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	ZAPISNIK
         od 15. rujna 2020. godine
	
sa 36. sjednice Općinskog vijeća Općine Legrad održane u sali društvenog doma u Legradu. 
	
	Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/20-01/01, URBROJ: 2137/10-20-7 od 8. rujna 2020. godine.
	Prisutni: Snježana Kuzmić – predsjednica, Nino Bukovčan, Alenka Černeli, Alen Dedi, 
                          Igor Horvat, Stjepan Kuruc, Zdravko Međimorec, Predrag Posavec i 
                          Katarina Sabolić - članovi.
	
	Sjednici prisustvuju: - Ivan Sabolić, općinski načelnik Općine Legrad,
                                              - Kristina Turk – zamjenica općinskog načelnika Općine Legrad,
                                              - Gosp. Saša Grubačević, predstavnik Komunalca d.o.o. (za 1. točku 
                                                dnevnog reda)
	Ne prisustvuje: Ivana Oreški, ravnateljica Dječjeg vrtića Dabrić (opravdala izostanak).
          Zapisničar: Melita Rašanec, referent za financijsko-računovodstvene poslove u 
                               Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Legrad,
	Početak rada: 19.00 sati.

	Predsjednica pozdravlja sve prisutne, otvara 36. sjednicu Općinskog vijeća Općine Legrad te poziva M. Rašanec da izvrši prozivku.
	Nakon izvršene prozivke predsjednica konstatira da je prisutno svih 9 (devet) članova Općinskog vijeća, te da se sjednica Općinskog vijeća može održati.
	
	Predsjednica konstatira da se u skladu s Poslovnikom, prije predlaganja dnevnog reda usvaja zapisnik sa prethodne sjednice Općinskog vijeća, a budući da su sada dostavljeni Zapisnici sa 34. i 35. sjednice, otvara raspravu po:
	1. Zapisniku sa 34 sjednice Općinskog vijeća od 23.06.2020. godine.
	Primjedaba na Zapisnik nije bilo i glasovanjem je JEDNOGLASNO, sa 9 glasova „ZA“ usvojen Zapisnik sa 34. sjednice Općinskog vijeća.

	2. Zapisniku sa 35. sjednice Općinskog vijeća od 21.07.2020. godine.
	Primjedaba na zapisnik nije bilo i glasovanjem je JEDNOGLASNO, sa 9 glasova „ZA“ usvojen Zapisnik sa 35. sjednice Općinskog vijeća.
 
  	Nakon toga predlaže sljedeći

D N E V N I  R E D

	1. Aktualni sat,
2. Donošenje Zaključaka o davanju suglasnostii na: 
- Godišnje izvješće o radu Djčejeg vrtića Dabrić za pedagošku godinu 2019./2020. i
- Izvješće o radu za program predškole za djecu koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja u pedagoškoj godini 2019./2020.,
	3. Razmatranje i usvajanje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Legrad za 2020. godinu i Plana razvojnih programa,
	4. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Legrad,
	5. 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 (po primljenom Mišljenju Ministarstva uprave),
	6. Donošenje Rješenja o razrješenju i izboru članova odbora Općinskog vijeća i to:
	a) razrješenju i izboru člana Odbora za izbor i imenovanja,
	b) razrješenju i izboru člana Mandatne komisije,
	c) razrješenju i izboru člana Odbora za međuopćinsku i međunarodnu suradnju,
	7. Donošenje Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture na području Općine Legrad javnim dobrom u općoj uporabi,
	8. Donošenje odluka o prihvaćanju ponuda za prodaju nekretnina (po natječaju za prodaju i za Mjere 1. i 2.) i zakup nekretnina u k.o. Kutnjak i k.o. Selnica Podravska u vlasništvu Općine Legrad,
	9. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina i najam stambenih prostora (kuća) u vlasništvu Općine Legrad,
	10. Donošenje Zaključaka o pokretanju postupaka za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola te studentskih stipendija za školsku i akademsku godinu 2020./2021.,
	11. Razmatranje Prigovora Vlaste Česi iz Koprivnice na postupak izrade II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Legrad sa smanjenim sadržajem,
	12. Razmatranje prijedloga Zorana Ivića iz Legrad,
	13. Razmatranje zahtjeva za prodaju kuće u vlansištvu Zorana Horvat (Ljubo Bogdan) u Legradu,
	15. 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 konstatira da je od strane Komunalca d.o.o. zatraženo da se što prije donesu izmjene Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Legrad, te predlaže da se dnevni red dopuni i to na način da se dopuna dnevnog reda uvrsti pod 1. točku dnevnog reda (budući da je prisutan gosp. Grubačević radi pojašnjenja), a sve ostale predložene točke dnevnog reda da se pomaknu za jedno mjesto odnosno od red. br. 2. do 16.
	Drugih prijedloga nije bilo i predsjednica daje na glasovanje prijedlog dopune dnevnog reda i nakon glasovanja konstatira da je dopuna dnevnog reda JEDNOGLASNO usvojena, sa 9 glasova „ZA“.
 	Nakon toga predsjednica daje na glasovanje predloženi dnevni red sa usvojenom dopunom i nakon glasovanja konstatira da je predloženi dnevni red usvojen JEDNOGLASNO, sa 9 glasova „ZA“.
			
