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	ZAPISNIK
         od 27. siječnja 2020. godine
	
sa 30. sjednice Općinskog vijeća Općine Legrad održane u sali za sastanke Općine Legrad.
	
	Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/20-01/01, URBROJ: 2137/10-20-1 od 22. siječnja 2020. godine.
	Prisutni: Snježana Kuzmić – predsjednica, Alenka Černeli, Alen Dedi, Igor Horvat, 
                         Stjepan Kuruc, Marina Kuzmić, Predrag Posavec,Katarina Sabolić i Ivan Šivak 
                           - članovi.
	Ne prisustvuju: Nino Bukovčan
	Sjednici prisustvuju: - Ivan Sabolić, općinski načelnik Općine Legrad, 
         Zapisničar: Vesnica Cvetnić, privremena pročelnica u Jedinstvenom upravnom odjelu
                               Općine Legrad,
	Početak rada: 18.00 sati.

	Predsjednica pozdravlja sve prisutne, otvara 30. sjednicu Općinskog vijeća Općine Legrad te poziva V. Cvetnić da izvrši prozivku.
	Nakon izvršene prozivke predsjednica konstatira da je prisutno 10 od 11 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 29. sjednice Općinskog vijeća od 16.12.2019. godine,
Aktualni sat,
3.   Razmatranje prijedloga i donošenje Statutarne odluke o izmjenama i dopunama  
      Statuta Općine Legrad,
	4.   Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje
                političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Legrad za razdoblje 
                od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine,  
	5.   Donošenje programa o izmjeni Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog 
                pitanja mladih obitelji na području Općine Legrad,
	6.   Donošenje Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Legrad,
	7.   Razmatranje zamolbe Barbare Sakač Novak iz Antolovca te donošenje Odluke o 
                sufinanciranju troškova predškolskog boravka djeteta jasličke dobi,
	8.   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 10 glasova „ZA“).
			
Točka 1. 

	Predsjednica otvara 1. točku dnevnog reda – usvajanje zapisnika sa 29. sjednice Općinskog vijeća Općine Legrad održane 16. prosinca 2019. godine. 
	Primjedaba na zapisnik nije bilo te predsjednica daje na usvajanje Zapisnik sa 29. sjednice Općinskog vijeća i nakon glasovanja konstatira da je zapisnik usvojen JEDNOGLASNO, sa 10 glasova „ZA“.
	

Točka 2.

	Predsjednica otvara 2. točku dnevnog reda – aktualni sat te daje riječ načelniku.
	Načelnik konstatira da će ukratko iznijeti aktivnosti Općine od prošle sjednice Općinskog vijeća i to:
	1) projekt Doorstep – posljednji susret održan u Makedoniji, ukratko pojašnjava što se događalo i navodi da se iz takvih susreta u okviru projekta naučilo o novim stvarima, a mi smo svoje aktivnosti predstavili drugima,
	2) započela je izgradnja šetnice na Šoderici koja obuhvaća izgradnju pješačke staze i javne rasvjete,
	3) Od Ministarstva za demografiju su nam odobrena sredstva za rad dječjeg vrtića u iznosu 110.000,00 kuna prema neslužbenoj listi,
	4) raspisan je natječaj za sufinanciranje projekata udruga za 2020. godinu koji će trajati 30 dana,
	5) u tijeku radovi malčiranja cestovnih pojasa koje obavlja ŽUC, ali smo dogovorili da se to napravi i uz neke općinske putove; 
	6) u Selnici Podravskoj su prokopani kanali uz cestu radi bolje protočnosti oborinskih voda, a mještani moraju sami nabaviti betonske cijevi koje će se onda postaviti o našem trošku,
	7) Glas Podravine – imenovana je v.d. direktorica trgovačkog društva, Tihana Hleb,
	8) u Zavodu za prostorno uređenje je održan sastanak us vezi izrade UPU-a za Šodericu, ali postoje određeni problemi, jer su oni utvrdili da za Šodericu zapravo postoje dva važeća plana, s time da je jedan obuhvaća cijelo područje uključujući i područje Općine Drnje, a drugi samo naš dio, te je dogovoreno da će se to sve izvidjeti i da ćemo ponovo održati sastanak, a predloženo je i da se izvrši usklađivanje granica između Općine Legrad i Općine Legrad, u skladu s provedenom katastarskom izmjerom,
	9) na natječaj Središnjeg državnog ureda za sport ćemo prijaviti projekt 2. faze uređenja Fizeša.

