, oni su rekli da će sve obići, ali za sada nisu ništa poduzeli, a zna da je najveći problem sa oborinskim vodama kod kuće Brankice Mikulan u Selnici P., a što se tiče izbora za mjesne odbore – tu postoji problem da li će se uopće netko i javiti da uđe u mjesne odbore, budući da nema ljudi.
	 V. Cvetnić navodi da ukoliko se ne planiraju provesti izbori za mjesne odbore, treba razmisliti da li je njihovo postojanje neophodno, a ukoliko nije to se mora regulirati i u Statutu Općine. Dosta Općina je već ukinulo mjesne odbore, jer su oni pravne osobe koje Općina mora financirati, a nemaju dovoljno stručnih osoba za obavljanje obveza koje moraju provoditi.
	A. Dedi konstatira da su mještani svugdje nezadovoljni u svezi okićenosti naselja božićnim dekoracijama, jer su one uglavnom postavljene u Legradu, a u naseljima ih ima malo, od toga dijelovi ne svijetle.
	Načelnik navodi da je on naručio još dodatne dekoracije koje su trebale biti isporučene do 16.12., ali još nisu došle.

	Nakon toga se više nitko nije javio za raspravu i predsjednica zaključuje raspravu. 
	
Točka 3.

	Predsjednica otvara 3. točku dnevnog reda – donošenje Proračuna Općine Legrad za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu sa predloženim Planom razvojnih programa i programima javnih potreba te daje riječ načelniku. 
	Načelnik pojašnjava da se prvobitni prijedlog Proračuna o kojem se raspravljalo na prošloj sjednici Općinskog vijeća, nije mijenjao, da je na toj sjednici on uglavnom pojasnio sve prihode i rashode koji su planirani prijedlogom Proračuna; da zbog manjih prihoda u odnosu na rashode, uglavnom za provođenje projekata, u prvoj polovini godine nećemo pokretati nove projekte već ćemo se bazirati na javne nabave za odobrene projekte ili na samu provedbu projekata koji su u tijeku; prema izračunu i ranijoj najavi trebat ćemo se kratkoročno zadužiti kako bismo pokrili obveze za projekte dok ne dobijemo povrate tih sredstava, a radi se o projektu reciklažnog dvorišta i projektu šetnice na Šoderici za koje se mora osigurati najveći iznos sredstava.
	Nakon toga načelnik poziva vijećnike da postave pitanja u svezi dostavljenog prijedloga, budući da je on uglavnom pojasnio sve stavke u prijedlogu pa nebi sad ponavljao ista pojašnjenja. 
		Za raspravu se po ovoj točki nitko nije javio i predsjednica zaključuje raspravu te daje na glasovanje donošenje Proračuna Općine Legrad za 2020. godinu sa Planom razvojnih programa i Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Legrad u 2020. godini, Programom gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom na području Općine Legrad u 2020. godini, Programom održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Legrad u 2020. godini, Programom javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na području Općine Legad u 2020. godini, Programom javnih potreba u kulturi na području Općine Legrad u 2020. godini, Programom javnih potreba sufinanciranja vjerskih zajednica na području Općine Legrad u 2020. godini, Planom socijalne skrbi na području Općine Legrad u 2020. godini, Programom javnih potreba u sportu na području Općine Legrad u 2020. godini, Programom javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti na području Općine Legrad u 2020. godini, Programom o namjenskom korištenju sredstava za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2020. godinu, Programom o korištenju sredstava ostvarenih od zakupa i privremenog korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Legrad u 2020. godini i Programom o korištenju sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta na području Općine Legrad u 2020. godini,  
	Nakon glasovanja predsjednica konstatira da je Proračun Općine Legrad sa svim programima donijet JEDNOGLASNO, sa 8 glasova „ZA“.
	Proračun Općine Legrad za 2020. godinu sa Planom razvojnih programa te Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Legrad u 2020. godini, Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom na području Općine Legrad u 2020. godini, Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Legrad u 2020. godini, Program javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na području Općine Legad u 2020. godini, Program javnih potreba u kulturi na području Općine Legrad u 2020. godini, Program javnih potreba sufinanciranja vjerskih zajednica na području Općine Legrad u 2020. godini, Plan socijalne skrbi na području Općine Legrad u 2020. godini, Program javnih potreba u sportu na području Općine Legrad u 2020. godini, Program javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti na području Općine Legrad u 2020. godini, Program o namjenskom korištenju sredstava za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2020. godinu, Program o korištenju sredstava ostvarenih od zakupa i privremenog korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Legrad u 2020. godini i Program o korištenju sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta na području Općine Legrad u 2020. godini nalaze se u prilogu zapisnika i njegov su sastavni dio.