Točka 1.

	Predsjednica otvara 1. 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 te navodi da je ovdje prisutan gosp. Saša Grubačević, predstavnik Komunalca d.o.o. iz Koprivnice koji kao Davatelj usluga na području Općine Legrad obavlja prikupljanje miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada.
	Gosp. Grubačević pojašnjava da je Komunalac predlagatelj za donošenje izmjene Odluke, a da se one odnose na nekoliko članaka i to na članak 3. stavak 3. koji bi se dopunio sa dodatnim kontejnerima veće zapremnine i to sa 5000 litara, 7000 litara i 10000 litara, budući da su u međuvremenu iste nabavili. Nadalje pojašnjava, da su korisnici koji nisu imali čipirane kante plaćali samo fiksni dio usluge, ali sada su sve kante čipirane i predlaže se da se uvede obveza da svi korisnici najmanje jednom mjesečno daju na odvoz miješani komunalni otpad, a ukoliko netko to ne bi provodio da mu se može naplatiti ugovorna kazna, jer ih na taj model potiče Ministarstvo, a da bi ugovorna kazna iznosila cca 1,20 kn s PDV-om po 1 litri kante koju su zadužili. Vezano uz to trebalo bi napraviti izmjenu u članku 4. stavku 3. Odluke i dopunu te odredbe u članku 16. stavku 1. Izmjena se također predlaže u načinu obračuna za fizičke i za pravne osobe (poslovne subjekte) – članak 5. Odluke kako bi bilo vidljivo koji je varijabilni dio po obračunu: u članku 6. stavku 1. je potrebno dopisati adresu još jednog otvorenog reciklažnog dvorišta, a dok se završi reciklažno dvorište u Legradu tada će i ta adresa upisati. Predložena izmjena je i u članku 19. st. 1. koja se odnosi na odvoz glomaznog otpada, odnosno dopunjuje se postojeća odredba da će se obavijest o odvozu glomaznog otpada dostaviti putem obavijesti na kućnu adresu korisnika.
	
	Nakon toga predsjednica otvara raspravu.
	P. Posavec postavlja pitanje da li će oni koji jednom godišnje dolaze iz inozemstva morati plaćati ugovornu kaznu.
	K. Turk navodi da njeni susjedi dolaze jednom godišnje iz inozemstva, ali imaju veću potrošnju struje od dozvoljenih 6 kW za 6 mjeseci i zbog toga moraju plaćati za cijelu godinu.
	Gosp. Grubačević konstatira da na mnoga pitanja još ne mogu dati odgovor, ali da će se kontinuirano rješavati određene situacije, jer se ne mogu unaprijed predvidjeti sve situacije za korisnike.

	Za raspravu se više nitko nije javio i predsjednica zaključuje raspravu te 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.
	Nakon glasovanja predsjednica kontatira da je Odluka donijeta JEDNOGLASNO, sa 9 glasova „ZA“.
	 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 2.

