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	ZAPISNIK
         od 9. studenoga 2020. godine
	
sa 37. sjednice Općinskog vijeća Općine Legrad održane u sali društvenog doma u Legradu. 
	
	Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/20-01/01, URBROJ: 2137/10-20-8 od 4. studenoga 2020. godine.
	Prisutni: Snježana Kuzmić – predsjednica, Nino Bukovčan, Alenka Černeli, Igor Horvat
                          Stjepan Kuruc, Zdravko Međimorec, Predrag Posavec i Katarina Sabolić - članovi.
	Ne prisustvuje: Alen Dedi – član (opravdao izostanak)
	Sjednici prisustvuju: - Ivan Sabolić, općinski načelnik Općine Legrad.
          Zapisničar: Vesnica Cvetnić, privremena pročelnica u Jedinstvenom upravnom odjelu 
                               Općine Legrad,
	Početak rada: 17.00 sati.

	Predsjednica pozdravlja sve prisutne, otvara 37. 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.
	
	Predsjednica konstatira da se u skladu s Poslovnikom, prije predlaganja dnevnog reda usvaja zapisnik sa prethodne sjednice Općinskog vijeća, poziva članove Općisnog vijeća da iznesu primjedbe na Zapisnik sa 36. sjednice održane 15.09.2020. godine. 
	Primjedaba na Zapisnik nije bilo i glasovanjem je JEDNOGLASNO, sa 8 glasova „ZA“ usvojen Zapisnik sa 36. sjednice Općinskog vijeća.

	Nakon toga predlaže sljedeći

D N E V N I  R E D

	1. Aktualni sat,
2. Razmatranje i donošenje Poslovničke odluke o dopuni Poslovnika Općinskog vijeća 
    Općine Legrad,
3. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine 
    Legrad za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine,
4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna
    Općine Legrad za 2020. godinu,
	5. Donošenje Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o proglašenju komunalne 
     infrastrukture na području Općine Legrad javnim dobrom u općoj uporabi,
6. Stipendiranje učenika i studenata s području Općine Legrad:
    - donošenje Odluke o broju studentskih stipendija koje se dodjeljuju studentima s 
       područja Općine Legrad u akademskoj godini 2020./2021.,
    - utvrđivanje Liste reda prvenstva za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj 
      godini 2020./2021.,
    - informacija o dodjeli učeničkih stipendija u školskoj godini 2020./2021.,
7. Donošenje odluka o prihvaćanju ponuda za prodaju nekretnina (po natječaju za 
    prodaju i za Mjere 1. i 2.) u vlasništvu Općine Legrad,
	8. Donošenje Odluke o raspisivanju 5. natječaja za prodaju nekretnina i najam 
              stambenih prostora (kuća) u vlasništvu Općine Legrad,
	9. Razmatranje i donošenje Plana djelovanja Općine Legrad u području prirodnih 
             nepogoda za 2021. godinu,
	10. Razmatranje zahtjeva Anke Posavec iz malog Otoka i donošenje Odluke, 
	11. Razmatranje prijedloga Marije Picer i građana s prebivalištem na području 
               Šoderice za osnivanje mjesnog odbora Šoderica, 
	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 konstatira da se nakon dostave poziva za sjednicu Općinskog vijeća ukazala potreba za dopunu dnevnog reda te predlaže da se dnevni red dopuni i to na način da se dopuna dnevnog reda uvrsti pod 10. točku „Donošenje Odluke o davanju reciklažnog dvorišta na upravljanje“, a predložene točke 10., 11. i  12. dnevnog reda da se pomaknu na redni broj 11., 12. i 13.
	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 8 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 8 glasova „ZA“.
			
Točka 1.