Točka 4.

	Predsjednica otvara 4. točku dnevnog reda – razmatranje i donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Legrad za 2020. godinu te pojašnjava da se ta odluka donosi sa svakim donošenjem Proračuna za proračunsku godinu, a da je ona uglavnom ista svake godine budući da nema niti izmjena zakonskih propisa vezanih uz izvršavanje proračuna.
		Za raspravu se nitko nije javio i predsjednica daje na glasovanje donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Legrad za 2020. godinu.
	Nakon glasovanja predsjednica konstatira da je Odluka donijeta JEDNOGLASNO, sa 8 glasova „ZA“.  
	Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Legrad za 2020. godinu nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.
		 
Točka 5.

	Predsjednica otvara 5. točku dnevnog reda – razmatranje i donošenje Odluke o zabrani građenja građevina i izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone za 2020. godinu na području Općine Legrad te poziva načelnika za pojašnjenje.
	Načelnik pojašnjava da se navedena odluka donosi za godinu unaprijed, da se odnosi na zabranu građenja tijekom dana vikenda i blagdana tijekom turističke sezone na području Šoderice, ali da se izvanredni radovi mogu izvoditi.
	Za raspravu se po ovoj točki dnevnog reda nitko nije javio i predsjednica daje na glasovanje  donošenje Odluke o zabrani građenja građevina i izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone za 2020. godinu na području Općine Legrad te nakon glasovanja konstatira da je Odluka donijeta JEDNOGLASNO, sa 8 glasova „ZA“.
	Odluka o zabrani građenja građevina i izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone za 2020. godinu na području Općine Legrad nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Točka 6.

	Predsjednica otvara 6. točku dnevnog reda – razmatranje Analize stanja sustava CZ na području Općine Legrad za 2019. godinu te daje riječ V. Cvetnić za pojašnjenje.
	V. Cvetnić pojašnjava da je Analizu izradi Defensor s kojim imamo sklopljen Ugovor, da se Analiza stanja i Plan razvoja donose svake godine sa donošenjem Proračuna. Da su u analizi navedene aktivnosti koje su se obavljale vezano uz sustav CZ i pojašnjava da smo ove godine konačno donijele određene odluke koje smo obvezni po novoizrađenoj Procjeni rizika.
	A. Dedi postavlja pitanje da li osobe imenovane u postrojbu civilne zaštite to znaju da su tamo raspoređeni i smatra da bi ih trebalo sazvati, upoznati s time, ali ih upoznati i s obvezama koje imaju, za što je načelnik izjavio da će se to napraviti iduće godine.
	Za raspravu se po ovoj točki više nitko nije javio i predsjednica zaključuje raspravu i daje na glasovanje donošenje Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Legrad u 2019. godini te nakon glasovanja konstatira da je Analiza donijeta sa JEDNOGLASNO, sa 8 glasova „ZA“.
	Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Legrad za 2019. godinu nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.
   
Točka 7.

	Predsjednica otvara 7. točku dnevnog reda – razmatranje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Legrad za 2020. godinu te daje riječ načelniku za pojašnjenje.
	Načelnik pojašnjava da se Plan donosi istovremeno s Proračunom kako je već rečeno, da on sadrži i trogodišnje financijske planove za sudionike CZ, da su u Planu navedene planirane aktivnosti koje bi se trebale provesti u 2020. godini sa operativnim snagama civilne zaštite, ali i planirane aktivnosti Općine u svezi obveza vezanih uz Procjenu rizika.
	Za raspravu se više nitko nije javio i predsjednica zaključuje raspravu te daje na glasovanje donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Legrad za 2020. godinu.
	Nakon glasovanja predsjednica konstatira da je Plan donijet JEDNOGLASNO, sa 8 glasova „ZA“

Točka 8.