	Predsjednica otvara 2. točku dnevnog reda – aktualni sat te daje riječ načelniku.
	Načelnik konstatira da će izvješće o radu u proteklom razdoblju iznijeti u nekoliko točaka i to:
	1) Natječaj Agencije za ugljikovodike zageotermalna polja Legrad i Kutnjak-Lunjkovec su završeni; za Legrad 1 natjecale su se 4 turske kompanije (MB Geothermal i još 3 nove), a za Kutnjak-Lunjkovec se natjecala 1 turska kompanija i Bukotermal koja surađuje se Općinom Mali Bukovec, s time da ako bi Bukotermal dobio tada bi se projekt cijepao na 2 dijela odnosno naš dio bi bio posebno;
	2) potpisan je ugovor za provedbu projekta „Pomoć je moć“ u kojem smo mi nositelji i gdje bi zaposlili 3 nove gerontodomaćice, a 18 novih korisnika bi sobilo skrb. Ugovor ja potpisan 4.9. a trajao bi 18 mjeseci. U njemu uz nas sudjeluje još 5 Općina. Nama bi se financirao 1 koordinator sa 75% troškova plaće 1 službenice + 10% plaće druge službenice koja bi radila kao koordinator 2.
	3) započeo je projekt „Two Rivers one Goal II.“ u kojem mi sudjelujemo sa nabavom solarnog čamca, odnosno prvobitno je bila planirana nabava 2 solarna čamca, ali sada bi nabavljali 1, ali bolje kvalitete, a istog kapaciteta;
	4) projekt Reciklažno dvorište Legrad“ – reciklažno dvorište je izgrađeno i opremljeno, još uvijek se čeka priključak struje zbog čega se ne mogu napraviti neka ispitivanja (izvođač radova) nakon čega bi se mogao zatražiti tehnički pregled.  Idući tjedan bi otišao na sastanak u HEP, a po završenom tehničkom pregledu i dobivenoj uporabnoj dozvoli planira se puštanje u funkciju od 1.1.2021. godine.
	5) Dječji vrtić Dabrić – od 1.09.2020. počela i djelatnost za 1 jasličku skupinu za što su zaposlene još 2 djelatnice koje su s našeg područja. Od listopada započinje i program predškole za čije provođenje bi se sklopio ugovor o djelu kao i do sada, a provodio bi se u popodnevnim satima, zbog nedostatnosti prostora.
	6) održan zbor građana na Šoderici temeljem zahtjeva pojedinih stanovnika Šoderice; odaziv je bio dosta velik (preko 100 ljudi); iznijet je problem našeg planiranja proširenja građevinske zone gdje bi se omogućila gradnja još 2 reda vikendica na području Lazina; ukazano je na probleme razvrstavanja otpada; iznijeti su zahtjevi za izgradnju plinske i kanalizacijske mreže te problema oko košnje površina i potrebe za dodatne kante za odlaganje mješovitog otpada na javnim površinama. 
	7) asfaltiranja -  sve se odvija prema planu sa asfaltiranjima ulica u Legradu i dijelova u Selnici Podravskoj te ceste u Kutnjaku (ŽUC). Za daljnje asfaltiranje će se vidjeli prema planu novog Proračuna za iduću godinu i mogućnostima ŽUC-a.
	8) dogradnja mrtvačnice u Malom Otoku – pri kraju su radovi na dogradnji mrtvačnice, za iduću godinu bi preko LAG-a kandidirali dodatne radove u objektu (krečenje, postavljanje pločica).    
	U Selnici Podravskoj, na groblju se započelo s izvođenjem planiranih radova koji bi se dijelom izveli ove, a preostali u proljeće iduće godine.
	9) Za prodaju kuće u Legradu, Kralja Tomislava 87 se potpisao kupoprodajni ugovor sa Mihalić Matejom.
	10) Dezinsekcija – tijekom godine provedena su dva tretmana dezinsekcije, prvi baš nije uspio.
	11) pokriće troškova za radne materijale učenicima Osnovne škole – veći dio učenika je radne materijala naručio u Narodnim novinama koji su iste dostavili u školu u Legrad do 15.9. i plaćanja će biti po računu, a za nekolicinu roditelja koji su već ranije naručili radne materijale putem „e kupi“ će se izvršiti povrat troškova. Pojavila su se i dva učenika koji osnovnu školu polaze u Donjoj Dubravi i dvoje učenika koji su došli s roditeljima iz Njemačke, tako da su radni materijali kupljeni za svukupno 129 učenika.
	12) Prijavljena su dva EU projekta, prvi je uređenje trim staze, za što vijećnici već znaju, a drugi je „12. Europski piknik“ gdje bi mogli povući 25.000 EUR-a; sudjelovalo bi 25 Općina iz 13 zemaljam, a koji bi se održao u Legradu 2021. godine povodom Dana Općine kao i prijašnjih godina.
	13) Glas Podravine – održana je Skupština Glasa Podravine i situacija se nešto poboljšala, smanjeni su troškovi jer su otpušeni neki radnici i u prvih 6 mjeseci ove godine Društvo posluje pozitivno; nastalja se s poduzetim aktivnosti za prodaju zgrade kako bi se tim sredstvima otplatili dugovi.
	14) Dječja igrališta na području Općine – proveden je natječaj za nabavu sprava za dječja igrališta; nabavu je dobila tvrtka Park-life iz Ivanić Grada. Radi se o dopuni sprava budući da neke postojeće sprave nisu po normama i samim time nisu za javnu uporabu, imaju neke rupe u koje djeca mogu pogurnuti ruku ili nogu.  
	15) javni radovi – u provođenju programa javnih radova zaposlili smo jednog radnika, Zlatka Posavec iz Malog Otoka čija plaća se financira iz sredstava Zavoda za zapošljavanje.

