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	ZAPISNIK
         od 23. lipnja 2020. godine
	
sa 34. sjednice Općinskog vijeća Općine Legrad održane u sali društvenog doma u Legradu. 
	
	Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/20-01/01, URBROJ: 2137/10-20-5 od 17. lipnja 2020. godine.
	Prisutni: Snježana Kuzmić – predsjednica, Nino Bukovčan, Alenka Černeli, Alen Dedi, 
                          Igor Horvat, Stjepan Kuruc, Predrag Posavec i Katarina Sabolić - članovi.
	Ne prisustvuju: Zdravko Međimorec (opravdao izostanak).
	Sjednici prisustvuju: - Ivan Sabolić, općinski načelnik Općine Legrad,
                                                 Kristina Turk – zamjenica općinskog načelnika Općine Legrad,
                                                 Melita Rašanec – referent za financijsko-računovodstvene poslove 
                                                 u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Legrad.
          Zapisničar: Vesnica Cvetnić, privremena pročelnica u Jedinstvenom upravnom odjelu
                               Općine Legrad,
	Početak rada: 20.00 sati.

	Predsjednica pozdravlja sve prisutne, otvara 34. sjednicu Općinskog vijeća Općine Legrad te poziva V. Cvetnić da izvrši prozivku.
	Nakon izvršene prozivke predsjednica konstatira da je prisutno 8 (osam) članova Općinskog vijeća, te da se sjednica Općinskog vijeća može održati.
	Nakon toga predsjednica konstatira da se prema Poslovniku Općinskog vijeća Općine Legrad prije predlaganja dnevnog reda, usvaja zapisnik sa prethodne sjednice Općinskog vijeća te se pristupa usvajanju istog.
	Predsjednica poziva članove Općinskog vijeća da iznesu primjedbe na dostavljeni Zapisnik sa 33. sjednice Općinskog vijeća.
	Primjedaba nije bilo i predsjednica daje na usvajanje Zapisnik te nakon glasovanja konstatira da je Zapisnik usvojen jednoglasno (sa 8 glasova „ZA“).

	Nakon toga predsjednica predlaže sljedeći

D N E V N I  R E D

	1. Aktualni sat,
2. Donošenje Odluke o smjernicama za izradu Urbanističkog plana uređenja Spomen izletišta Predraga Jurčeca na k.č.br. 4047, k.o. Legrad (Veliki Pažut),
         3. Razmatranje i donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Legrad za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu te izmjena i dopuna programa javnih potreba i to:
	- Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Legrad u 2020. godini,
	- Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom na području Općine Legrad u 2020. godini,
	- Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Legrad u 2020. godini,
	- Programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na području Općine Legrad u 2020. godini,
	- Plana socijalne skrbi na području Općine Legrad u 2020. godini,
	- Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Legrad u 2020. godini,
	- Programa javnih potreba u sportu na području Općine Legrad u 2020. godini,
	- Programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti na području Općine Legrad u 2020. godini,
	4. Donošenje Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječji vrtić na području Općine Legrad,
	5. Donošenje Odluke o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području Općine Legrad,
	6. Donošenje Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Legrad za poslovnu namjenu, 
	7. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Općih uvjeta isporuke komunalne usluge ukopa na grobljima na području Općine Legrad,  
	8. Razmatranje Pisma namjere za dobivanje konce3sije trgovačkog društva EEG ENERGY-GAS d.o.o. te donošenje odluke o provedbi postupka za dodjelu koncesije i imenovanje Stručnog povjerenstva, 
	9. 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 – Aktualni sat te daje riječ načelniku.
	Načelnik pojašnjava da će pod ovom točkom dnevnog reda iznijeti sve aktivnosti Općine u razdoblju od prošle sjednice Općinskog vijeća i navodi:
1) sastanak sa MB Geotermalom – imenovani je novi direktor tvrtke te je sastanak održan u svezi ponovog dobivanja koncesije i planiranih aktivnosti za Legrad 1 i Kutnjak, za što su izjavili da je još upitno; nakon toga je razgovarao sa Županom i dogovoren je sastanak gdje je navedeno da je trenutni problem Prostorni plan Županije, ali je obećano njegovo donošenje do kraja ove godine sa uključenim planiranim projektom u Legradu. Zatražen je i dovod vodovodne mreže do planirane lokacije Legrad 1 o čemu je dogovarao sa KC vodama.