	Nakon toga predsjednica otvara raspravu.
	A. Dedi obavještavam u svezi nove „šoder grabe u Selnici“ da su ljudi, mještani jako protiv, jer se nije ispoštivala zakonska obveza o udaljenosti od naselja koja je 2 km, a njima je granica odmah kod škole.
	Načelnik konstatira da je već ranije to unijeto u Prostorni plan Općine i to se nije moglo „izbaciti“ iz Prostornog plana, jer bi imali tužbu zbog dodijeljene koncesije za istraživanje i eksploataciju; navodi da je on tražio da se polje ogradi i to je bilo prihvaćeno; ostalo ovisi o Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja.
	A. Dedi smatra da bi trebalo vidjeti i sa vodnom zajednicom, da se odlomio dio zemljišta dok su bili visoki vodostaji i došlo je do eksploatacijskog polja; traži da načelnik sazove zbor građana u Selnici Podravskoj i da se ljudima objasni kakva je situacija.
	A. Dedi postavlja pitanje da li će Općina na svojem području organizirati predavanje za produženje dozvole za uporabu pesticidima te postavlja pitanje kakva je situacija s kanalizacijom Općine.
	Načelnik najprije odgovara da će Općina organizirati predavanje za produženje dozvola za uporabu pesticida, a što se tiče kanalizacije pojašnjava da su Hrvatske vode na zahtjev Koprivničkih voda odobrile sredstva za izradu nove projektne dokumentacije i KC vode će to dati izraditi ove godine, a kasnije bi se projekt prijavljivao za financiranje na fondove EU.

	Drugih pitanja pod ovom točkom nije bilo i predsjednica zaključuje raspravu.
    
Točka 3.

	Predsjednica otvara 3. točku dnevnog reda – razmatranje prijedloga i donošenje Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Legrad.
	Pojašnjeno je da se predložena izmjena i dopuna Statuta odnosi na usklađivanje Statuta sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi objavljenim u „Narodnim novinama“ broj 98/2019 od 16.10.2019. godine, a koji je stupio na snagu 1. siječnja 2020. godine. Prema članku 16. tog Zakona potrebno je u roku 60 dana uskladiti statute i druge opće akte s odredbama Zakona. Izmjene Zakona odnose se na preustroj tijela državne uprave prema kojemu su ukinuti uredi državne uprave u Županijama, a time i tijela koje su provodila nadzor akata, jer je prema ovom Zakonu određeno da nadzor obavljaju tijela državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt koji se donosi, što znači da predsjednica Općinskog vijeća ne dostavlja više na nadzor opće akte koje Općinsko vijeće donosi Uredu državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji, već ministarstvima u čijem djelokrugu su poslovi za koje se donosi opći akt. Zakonom, a i prijedlogom ovih izmjena i dopuna Statuta Općine je također razrađena procedura nadzora akata koja se odnosi na slučajeve kada opći akt nije usklađen sa zakonskim propisima, o čemu najprije može odlučiti općinski načelnik u okviru svojih ovlasti, a dalje i nadležna tijela državne uprave. Nadalje, za usklađenje predstoji i Poslovnik Općinskog vijeća koji će se također morati uskladiti. 

		Nakon toga predsjednica otvara raspravu.
	Za raspravu se po ovoj točki nitko od članova Općinskog vijeća nije javio te predsjednica zaključuje raspravu i daje na glasovanje donošenje Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Legrad. 

	Nakon glasovanja predsjednica konstatira da je Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Legrad donijeta JEDNOGLASNO, sa 10 glasova „ZA“.
	
	Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Legrad nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Točka 4.

	Predsjednica otvara 4. točku dnevnog reda – razmatranje i donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Legrad za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine. 

	Načelnik pojašnjava da se odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka donosi svake godine, na početku, a njome se planirana proračunska sredstva raspoređuju za političke stranke koje imaju svoje članove u Općinskom vijeću. Pojašnjeno je da je prema novom Zakonu o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma, donijetom 2019. godine, člankom 5. određen najmanji iznos po jednom članu Općinskog vijeća koji iznosi 1.000,00 kuna godišnje, dok se za podzastupljeni spol, u našem slučaju su to članice Općinskog vijeća taj iznos povećava za 10%, a podzastupljenost spola se smatra ako je zastupljenost jednog spola niža od 40%. U našem slučaju to jeste, 4 članice od 11 članova Općinskog vijeća ukupno.

		Za raspravu se po ovoj točki dnevnog reda, kao niti po predloženom tekstu prijedloga Odluke nitko nije javio i predsjednica daje na glasovanje donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Legrad za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine.
	Nakon glasovanja predsjednica konstatira da je Odluka donijeta JEDNOGLASNO, sa 10 glasova „ZA“.  
	Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Legrad za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.
		 