	P. Posavec konstatira u svezi dječjih sprava u Kutnjaku da se vrtuljak mogao popraviti, a još k tome je i dati jednoj romskoj obitelji, smatrajući da te sprave nisu bile općinske, jer su ih nabavili članovi političke stranke (HNS-a), na što načelnik navodi da je na njemu bila trula osovina, a on nije imao saznanja na koji način su sprave nabavljene. 
	A. Dedi smatra da za ispravnost svih sprava na javnim površinama odgovara Općina i ukoliko bi se nekome od djece nešto dogodilo također bi bila odgovorna Općina. 
	S. Kuruc navodi da je gosp. Čačić, varaždinski župan gostovao na Varaždinskoj televiziji te je jako intezivno govorio o geotermalnom projektu Varaždinske županije, pa se postavlja pitanje gdje je u svemu tome naš Župan. Navodi da je gosp. Čačić uspio izlobirati da 3 kompanije ne daju ponude za polje Kutnjak – Lunjkovec.
	Načelnik pojašnjava da su njemu obećali da se u tom slučaju naš dio polja Kutnjak – Lunjkovec bude cijepalo (ako Čačić dobio koncesiju). Za sada je najdalje u ishodovanju građevinske dozvole otišao MB Geothermal kojemu bi naša Županija izdala dozvolu u roku 15 dana, a ne da dozvolu izdaje Minsitarstvo – to bi Župan trebao odraditi i onda bi to sve išlo brzo.
	P. Posavec postavlja pitanje u svezi poduzimanja mjera oko zapušteni nekretnine vlansištva Šćuri u Kutnjaku 63, na što načelnik pojašnjava da je komunalna redarka pokrenula proceduru da se to očisti, ali zakonski to može trajati i do 50 dana ukoliko se vlasnici ogluše i ne počiste po nalogu komunalnog redara.

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

Točka 3.
 
	Predsjednica otvara 3. točku dnevnog reda – donošenje Zaključaka o davanju suglasnosti na Godišnje izvješće o radu Dječjeg vrtića Dabrić za pedagošku godinu 2019./2020 i Izvješće o radu za program predškole za djecu koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja u pedagoškoj godini 2019./2020.
	Predsjednica pojašnjava da su navedena godišnja izvješća razmatrana na sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Dabrić koje je oba izvješća prihvatilo.
	Za raspravu se nitko nije javio i predsjednica daje na glasovanje:
	a) donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Godišnje izvješće o radu Djčejeg vrtića Dabrić za pedagošku godinu 2019./2020. i nakon glasovanja konstatira da je Zaključak donijet JEDNOGLASNO, sa 9 glasova „ZA“.
	b) donošenje Zaključak o davanju suglasnosti za program predškole za djecu koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja u pedagoškoj godini 2019./2020.

	Zaključci se nalaze u prilogu zapisnika i njego su sastavni dio.    

Točka 4.

	Predsjednica otvara 4. točku dnevnog reda – usvajanje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna općine Legrad za 2020. godinu i Plana razvojnih programa te za pojašnjenje daje riječ načelniku. 
	Načelnik pojašnjava da su prihodi manji zbog neisplaćenih povrata sredstava za provedbu EU projekata, a koja su odobrena po dostavljenim Zahtjevima za nadoknadu sredstava te je zbog toga nastao problem u svezi povrata kratkoročnog zajma koji imamo za financiranje tih projekata. Smatra da bi se do kraja ove godine obveza trebala smanjiti do 3,5 mil. kuna, a od strane Erste banke je predložen novi kratkoročni zajam o čemu će se raspravljati na sjednici Općinskog vijeća krajem godine. Prema njegovoj procjeni povrat kratkoročnog kredita bi iznosio cca 500 tisuća kuna, a nakon svih primljenih povrata za provedene projekte, što nam tada ne bi bio problem riješiti. Navodi da bi za projekt „Two Rivers one Goal II.“ tražili predujam i do kraja godine bi trebali vidjeti kako će se to sve realizirati i uskladiti. Pojašnjava da smo preko ESCO modela za modernizaciju javne rasvjete dosta uštedjeli na potrošnji energije. Što se tiče planiranih troškova za ovu godinu preostalo nam je još opremanje dječjih igrališta, poljski putevi, dovršenje projekta u Fizešu, dogradnja mrtvačnice u Malom Otoku te groblje Selnica Podravska. Što se tiče izvršenja navodi da je izvršenje za prvih 6 mjeseci dostavljeno svim članovima Općinskog vijeća, razrađeno po stavkama te poziva vijećnike da postave konkretna pitanja u svezi izvršenja. Pojašnjava da što se tiče neplaćenih obveza po računima – situacija je dobra, jer se sve redovito plaća i nemamo zaostataka odnosno nepodmirenih tekućih obveza.  
	
	Nakon toga predsjednica otvara raspravu.
	