2) Od strane jednog investitora za građenje solarne elektrane je podnesen zahtjev Ministarstvu državne imovine, gdje je i on održao sastanak sa gđom Marijom Pavić, a vezano uz naše zahtjeve upućene Ministarstvu državne imovine, posebno onaj koji se odnosi na projekt „Tematska ruta Halaš čarda“. Međutim, za sve naše zahtjeve kao i za zahtjev za gospodarski objekt Mali pažut nije mogao dobiti informacije o njihovom statusu budući da svaki projekt odnosno svaka investicija ima svoga voditelja u Ministarstvu, ali su mu obećali da će pripremiti dokumentaciju i da će se održati sastanak vezano uz zgradu Mali Pažut i karaulu u Legradu.

3) sastanak u svezi provođenja programa ljeta na Šoderici – svi planirani programi su upitni zbog ponovnog širenja zaraze koronavirusom.

4) sastanak sa načelnicom Ortilosa u svezi jednodnevnog prijelaza za Svetu Anu – prijelaza neće biti zbog restriktivnih mjera mađarske strane (dozvoljeno okupljanje najviše 500-ak osoba, a to je u ovakvim situacijama nemoguće kontrolirati); tu se sada javlja problem obilježavanja Dana Općine Legrad koji se planirao sa organizacijom prijelaza i vjerojatno će se sve otkazati.

5) sastanak sa Igmom u svezi proširenja EP Jegnježđe i plana za EP Šoderica

6) isporučeno nam je hibridno vozilo i električni bicikli u projektu šetnice; potrebno je još postaviti obilježja projekta na bicikle; Javna ustanova nije uspjela održati radionice u školama dok će naš dio projekta biti završen u roku.

7) raspisan je natječaj za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta i održana je prezentacija na kojoj su postavljena pitanja vezana uz kompletiranje dokumentacije uz ponudu, a pitanja se prikupljaju do kraja trajanja natječaja i svi odgovori se stavljaju na internetsku stranicu Općine. Pojašnjava da je i poljoprivrednicima na prezentaciji naveo da će se ponude rangirati sukladno natječajnim kriterijima, ali oni koji podnesu za više čestica ponudu, dodijelit će im se čestice od prvo navedene u ponudu do ispunjenja kvote od 25 ha.

8) održana je Skupštian LAG-a; za daljnje unapređenje strategije razvoja LAG je dobio sredstva u visini jedan milion kuna koji će se utrošiti na OPG-ove.

9) za blagdan Tijelova je u Legradu održana sveta misa koju je vodio varaždinski novi biskup.

10) održan je sastanak sa Hrvatskim vodama vezano uz projekt „Bednje“ u Selnici Podravskoj gdje je navedeno da se na česticama koje je Bednja kupila moralo uknjižiti „pravo prvokupa od strane Hrvatskih voda“ te će se to i provesti. Sa Bednjom će se sastanak održati sutra.

11) otvoren je natječaj za održavanje poljskih puteva (makadamskih) koji se planiraju zavoziti do kraja srpnja.

12) održan je sastanak sa načelnikom Donje Dubrave koji će doći na prezentaciju planiranog projekta pod točkom 2. današnje sjednice.

Nakon toga predsjednica otvara raspravu.