	Predsjednica otvara 8. točku dnevnog reda – razmatranje i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o plaći i drugim pravima iz rada općinskog načelnika Općine Legrad te poziva načelnika za pojašnjenje.
	Načelnik pojašnjava da je ranije bio dogovor da se plaće u Općini povećavaju sa plaćama na državnoj razini; da je za njega osnovica određena istom kao i osnovica za državne dužnosnike pa se to ne može mijenjati za njegovu plaću, dok je za plaće službenika i namještenika on određivao visinu osnovice koja je bila manja u odnosu na državne službenike i namještenike, ali su bili koeficijenti veći. S obzirom da su na državnoj razini povećane plaće za 6%, on predlaže također povećanje, ali sada koeficijenata, a da osnovica za službenike bude izjednačena sa osnovicom za državne službenike pa se koeficijenti neće više morati povećavati. Navodi da on kao dužnosnik nema pravo na materijalna prava koja imaju službenici (regres, božićnica) te je predložio povećanje koeficijenta za njegovu plaću koji bi na godišnjoj razini obuhvatio i iznose tih prava. Povećanje koeficijenta za njegovu plaću je cca 15% što u neto iznosu je nešto manje odnosno povećanje neto iznosa je cca 1.100,00 kn, a povećanje je predložio i zbog toga što zaposlenici i vrtića i Općine bi imali veću plaću od njega bez tog povećanja, što smatra degradirajućim s obzirom na svoje obveze i odgovornosti. Osim toga njegova plaća je i s tim povećanjem još uvijek među najmanjim plaćama dužnosnika u našoj Županiji. Predloženi koeficijenti za službenike bi se predloženim izmjenama poravnali sa povećanjem plaća na državnoj razini.    
	Zamjenica načelnika Kristina Turk navodi da ona volonterski obavlja svoju dužnost i da za to ne prima nikakvu naknadu.
	Pitanja po ovoj točki dnevnog reda nije bilo te predsjednica daje na glasovanje donošenje Odluke o izmjeni Odluke o plaći i drugim pravima iz rada općinskog načelnika Općine Legrad i nakon glasovanja konstatira da je Odluka donijeta sa 7 glasova „ZA“ i 1 „suzdržanim“ glasom.

	Odluka o izmjeni odluke o plaći i drugim pravima iz rada općinskog načelnika Općine Legrad nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Točka 9.

	Predsjednica otvara 9. točku dnevnog reda – razmatranje i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračuna plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Legrad, konstatira da je načelnik u prethodnoj točci dnevnog reda pojasnio i ovaj prijedlog te poziva vijećnike za raspravu.
	Za raspravu se nitko nije javio i predsjednica daje na glasovanje donošenje Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračuna plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Legrad te nakon glasovanja konstatira da je Odluka donijeta JEDNOGLASNO, sa 8 glasova „ZA“.
	Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračuna plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Legrad nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.
	
Točka 10.

	Predsjednica otvara 10. točku dnevnog reda – donošenje Odluke o izmjenama Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Legrad i daje riječ načelniku za pojašnjenje.
	Načelnik pojašnjava da su donijete izmjene Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom te se sve odluke vezane uz tu djelatnost moraju uskladiti sa navedenim izmjenama koje se odnose na izmjenu načina obračuna cijene usluga što se većinom odnosi na poslovne subjekte. Nakon toga pojašnjava novi sistem obračuna cijene odvoza otpada i navodi da će cijena biti veća, odnosno da bi fiksni dio za domaćinstva iznosi cca 57,00 kn sa PDV-om, da bi se za kantu od 120 l, koju imaju naša domaćinstva plaćala cijena u iznosu cca 56,00 do 60,00 kn mjesečno. Ovom Odlukom ne razmatra se cjenik koji će dati na suglasnost Komunalac koji pri nama obavlja te poslove, već se odluka samo usklađuje sa Uredbom. Navodi da bi nove cijene trebale biti u primjeni od 1. siječnja 2020. godine, da će svima cijene skupljanja i odvoza otpada porasti te da su neki gradovi već podigli cijene.
	Pitanja po ovoj točki više nije bilo budući da je načelnik istovremeno sa pojašnjenjem dao odgovore na pitanja vijećnika.
	Nakon toga predsjednica daje na glasovanje donošenje Odluke o izmjenama Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Legrad i nakon glasovanja konstatira da je Odluka donijeta sa 6 glasova „ZA“ i 2 „SUZDRŽANA“.
	Odluka o izmjenama 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 – razmatranje zahtjeva za sufinanciranje dječjih jaslica i to:
	1) Marije i Miroslava Šalamon iz Legrada za sufinanciranje boravka djeteta jasličke dobi u Dječjem vrtiću „Klinčec“ u Donjoj Dubravi, počevši od 17.12.2019. godine, kada bi dijete napunilo jednu godinu.
	A. Dedi postavlja pitanje koliki su troškovi za sufinanciranje jaslica.
	Načelnik pojašnjava da su sada na godišnjoj razini oko 50 tisuća kuna. Ujedno pojašnjava da smo sufinanciranje predškolskog odgoja prijavili u Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, koje je objavilo poziv i gdje se može dobiti do 200.000,00 kuna sredstava za pokriće troškova predškolskog odgoja za 2020. godinu.
	Glasovanjem je JEDNOGLASNO, sa 8 glasova „ZA“, odobreno sufinanciranje troškova predškolskog odgoja djeteta jasličke dobi u visini 50% iznosa ekonomske cijene koju plaćaju roditelji.
	O tome je donijeta Odluka koja se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