	Za raspravu se nitko nije javio i predsjednica zaključuje raspravu te daje na glasovanje usvajanje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Legrad za 2020. godinu i priloženih: Izvještaja o izvršenju Plana razvojnih programa, Izvještaja o danim jamstvima i izdacima po jamstvima te Izvještaja o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, koji su sastavni dio Polugodišnjeg obračuna Proračuna. 
	Nakon glasovanja predsjednica kontatira da je Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Legrad za 2020. godinu usvojen JEDNOGLASNO, sa 9 glasova „ZA“.
	 Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Legrad za 2020. godinu nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.  

Točke 5.

	Predsjednica otvara 5. točku dnevnog reda – donošenje Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Legrad te daje riječ načelniku. 
	Načelnik pojašnjava da je Povjerenstvo za zakup imalo javno otvaranje ponuda na kojem je sudjelovalo i nekoliko ponuditelja, da su dalje na još dva sastanka pregledali sve ponude, utvrdili koje ponude su nevažeće te dalje utvrđivali prijedlog za odabir najpovoljnijeg ponuditelja za pojedinu katastarsku česticu. Za dosta čestica nisu podnesene ponude ili ponude nisu bile važeće ili su ponuditelji naknadno od zakupa odustali. Svi materijali koje je Povjerenstvo izradilo – zapisnici, tabele, dostavljeni su sa sazivom za sjednicu kao i prijedlog Odluke iz koje je vidljivo koji su najpovoljniji ponuditelji za koju katastarsku česticu.
  
	Nakon toga predsjednica otvara raspravu.
	
	Za raspravu se nitko nije javio i predsjednica zaključuje raspravu te daje na glasovanje donošenje Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Legrad. 
	Nakon glasovanja predsjednica kontatira da je Odluka donijeta JEDNOGLASNO, sa 9 glasova „ZA“.
	 Odluka o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske 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 raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Legrad za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine te daje riječ načelniku za pojašnjenje.
	Načelnik pojašnjava da smo Odluku o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka donijeli u siječnju ove godine i istu dostavili Ministarstvu uprave na nadzor zakonitosti te da je Ministarstvo dostavilo mišljenje da je istu potrebno izmijeniti budući da smo se u Odluci pozvali na novi Zakon iz 2019. godine, a prema Mišljenju Ministarstva trebalo se pozvati na članak 96. prijelaznih i završnih odredbi toga Zakona i financiranje utvrditi prema „starom“ Zakonu, budući da je Općinsko vijeće konstituirano 2017. godine i postupci koji nisu dovršeni (mandat članova istječe 2021. godine) provode se po odredbama „starog“ Zakona. Stoga je izrađen ispravljeni prijedlog Odluke koji je dostavljen sa sazivom za sjednicu. 
	Pitanja po ovoj točki dnevnog reda nije bilo te predsjednica daje na glasovanja 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 9 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 7.

	Predsjednica otvara 7. točku dnevnog reda – donošenje Rješenja o razrješenju i izboru članova odbora Općinskog vijeća i to: razrješenju i izboru člana Odbora za izbor i imenovanja, razrješenju i izboru člana Mandatne komisije i razrješenju i izboru člana Odbora za međuopćinsku i međunarodnu suradnju te pojašnjava da su članovi tih odbora bili Ivan Šivak čiji mandat je prestao smrću i Marina Kuzmić (Horvat) koja je promijenila prebivalište odnosno odselila s područja Općine čime joj je prestao mandat u Općinskom vijeću.
	Nakon toga predsjednica poziva predsjednika Odbora za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Općine Legrad da podnese prijedlog za izbor novih članova odbora.
	A. Dedi, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja konstatira da je od strane Socijaldemokratske partije, Općinske organizacije Legrad primljen prijedlog za izbor članova, budući da su razrješeni članovi bili članovi njihove stranke, te čita prijedlog:
	- za članicu Odbora za izbor i imenovanja predlaže se Snježana Kuzmić iz Legrada,
	- za člana Mandatne komisije predlaže se Stjepan Kuruc iz Legrada,
	- za člana Odbora za međuopćinsku i međunarodnu suradnju predlaže se Davorin Hraščanec iz Kutnjaka.

	Drugih prijedloga od strane članova Općinskog vijeća nije bilo te predsjednica daje na glasovanje donošenje:
	a) Rješenja o razrješenju i izboru Snježane Kuzmić iz Legrada za članicu Odbora za izbor i imenovanja.
	Glasovanjem je prijedlog JEDNOGLASNO prihvaćen te je sa 9 glasova „ZA“ donijeto Rješenje o razrješenju i izboru članice Odbora za izbor i imenovanja.

	b) Rješenja o razrješenju i izboru Stjepana Kuruca iz Legrada za člana Mandatne komisije.
	Glasovanjem je prijedlog prihvaćen te je sa 8 glasova „ZA“ i 1 „SUZDRŽANIM“ glasom donijeto Rješenje o razrješenju i izboru člana Mandatne komisije.

	c) Rješenja o razrješenju i izboru Davorina Hraščanca iz Kutnjaka za člana Odbora za međuopćinsku i međunarodnu suradnju.
	Glasovanjem je prijedlog JEDNOGLASNO prihvaćen te je sa 9 glasova „ZA“ donijeto Rješenje o razrješenju i izboru člana Odbora za međuopćinsku i međunarodnu suradnju.