	I. Horvat postavlja pitanje zavoženja puteva na području Velikog Pažuta.
	Načelnik konstatira da svi koji smatraju da se neki putevi moraju zavoziti da se jave u Općinu i da nam navedu česticu puta.
	A. Dedi smatra da se Dan Općine nije održao dok je trebalo pa smatra da sad više nema niti smisla to obilježavati.
	Načelnik smatra da bi se moglo obilježiti krajem godine kako bi se barem podijelila javna priznanja za ovu godinu.
	Predsjednica smatra da se bi trebalo barem održati svečanu sjednicu u skromnim uvjetima da se tada podijele javna priznanja.
	I.Horvat smatra da bi to bilo bolje u 7. ili 8. mjesecu, jer jesen može biti gora što se tiče koronavirusa.
	Predsjednica konstatira da je za 22. ili 23.8. planiran ponovni dolazak varaždinskog biskupa radi posvećenja kapele sv. Augustina u župnom dvoru u Legradu pa bi možda bilo dobro to spojiti sa obilježavanjem Dana Općine.

Budući da na sjednicu dolazi načelnik Donje Dubrave, gosp. Marijan Varga i gosp. Neven Lisjak, predsjednik UDVDR DD iz Donje Dubrave, za raspravu se više nitko nije javio i predsjednica zaključuje ovu točku dnevnog reda.

Točka 2.

	Predsjednica otvara 2. točku dnevnog reda – donošenje odluke o smjernicama za izradu urbanističkog plana uređenja Spomen izletišta Predraga Jurčeca na čkbr. 4047, k.o. Legrad na području Velikog Pažuta te pozdravlja goste iz Donje Dubrave.
	Načelnik navodi da je na sastanku u Općini Donja Dubrava već izložio prijedlog Općinskog vijeća Općine Legrad i to da naziv Spomen izletišta bude „Spomen izletište hrvatskih branitelja“ te da se jedna soba posvezi za Predraga Jurčeca i jedna posebna soba za marijana Hušnjaka iz Selnice Podravske.
	Gosp. Lisjak navodi da je potaknuta inicijativa se ta bivša karaula obnovi i uredi, jer je trenutno sve devastirano, te da se prijedlog kandidira na natječaj Ministarstva branitelja.
	Gosp. Varga, načelnik Općine Donja Dubrava konstatira da nakon 17 godina na toj dužnosti ima priliku predstaviti planove Općine Donja Dubrava vezane uz prostor bivše karaule koju su oni dobili od Države, da do ovog saziva Općinskog vijeća Općine Legrad i općinskog načelnika nije bilo prave suradnje s njihovom Općinom; navodi da oni sa Općinama Sveta Marija, Donji Vidovec, Kotoriba, a sada i Legrad zajednički rade na razvoju ovog kraja; žele urediti prostor karaule na Velikom Pažutu da se tamo mogu sretati svi branitelji iz ovog područja; da to bude središnje mjesto za obilježavanje Zrinskih i zaštićenog područja.
	A. Dedi smatra da je u interesu svih da se to mjesto obilježi, da je projekt dobar i hvalevrijedan i smatra da bi se to trebalo napraviti.
	Budući da je na sjednicu došao gosp. Ivica Šenji, predsjednik Udruge hrvatskih branitelja DR, Podružnice Legrad, načelnik mu pojašnjava u svezi planiranog projekta. 
	Nakon toga gosp. Varga pojašnjava koji sadržaji su planirani projektom za branitelje i ekologe – to je uređenje jedne šetnice uz mogući ribolov u jezeru; ulaz da ostane na asfaltiranom dijelu; da se dio prostora uredi za nogometno igralište te postavi sjenica za druženje nakon sportskih aktivnosti; parkiralište, dok bi se objekt „stare kuhinje“ uredio da se branitelji tu mogu podružiti, skuhati čaj i sl.; jedan dio prostora je namijenjen botaničkom sadržaju, a dio prostora za spomen sobu poginulim braniteljima. Trošak izrade projektne dokumetnaciju bio bi 70-80 tisuća kuna, međimurska županija bi projekat financirala sa cca 500 tisuća kuna u 2021. godini, a trebalo bi i od Kopirnvičko-križevačke županije zatražiti financiranje određenog dijela. „Ratni put“ Predraga Jurčeca je već dati u idejnom rješenju, a trebalo bi to dopuniti sa ratnim putom Marijana Hušnjaka. 
	Gosp. Šenji konstatira da je suglasan da se to sve izradi kako je predloženo, ali predlaže da bi po završetku projekta svi korisnici – braniteljske udruge trebali imati i svoje ključeve da to mogu koristiti kada im se ukaže potreba.