	2) Eme i Zvonimira Bocko iz Selnice Podravske za sufinanciranje boravka djeteta jasličke dobi u Dječjem vrtiću „Klinčec“ u Donjoj Dubravi, počevši od 7.01.2020. godine, kada bi dijete napunilo jednu godinu.
	Glasovanjem je JEDNOGLASNO, sa 8 glasova „ZA“ odobreno sufinaninciranje troškova predškolskog odgoja djeteta jasličke dobi u visini 50% iznosa ekonomske cijene koju plaćaju roditelji.
	O tome je donijeta Odluka koja se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Točka 12.

	Predsjednica otvara 12. točku dnevnog reda – pitanja i prijedlozi i pojašnjava da imamo jednu zamolbu i to:
	1) zamolba trgovačkog društva GONDOLA d.o.o. za povrat kupljene nekretnine ili odobrenje za prodaju zemljišta.
	Načelnik pojašnjava da se radi o prijedlogu da Gondola vrati Općini kupljeno zemljište iza Veterinarske stanice u Legradu i to po istoj cijeni po kojoj su zemljište kupili ili da im se dozvoli da to zemljište prodaju te čita Kupoprodajni ugovor iz 2015. godine prema kojemu im za godinu dana istječe rok u kojem su morali izgraditi poslovni objekat za koji je zemljište prodano i otvoriti u njemu poslovnu djelatnost, a tako đer imaju i zabranu prodaje zemljišta 15 godina od dana kupnje. Oni do sada po toj obvezi nisu ništa učinili. Prema Ugovoru su dostavili i sredstva jamstva i to dvije bjanko zadužnice od po 100.000,00 kuna, te u slučaju isteka roka, Općina može sredstva jamstva naplatiti, ali je pitanje da li će imati iz čega. Stoga načelnik predlaže da im se ponudi 5.000,00 kuna za otkup prodajnog zemljišta, a da im se sredstva jamstva vrate.
	Prijedlog načelnika je glasovanjem prihvaćen JEDNOGLASNO, sa 8 glasova „ZA“ i o tome je donijeta Odluka koja se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

	2) Načelnik iznosi probleme u poslovanju trgovačkog društva Glas Podravine u kojem je on predsjednik Skupštine i konstatira da je u društvu ostalo svega 4 novinara; da je na sjednici Skupštine bilo sve 51% glasova, a za odlučivanje treba biti ¾ glasova svih članova Skupštine, a vezano uz odluku o prodaji zgrade na adresi Matije Gupca 2 u Koprivnici, jer je predloženo da se zgrada proda, a sjedište Društva da se preseli u neki drugi prostor, npr. bivše vojarne. Iz tih sredstava bi se povećao temeljni kapital što je trenutno jedini izlaz, jer u slučaju stečaja Društva više nećemo vidjeti sredstva našeg udjela u vlasništvu, a sada je to cca 297 tisuća kuna. S obzirom da se na Skupštini o tome nije moglo odlučiti, predloženo je da o tome odluče svi koji imaju udio u vlasništvu, odnosno Grad i sve Općine (Općinska vijeća). 
	A. Dedi postavlja pitanje da li ima interesa za kupnju te nekretnine.
	Načelnik konstatira da nije iskazano, ali je nekretnina na atraktivnoj lokaciji pa bi se možda netko zainteresirao za kupnju.  
	Drugih pitanja po ovoj točki nije bilo i predsjednica daje na glasovanje donošenje Odluke o davanju suglasnosti za prodaju zgrade Trgovačkog društva Glas Podravine te nakon glasovanja konstatira da je Odluka donijeta JEDNOGLASNO, sa 8 glasova „ZA“.
	Odluka se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

	A. Dedi postavlja pitanje što je s Legrađankom, da li je podijeljena sva oprema (namještaj) socijalnim korisnicima.
	Načelnik konstatira da jeste te da je vlasnik izjavio da će otvorenje biti najkasnije s 1.5.2020. godine.

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

	Dovršeno u: 19.00 sati.
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