	Rješenje o razrješenju i izboru člana Odbora za izbor i imenovanja, Rješenje o razrješenju i izboru člana Mandatne komisije i Rješenje o razrješenju i izboru člana Odbora za međuopćinsku i međunarodnu suradnju nalaze se u prilogu zapisnika i njegov su sastavni dio.

Točka 8.

	Predsjednica otvara 8. točku dnevnog reda – donošenje Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture na području Općine Legrad javnim dobrom u općoj uporabi te za pojašnjenje daje riječ načelniku. 
	Načelnik pojašnjava da je Zakonom o komunalnom gospodarstvu utvrđeno da Općinsko vijeće mora odlukom proglasiti komunalnu infrastrukturu javnim dobrom u općoj uporabi koja bi se kao takva tada i evidentirala u zemljišnjim knjigama. Evidenciju komunalne infrastrukture smo izradili već ranije, ali iz te evidencije smo izuzeli neke nekretnine za koje imamo u planu da će se koristiti za druge namjene, npr. na Šoderici. Osim toga u Odluku nismo uključili nerazvrstane ceste koje smo već prije sukladno Zakonu o cestama upisali kao javno dobro u općoj uporabi pod upravljanjem Općine. Ovom Odlukom bi se javnim dobrom u općoj uporabi proglasila komunalna infrastruktura za koju sa sigurnošću znamo da to i jeste i da će ostati, a za neke su napravljeni i parcelacijski elaborati koji će se provesti sa ovom Odlukom, npr. za groblje u Velikom Otoku i Zablatju. Ima i nekih nekretnina, npr. dječje igralište u Velikom Otoku kod Vatrogasnog doma koje se ne može upisati, jer se također mora napraviti parcelacijski elaborat.
	Pojašnjava da je sa firmom Promet i prostor d.o.o. dogovorio da nam postave neke module (GIS) koje ćemo sami izabrati, a radi vođenja baza podatka o nekretninama, vodovima infrastrukture (plin, struja), evidenciji za komunalnu naknadu i dr., a cijena bi iznosila 12.000,00 kn + PDV. Navedena tvrtka je do sada te module izradila za ukupno 78 Općina i Gradova, a sad će raditi i na području naše Županije.
	K. Turk postavlja pitanje da li postoji modul da se vide i grobna mjesta.

	Nakon toga predsjednica otvara raspravu.
	
	Za raspravu se nitko nije javio i predsjednica zaključuje raspravu te daje na glasovanje donošenje Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture na području Općine Legrad javnim dobrom u općoj uporabi.  
	Nakon glasovanja predsjednica kontatira da je Odluka donijeta JEDNOGLASNO, sa 9 glasova „ZA“.
	 Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture na području Općine Legrad javnim dobrom u općoj uporabi nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.  

Točka 9.