	Za raspravu se više nitko nije javio te predsjednica daje na glasovanje zaključak:
	da Spomen izletište nosi naziv „Spomen izletište hrvatskih branitelja“,

da se jedna prostorija uredi kao spomen soba Marijana Hušnjaka iz Selnice Podravske.
	Nakon glasovanja predsjednica konstatira da je Zaključak donijet JEDNOGLASNO, sa 8 glasova „ZA“.
	Zaključak se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.  

Točka 3.

	Predsjednica otvara 3. točku dnevnog reda – razmatranje i donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Legrad za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu te izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Legrad u 2020. godini, Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom na području Općine Legrad u 2020. godini, Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Legrad u 2020. godini, Programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na području Općine Legrad u 2020. godini, Plana socijalne skrbi na području Općine Legrad u 2020. godini, Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Legrad u 2020. godini,  Programa javnih potreba u sportu na području Općine Legrad u 2020. godini i Programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti na području Općine Legrad u 2020. godini te za pojašnjenje daje riječ načelniku.
	Načelnik pojašnjava da je do izmjena došlo zbog preraspodjele planiranih ulaganja u neke projekte i to: skinuti je plan uređenje društvenog doma u Legradu, jer se još ne može procijeniti točan iznos troškova te su planirana sredstva iz te pozicije prebačena na poziciju uređenja objekta „stare škole“, konkretno za uređenje prostora za održavanje programa predškole, budući da u prostoru Vrtića neće biti mjesta, jer se otvara jaslička skupina. Ostali prijedlozi u Izmjenama i dopunama su radi usklađivanja sa provedenim nabavama koje su uglavnom veće od planiranih. Osim toga, kratkoročno zaduživanje će se morati „pretvoriti“ u dugoročno zaduživanje budući da do planiranog roka otplate kratkoročnog zajma nećemo uspjeti izvršiti sve povrate, jer nam povrat sredstava za projekte koji se financiraju iz sredstava EU fondova ne dolaze prema planiranoj dinamici, a neki projekti su još uvijek u tijeku i trebat će ih isfinancirati; planirana sredstva za programe i projekte udruga su također smanjena za 10%, zbog nemogućnosti provedbe određenih projekata udruga uslijed epidemije koronavirusa i temeljem odluke Općinskog vijeća, s time da se za projekt energetske učinkovitosti moraju povećati sredstva zbog vatrogasnog doma u Zablatju gdje je potrebno što prije izvršiti sanaciju krovišta zbog prokišnjavanja. Što se tiče priljeva sredstava u Proračun, prihodi su na razini prošlogodišnjih u ovom razdoblju; sve obveze Općine se redovito podmiruju, ali će trebati povećati i troškove za predškolski odgoj zbog novog zapošljavanja za provedbu programa za jasličku skupinu djece.
	M. Rašanec pojašnjava da bi u prihode trebalo uključiti i iznos od 80.000,00 kn koji nam je odobren za rekonstrukciju vatrogasnog doma u Legradu i za što je potpisan ugovor sa Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU. Ujedno navodi da su programi javnih potreba usklađeni se prijedlogom izmjena i dopuna Proračuna za 2020. godinu.
	Načelnik navodi da je u izmjene i dopune uvršten i novi projekt „Two Rivers one Goal II.“ koji bi trebao započeti u rujnu ove godine te moramo imati stavku rashoda za taj projekt.