	
Točka 5.

	Predsjednica otvara 5. točku dnevnog reda donošenje Programa o izmjeni Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Legrad te za pojašnjenje daje riječ načelniku.
	Načelnik pojašnjava da je na posljednjoj sjednici Odbora za dodjelu sredstava predloženo da se smanji iznos za Mjeru 3. – kupnja građevinskog zemljišta i nekretnine (kuće) kako bi više korisnika dobilo sredstva, jer da je preveliki razmjer u iznosu, te je predloženo da se za kupnju građevinskog zemljišta smanji iznos sa 30.000,00 kuna na 15.000,00 kuna, a za kupnju kuće sa 70.000,00 kuna 35.000,00 kuna.
	Za raspravu se po navedenom prijedlogu nitko nije javio te predsjednica daje na glasovanje prijedlog Programa o izmjeni Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Legrad i nakon glasovanja konstatira da je Program donijet sa 9 glasova „ZA“ i 1 „SUZDRŽANIM“.
	Program o izmjeni Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Legrad nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Točka 6.

	Predsjednica otvara 6. točku dnevnog reda – donošenje Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Legrad i za pojašnjenje daje riječ načelniku.
	Načelnik pojašnjava da bi se ovom odlukom objedinila 3 natječaja i to Javni pozivi za Mjeru 1. i Mjeru 2. Programa stambenog zbrinjavanja mladih obitelji, natječaj za prodaju gradilišta na Šoderici i natječaj za prodaju nekih nekretnina u vlasništvu Općine.
	Ujedno navodi da su mu Romi iz Velikog Otoka kbr. 96 ponudili prodaju kuće za 100 tisuća kuna, ali da kasnije nisu došli niti su dostavili pismo namjere.
	Drugih pitanja niti rasprave po ovoj točki dnevnog reda nije bilo i predsjednica daje na glasovanje donošenje Odlukeo prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Legrad.
	Nakon glasovanja predsjednica konstatira da je Odluka donijeta sa 9 glasova „ZA“ i 1 „SUZDRŽANIM“ glasom.
	Odluka se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Točka 7.

	Predsjednica otvara 7. točku dnevnog reda – razmatranje zamolbe Sakač Novak Barbare iz Antolovca za sufinanciranje troškova jaslica te navodi da smo u međuvremenu dobili i zamolbu Sandre i Marka Črneli iz Velikog Otoka.
	Za raspravu se nitko nije javio i predsjednica daje na glasovanje donošenje Odluke o sufinanciranju troškova jaslica i to za:
	1) podnositelja zahtjeva Barbaru Sakač Novak iz Antolovca 69, te nakon glasovanja konstatira da je Odluka donijeta JEDNOGLASNO (sa 10 glasova ZA),
	2. podnositelje zahtjeva Sandru i Marka Črneli iz Velikog Otoka 32, te nakon glasovanja kosntatira da je Odluka donijeta JEDNOGLASNO (sa 10 glasova ZA).

	Odluke o sufinanciranju troškova boravka djeteta jasličke dobi nalaze se u prilogu zapisnika i njegov su sastavni dio.

Točka 8.

	Predsjednica otvara 8. točku dnevnog reda – pitanja i prijedlozi te otvara raspravu.
	S. Kuruc iznosi prijedlog za dodjelu javnog priznanja – dodjelu kaktusa za kategoriju „najneuredniji okoliš“.
	Z. Međimorec navodi da bi po asfaltu u Kutnjaku trebalo sanirati udarne rupe, na što načelnik konstatira da će razgovarati sa ŽUC-om.
	Nakon toga načelnik konstatira da bi se ove godine trebalo asfaltirati daljnjih 1 km dužine županijske ceste u Kutnjaku kao i da je bivši SIZIM kupljen od strane ŽITO Osijeka.

	A. Črneli iznosi potrebu za sanaciju poljskog puta između SIZIM—a i Malog Otoka, navodeći da je put u takvom stanju da se po njemu ne može proći uopće, a što je napravljeno dok se vozila gnojnica iz SIZIMA.
	
	Budući da se za raspravu više nitko nije javio, predsjednica se zahvaljuje prisutnima i zaključuje sjednicu Općinskog vijeća.

	Dovršeno u: 19.15 sati.

	Zapisničar:                                                                                                  Predsjednica:
       Vesnica Cvetnić                                                                                        Snježana Kuzmić



    