	Predsjednica otvara 9. točku dnevnog reda – doošenje odluka o prihvaćanju ponuda za prodaju nekretnina (po natječaju za prodaju i za Mjere 1. i 2.) i zakup nekretnina u k.o. Kutnjak i k.o. Selnica Podravska u vlasništvu Općine Legrad i pojašnjava:
	1) za prodaju nekretnina primili smo samo 1 ponudu, ponuditelja Jasmine Lončar iz Koprivničkog Ivanca i to za čkbr. 506, k.o. Herešin sa ponuđenom ciejnom u iznosu 4.030,00 kn, što je više od početne cijene. Navodi da je Povjerenstvo provjerilo sadržaj ponude, da je ponuda cjelovita i Povjerenstvo je istu prihvatilo i predložilo njeno prihvaćanje.
	Za raspravu se nitko nije javio i predsjednica daje na glasovanje prihvaćanje ponude Jasmine Lončar iz Koprivničkog Ivanca za kupnju nekretnine upisane u k.o. Herešin kao k.č.br 506, ukupne površine 966 m2.
	Glasovanjem je JEDNOGLASNO, sa 9 glasova „ZA“ prihvaćena ponuda i o tome je donijeta Odluka koja se nalazi u prilogu zapisnika i njezin je sastavni dio.
	2) za prodaju nekretnina prema Mjeri 1. i Mjeri 2. Programa stambenog zbrinjavanja mladih obitelji.
	Načelnik pojašnjava da je Povjerenstvo održalo sastanak prije ove sjednice Općinskog vijeća, da su primljene 2 prijave, ali niti jedna ne zadovoljava propisane kriterije iz Programa
	3) zakup nekretnina u k.o. Kutnjak i k.o. Selnica Podravska
	Predsjednica konstatira da je za zakup primljena 1 ponuda, tvrtke EEG –ENERGY GAS d.o.o. koja je cjelovita što se tiče priložene dokumentacije, ponuđena godišnja zakupnina je u iznosu 1.300,00 kuna / 1 ha što je više od početne zakupnine te je Povjerenstvo ponudu prihvatilo i predložilo njeno prihvaćanje od strane Općinskog vijeća.
	Načelnik pojašnjava da je bio s njima na sastanku gdje su prisustvovali i predstavnici geodetske tvrtke GIRUS gdje je bilo istaknuto da je ponuditelj zainteresiran za kupnju onih nekretnina koje nije otkupila Općina, uz Selnicu iza groblja prema Kutnjaku (Setinci), jer bi tu gradili solarnu elektranu koju planiraju do kraja 2021. godine, a onda bi dalje se gradili plastenici (u planu do kraja 2022.g.) te bi prema njihovom planu elektrana trebala biti završena do kraja 2024. godine. Napominje da bi prihod za Općinu mogao iznositi i do 5 mil. kuna godišnje.
	Za raspravu se nitko nije javio i predsjednica daje na glasovanje donošenje Odluke o prihvaćanju ponude ponuditelja EEG – ENERGY GAS d.o.o. za zakup nekretnina u k.o. Kutnjak i k.o. Selnica Podravska.
	Nakon glasovanja predsjednica konstatira da je Odluka donijeta sa 8 glasova „ZA“ i 1 glasom „PROTIV“.
	Odluka se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.  
 
Točka 10.

	Predsjednica otvara 10. točku dnevnog reda - donošenje Odluke o prodaji nekretnina te raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina prema Programu stambenog rješavanja mladih obitelji te najam stambenih prostora (kuća) u vlasništvu Općine Legrad.
	Načelnik pojašnjava da nakon zatvaranja svakog natječaja za prodaju nekretnina dobijemo upite o prodaji te navodi da je predložio dodatno smanjenje početne cijene svake nekretnine, smatrajući da nam je u interesu da to netko kupi i održava budući da Općina ima dosta troškova vezanih za održavanje tih nekretnina, a objekti samo propadaju. 
	Za raspravu se nitko nije javio i predsjednica daje na glasovanje donošenje Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Legrad i nakon glasovanja konstatira da je Odluka donijeta JEDNOGLASNO, sa 9 glasova „ZA“.
	Nakon toga daje na glasovanje donošenje Odluke o zakupu stambenih prostora koji se odnose na obiteljske kuće i nakon glasovanja konstatira da je Odluka donijeta JEDNOGLASNO, sa 9 glasova „ZA“.
	Odluke se nalaze u prilogu zapisnika i njegov su sastavni dio.
	 
Točka 11.

	Predsjednica otvara 11. točku dnevnog reda – donošenje Zaključaka o pokretanju postupaka za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola te studentskih stipendija za školsku i akademsku godinu 2020./2021.
	Načelnik pojašnjava da će se provesti standardna procedura, raspisivanje javnih natječaja i dalje prema Pravilnicima i na sljedećem Općinskom vijeću bi se donijele odluke.
	Predsjednica daje na glasovanje Odluku o pokretnaju natječaja za dodjelu učeničkih stipendija u školskoj godini 2020./2021. i nakon glasovanja konstatira da je Odluka donijeta JEDNOGLASNO, sa 9 glasova „ZA.
	Nakon toga daje na glasovanje Odluku o pokretanju natječaja za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj godini 2020./2021. i nakon glasovanja konstatira da je Odluka donijeta JEDNOGLASNO, sa 9 glasova „ZA“.
	Odluke se nalaze u prilogu zapisnika i njegov su sastavni dio.

Točka 12.