	Nakon toga predsjednica otvara raspravu. 	
   	 
	Za upite po prijedlogu Izmjena i dopuna Proračuna kao i programa javnih potreba se nitko od prisutnih nije javio te predsjednica zaključuje raspravu po ovoj točki dnevnog reda.

	Nakon toga predsjednica daje na glasovanje donošenje:

	Izmjena i dopuna Proračuna Općine Legrad za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu te Izmjenu Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Legrad u 2020. godini, Izmjenu Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom na području Općine Legrad u 2020. godini, Izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Legrad u 2020. godini, Izmjene Programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na području Općine Legrad u 2020. godini, Izmjene Plana socijalne skrbi na području Općine Legrad u 2020. godini, Izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Legrad u 2020. godini,  Izmjeni Programa javnih potreba u sportu na području Općine Legrad u 2020. godini, Izmjenama Programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti na području Općine Legrad u 2020. godini.

	Nakon glasovanja predsjednica konstatira da su Izmjene i dopune Proračuna Općine Legrad za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu te Program o izmjeni Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Legrad u 2020. godini, Program o izmjeni Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom na području Općine Legrad u 2020. godini, Program o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Legrad u 2020. godini, Program o izmjeni Programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na području Općine Legrad u 2020. godini, Plan o izmjeni Plana socijalne skrbi na području Općine Legrad u 2020. godini, Program o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Legrad u 2020. godini,  Program o izmjeni Programa javnih potreba u sportu na području Općine Legrad u 2020. godini i Program o zmjenama Programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti na području Općine Legrad u 2020. godini donijeti JEDNOGLASNO, sa 8 glasova „ZA“.

	Izmjene i dopune Proračuna Općine Legrad za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu te Program o izmjeni Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Legrad u 2020. godini, Program o izmjeni Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom na području Općine Legrad u 2020. godini, Program o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Legrad u 2020. godini, Program o izmjeni Programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na području Općine Legrad u 2020. godini, Plan o izmjeni Plana socijalne skrbi na području Općine Legrad u 2020. godini, Program o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Legrad u 2020. godini,  Program o izmjeni Programa javnih potreba u sportu na području Općine Legrad u 2020. godini i Program o zmjenama Programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti 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 – donošenje Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječji vrtić na području Općine Legrad i pojašnjava da je natječaj proveden, ali će se isti poništiti  i raspisat će se novi zbog činjenice da je u Pravilniku bio predviđen upis djece od tri godine, a ne od jedne godine. Osim toga u kriterijima za upis su utvrđene određene manjkavosti koje je potrebno izmijeniti.
	Načelnik konstatira da se prijedlog Pravilnika nije uvelike mijenjao, da su nešto izmijenjeni dodatni kriteriji i predviđena je mogućnost upisa djece od jedne godine starosti; kod dokazivanja radnog odnosa za samostalne poduzetnike i OPG-ove – taj status moraju dokumentirati potvrdom HZMIO, a ne kako su do sada sami izdavali potvrde; što se tiče djece u predškolskoj dobi – predlaže se direktan upis; više bodova je predloženo zaposlenim roditeljima, a dodana su još dva kriterija, pod točkama 14. i 15.
	S. Kuruc smatra da u Članku 8. točka 6. je u odnosu na točka 2. diskrimatorna za samohrane roditelje, jer oni bi trebali imati dodatne bodove kao samohrani roditelji, a imaju manje bodova nego dva zaposlena roditelja.
	Načelnik predlaže da se u točki 6. povećaju bodovi na 20 bodova, a u tekstualnom dijelu da se dopuni tekst sa „zaposlenih“, dok bi u točki 10. u popisu dokumentacije trebalo brisati „preslika smrtnog lista ili izvatka iz matice umrlih za pokojnog roditelja“ budući da je to navedeno u točki 7.
	Drugih pitanja niti prijedloga nije bilo po ovoj točki dnevnog reda te predsjednica zaključuje raspravu i daje na glasovanje donošenje Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječji vrtić na području Općine Legrad sa predloženim izmjenama načelnika.
	Nakon glasovanja predsjednica konstatira da je Pravilnik donijet JEDNOGLASNO, sa 8 glasova „ZA“.
	Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječji vrtić na području Općine Legrad	
 
Točka 5.

	Predsjednica otvara 5. točku dnevnog reda – donošenje Odluke o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području Općine Legrad te daje riječ načelniku za pojašnjenje.
	Načelnik pojašnjava da nam je dvogodišnji ugovor o održavanju javne rasvjete istekao, da smo u međuvremenu proveli projekt zamjene rasvjetnih tijela – svjetiljki sa led rasvjetom prema Esco modelu gdje održavanje tih uređaja obavlja ugovaratelj s kojim je sklopljen ugovor o energetskom učinku. Međutim, postoji nekoliko stvari koje bi trebalo dodatno ugovoriti koje nisu obuhvaćene tim ugovorom, a odnose se na popravke u transformatoru, reguliranju svjetljenja javne rasvjete te postavljanju božićno-novogodišnjih dekoracija, a to su poslovi koji se direktno plaćaju iz općinskog Proračuna. Za te poslove bi se morao sklopiti novi ugovor te predlaže da se ti poslovi povjere trgovačkom društvu KOMUNALAC d.o.o. u kojem Općina ima vlasnički udio.
	Predloženo je da se ugovor sklopi na razdoblje od 2 (dvije) godine.  

	Nakon toga predsjednica otvara raspravu. 	
   	 
	Za upite po prijedlogu donošenja Odluke o povjeravanju komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete se nitko od prisutnih nije javio te predsjednica zaključuje raspravu po ovoj točki dnevnog reda.

	Nakon toga predsjednica daje na glasovanje donošenje Odluke o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području Općine Legrad trgovačkom društvu KOMUNALAC d.o.o. iz Koprivnice i nakon glaosvanja konstatira da je Odluka donijeta JEDNOGLASNO, sa 8 glasova „ZA“.

	
	Odluka o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete 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 za poslovnu namjenu i pojašnjava da je prije sjednice Općinskog vijeća održana sjednica Povjerenstva za otvaranje ponuda, da je po provedenom javnom natječaju za prodaju nekretnine za poslovnu namjenu primljena jedna ponuda i to (predsjednica čita ponudu):
	SMART COMMUNICATION j.d.o.o. iz Omiša koja zadovoljava sve uvjete natječaja kao i Programa mjera poticanja malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva, te je Povjerenstvo predložilo prihvaćanje primljene ponud.


	Načelnik pojašnjava da ta firma već proizvode i postavlja pametne klupe i autobusne stanice, a zaposlili bi i dvoje radnika na početku. Osim toga u kupoprodajnom ugovoru će im se navesti njihove obveze prema Mjeri 1. Programa.
	Za raspravu se po ovoj točki nitko nije javio i predsjednica daje na glasovanje donošenje Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Legrad za poslovnu namjenu trgovačkom društvu SMART COMMUNICATION j.d.o.o. iz Omiša.
	Nakon glasovanja predsjednica konstatira da je Odluka donijeta JEDNOGLASNO, sa 8 glasova „ZA“.
	Odluka se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Točka 7.