	Predsjednica otvara 12. točku dnevnog reda – razmatranje prigovora Vlaste Česi iz Koprivnice na postupak izrade II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Legrad sa smanjenim sadržajem, te otvara raspravu.
	I. Horvat navodi da je imao upita u svezi tog pitanja te je sve objasnio da je sve bilo na Općinskom vijeću i da se nitko od zainteresiranih nije javio u niti jednoj fazi donošenja.
	Načelnik pojašnjava da je na sastanku na Šoderici sve objasnio gđi Česi; da je kružila informacija da će se podići cijena nekretnina; da je pojasnio da je javna rasprava morala biti održana zbog poštivanja zakonskog roka od 2 godine od kada je počela procedura izrade Izmjena i dopuna PP, da je tijekom rasprave bilo i javno izlaganje, ali nitko od vikendaša nije došao, a zna da im je gosp. Šivak prenio tu informaciju i da su svi znali da se donose izmjene PP; pojašnjava da mi nismo obvezni obavještavati ljude „od kuće do kuće“ već smo sve odradili u skladu sa zakonskim propisima. Objava o otvaranju i trajanju javne rasprave bila je objavljena u tisku, internetskoj stranici Općine i na službenoj web stranici Ministarstva. Što se tiče granice sa Općinom Drnje, ona je usklađena što se vidi i prema podacima na Geoportalu. Navodi da je gđa Česi digla hajku na Šoderici, a svi će moći kupiti te novoformirane čestice koje budu na raspolaganju. Pojašnjava da što se tiče poplavnosti terena, prema podacima Hrvatskih voda to područje pripada II. razini rizika poplavljenosti gdje pripada i veći dio naše Općine i u tom slučaju bi morali raseliti dio naše Općine zbog tog rizika. 
	I. Horvat konstatira da ona nastupa za više vlasnika vikendica (njih 5-6) koji imaju vikendice trenutno u 1. redu. 
	K. Turk, zamjenica načelnika navodi da su svi očekivali podatke o tome da je prihod od poreza na vikendice veći, a zapravo taj iznos nije dostatan za pokriće troškova godišnje košnje (cca 150.000,00 kn je naplaćeni prihod)
	S. Kuruc navodi da je nekad Općina Koprivnica područje Lazina proglasila od interesa i svim vlasnicima je oduzeto zemljište, većinom livade.
	Načelnik konstatira da je sada razina vode jezera Šoderica manja nego je to bilo ranije.

	Za raspravu se po ovoj točki dnevnog reda više nitko nije javio i predsjednica zaključuje sjednicu.
     
Točka 13.

	Predsjednica otvara 13. točku dnevnog reda- razmatranje prijedloga Zorana Ivića iz Legrada za uređenje prometa u dijelu ulice Trg Sv. Trojstva od župnog dvora do ambulante, te predlaže da se u tom dijelu napravi samo pješačka zona.
	Načelnik pojašnjava da je to dosta prometna ulica te da bi se u budućnosti moglo proglasidi za dio ulice jednosmjerni promet do župnog dvora na način da se ide u izmjene Odluke o uređenju prometa, a to je potrebno napraviti za područje u Selnici Podravskoj. Ujedno navodi da je razmišljao da se uvedu novi nazivi ulica u Legradu ili nazivi kvartova, jer imamo ukupno 5 naziva ulica ili da se možda uvedu dodatna imena pojedinih ulica, a to je procedura koja bi trajala do godine dana.
	A. Dedi smatra da bi to bio dodatni trošak za građane na što načelnik navodi da bi Općina preuzela pokriće određenog dijela troškova (cca 20.000,00 kn).
	K. Turk konstatira da se prošle godine dogodio problem prilikom vatrogasne vježbe, jer je DVD Sigetec jedva pronašao „kuću koja gori“, a bila je samo vježba. 
	Načelnik pojašnjava da je u Selnici Podravskoj problematična ulica prema Donjoj Dubravi za koju se tražilo već smanjenje opterećenosti, ali MUP priznaje samo vagu Hrvatskih cesta, te bi možda trebalo napraviti zabranu po ukupnoj masi za kamione ili da se postave uspornici, pa bi se time možda smanjio i kamionski promet.
	Za raspravu se više nitko nije javio i predsjednica zaključuje raspravu po ovoj točki dnevnog reda.
   
Točka 14.

	Predsjednica otvara 14. točku dnevnog reda – razmatranje zahtjeva za prodaju kuće u vlasništvu Zorana Horvata u Legradu, Kralja Tomislava 63 u kojoj živi Ljubo Bogdan s obitelji.
	Načelnik pojašnjava da bi se Ljubo želio preseliti iz naše Općine (u Vidovec), da mu je ponuđeno 12-13- tisuća Eura, jer ukoliko mi to ne otkupimo, postoje zainteresirani Romi koji bi se doselili iz Sv. Đurđa u neku kuću koja se prodaje (u P. Šandora ili u Bana Jelačića) i u tom slučaju bi nam ostao i Ljubo i došli novi romski stanovnici.  Navodi da je za sada odustao, ali da mu ponudimo maksimalno 12 tis. Eura. Osim njega u pregovorima je i sa Zoranom iz Velikog Otoka. 
Točka 15.

	Predsjednica otvara 15. točku dnevnog reda – pitanja i prijedlozi.
	Načelnik poziva vijećnike da dostave prijedloge za izradu Proračuna za 2021. godinu, najkasnije do 30.09.2020.

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



	Dovršeno u: 21.00 sati.
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       Melita Rašanec                                                                                     Snježana Kuzmić


  Zapisnik sastavila:
   Vesnica Cvetnić