	Predsjednica otvara 7. točku dnevnog reda – donošenje Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Općih uvjeta isporuke komunalne usluge ukopa na grobljima na području Općine Legrad i daje riječ načelniku za pojašnjenje.
	Načelnik pojašnjava da su Odlukom Općinskog vijeća poslovi ukopa povjereni trgovačkom društvu Općine, LEKOM GRAD-u d.o.o., a budući da te usluge plaćaju krajnji korisnici, LEKOM GRAD je trebao dati Opće uvjete isporuke tih usluga te se oni sada predlažu kako bi Općinsko vijeće dalo svoju suglasnost na njih. Nakon toga ti Opći uvjeti se moraju objaviti u Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije.
	V. Cvetnić pojašnjava da se osim u Službenom glasniku moraju objaviti i na web stranici isporučitelja usluge, a budući da LEKOM GRAD nema svoju stranicu oni će biti objavljeni na stranici Općine.
	Pitanja po ovoj točki dnevnog reda nije bilo i predsjednica daje na glasovanje donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa na grobljima na području Općine Legrad 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 8.

	Predsjednica otvara 8. točku dnevnog reda – razmatranje Pisma namjere za dobivanje koncesije trgovačkog društva ENERGY-GAS d.o.o. te donošenje Odluke o provedbi postupka za dodjelu koncesije i imenovanje stručnog povjerenstva i daje riječ načelniku za pojašnjenje.
	Načelnik pojašnjava da smo imali upit investitora koji je nakon toga dostavio i Pismo namjere za gradnju elektrane koja bi koristila „višak“ proizvedenog plina (vlasnici su Rusi iz Gasproma). Navodi da je gosp. Hrlec zainteresiran za lokaciju u Kutnjaku, a da bi imali „čiste papire“ u Fondu postoji opcija davanja koncesije, a ako oni ne pokrenu djelatnost prema uvjetima iz koncesije, ona im se može oduzeti, jer ne mogu garantirati da će baš oni dobiti koncesiju. Tu se može javiti i druga tvrtka prema uvjetima iz prijedloga. Njima je koncesija potrebna radi izmjene Prostornog plana Županije. U okviru planirane lokacije postoje i čestice koje Općina nije otkupila te bi ih oni sami otkupili. Navodi  da planiraju prihod od 3,5 miliona kuna godišnje od proizvedene energije, a treba im i pročistač, a što povlači izgradnju komunalne infrastrukture – kanalizacije na koju bi se kasnije mogla spojiti naselja. U tijeku su s izradom studije utjecaja na okoliš. Spremni su surađivati i sa MB Geotermalom. 
	Pitanja nakon obrazloženja načelnika nije bilo.
	Stoga predsjednica daje na glasovanje donošenje Odluke o suglasnosti za pokretanje i provedbu postupka dodjele koncesije za korištenje zemljišta u vlasništvu Općine Legrad i nakon glasovanja konstatira da je Odluka doniejta sa 7 glasova „ZA“ i 1 glasom „PROTIV“.
	Odluka se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

	Nakon toga predsjednica poziva članove da podnesu prijedlog za članove stručnog povjerenstva za dodjelu koncesije.
	Za članove Stručnog povjerenstva predloženi su:
	1. Kristina Turk, za predsjednicu,
	2. Alen Dedi, za člana,
	3. Predrag Posavec, za člana,
	4. Zdravko Međimorec, za člana,
	5. Vesnica Cvetnić, za članicu (službenica sa certifikatom javne nabave).
	6. predstavnik Ministarstva financija.

	Drugih prijedloga nije bilo i nakon glasovanja predsjednica konstatira da su članovi Povjerenstva jednoglasno prihvaćeni, sa 8 glasova „ZA“.
 
Točka 9.

	Predsjednica otvara 9. točku dnevnog reda – pitanja i prijedlozi te otvara raspravu.
	Predrag Posave postavlja pitanje u svezi čišćenja kanala uz cestu u Kutnjaku.
	Načelnik konstatira da može uputiti upit Županijskoj upravi za ceste, ali sumnja da bi ŽUC to sada mogao izvršiti.

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

	Dovršeno u: 22.00 sata.

	Zapisničar:                                                                                               Predsjednica:
       Vesnica Cvetnić                                                                                     Snježana Kuzmić