	Predsjednica otvara 1. točku dnevnog reda – aktualni sat i daje riječ načelniku.
	Načelnik navodi da će kao i inače iznijeti izvješće o aktivnostima Općine u proteklom razdoblju od prošle sjednice Općinskog vijeća:
	1) provedba 2. kruga deratizacije – kao što vijećnici već bili obaviješteni, jesenski tretman sustavne deratizacije je proveden te ukoliko imaju saznanja da će nekim domaćinstvima trebati dodatnih količina sredstava za deratizaciju neka ih upute u Općinu, jer izvršitelj uvijek za tu namjenu ostavi nekoliko paketića u Općini;
	2) uređeno je autobusno stajalište u Legradu na način da je zamijenjena autobusna kućica, a isto će biti izvršeno i u Zablatju;  
	3) na dječjim igralištima na području Općine postavljene su nove sprave, ali je potrebno još poravnati teren, što se nije moglo zbog vremenskih uvjeta i mokrog terena;
	4) izvršeno je bojanje vanjskog dijela fasade mrtvačnice u Velikom Otoku; izvršen je tehnički pregled i dobivena Uporabna dozvola za dogradnju spremišta Vatrogasnog doma u Legradu, a nastavilo se sa izgradnjom nadstrešnice;
	5) dovršeni su projekti izgradnje reciklažnog dvorišta i šetnice i uskoro ćemo podnijeti zahtjeve za tehničke preglede i dobivanje uporabnih dozvola, a i dogradnja mrtvačnice u Malom Otoku je pri kraju te će se također zatražiti tehnički pregled;
	6) završeni su natječaji za geotermalne projekte na području Općine; za polje Lunjkovec-Kutnjak je koncesiju dobila tvrtka Bukotermal koja surađuje s Općinom Mali Bukovec, te se načelnik mora naći s načelnikom te Općine da vidi koji su im planovi; za Legrad 1 je koncesiju dobila tvrtka Power Development koju vodi gosp. Dragan Jurilj, koji je prije nekoliko godina radio sa turskom kompanijom koja je bila zainteresirana za ovo geotermalno polje, ali je sada osnovao novu tvrtku;
	7) natječaj za državnom poljoprivredno zemljište koji smo proveli će vjerojatno biti poništen, tako je najavljeno iz Ministarstva i to zbog nekih početnih grešaka u samom natječaju kao što su: početna zakupnina se nije smjela povećati za 20%, jer sustav navodnjavanja nije izgrađen; za obraslo zemljište se trebalo prethodno zatražiti procjenu troškova krčenja od strane Hrvatskih šuma i to se također moralo navesti za svaku takvu česticu u natječaju; manje greške odnosile su se na to da svaka čestica mora biti označena kao PTC (proizvodno-tehnička cjelina), a kod utvrđivanja kriterija za odabir je za svaku česticu potrebno navesti i zbog čega ostali ponuditelji koji ispunjavaju kriterije nisu odabrani, utvrđeno je također da suvlasnički udjeli nekih čestica ne odgovaraju površini iz katastra. Navodi da smo Ministarstvu dostavili upit, ali za sada nam nisu odgovorili, da li se to zemljište može privremeno dati na korištenje poljoprivrednicima koji bi prema natječaju dobili zemljište kako ono nebi ostalo zapušteno, a i sada je već dio zemljišta na kojem su ubrane ljetne kulture postalo zapušteno i trebalo bi ga obraditi. To privremeno korištenje bi bilo dok ne provedemo novi natječaj.
	8) problemi s epidemijom koronavirusa i staračkim domom Keris na području Općine – pojašnjava da su svi pozitivni korisnici iz staračkog doma bili prebačeni u bolnicu u Koprivnicu; da Općina nije imala saznanja o statusu tog staračkog doma;
	9) održavanje javne rasprave – održane su 2 javne rasprave i to jedna u svezi Izmjena Prostornog plana Županije u koji su uvršteni prijedlozi naše Općine i drugi za projekt Drava Life koji se odnosi na sanaciju dvaju starih tokova rijeke Drave;
	10) predstavljen je rad Regionalnog turističkog centra u suradnji sa EGTS-om koji bi se bavio brendiranjem područja, a centar ima mogućnost zapošljavanja jedne osobe (iz sredstava LAG-a) koja bi se bavila samo brendiranjem; zaposlila bi se Jelena Berečić koja dobro poznaje područje obuhvata Regionalnog turističkog centra;
	11) održana je početna konferencija projekta Two Rivers one Goal II. koji u našem dijelu obuhvaća nabavu čamca za prijevoz turista po rijekama Muri i i Dravi; održana je i koordinacija udruga u svezi njihovih planova za 2021. godinu kako bi se moglo planirati financiranje u 2021. godini;
	12) eksploatacijsko polje Gornje grmlje – na lokaciji se započelo s radovima na što je reagirala komunalna redarka, a obavijestili smo i rudarsku inspekciju koja je privremeno zabranila radove dok koncesionar ne ispuni propisane uvjete za početak esksploatacije;
	13) šljunčanje poljskih puteva – 60% radova zavoženja poljskih puteva i puteva na Šoderici je izvršeno, a ostali dio radova će se izvršiti dok se putevi malo prosuše, budući da zbog raskvašenosti kamioni nisu mogli proći nekim putevima;
	14) u Lučkoj upravi Osijek je održan sastanak kojemu je prisustvovao i načelnik Općine Drnje, a u svezi izgradnje pristaništa na jezeru Šoderica (predviđena lokacija je ispred objekta Lazine);
	15) održana je skupština LAG-a na kojoj je promijenjena strategija na način da se višak sredstava koji je ostao od provedenih natječaja raspodjeli Općinama za daljnje manje projekte.

	Nakon toga predsjednica otvara raspravu.

	Za raspravu se nitko nije javio te predsjednica zaključuje ovu točku dnevnog reda.     

Točka 2.

	Predsjednica otvara 2. točku dnevnog reda – razmatranje i donošenje Poslovničke odluke o dopuni Poslovnika Općinskog vijeća Općine Legrad te daje riječ načelniku za pojašnjenje.
	Načelnik pojašnjava da je prijedlog dopune Poslovnika predložen zbog trenutne situacije s epidemijom koronavirusa, odnosno da se u Poslovniku da mogućnost članovima Općinskog vijeća kojima je određena mjera izolacije ili samoizolacije ili koji se zbog zdravstvenih razloga nalaze u skupini povećanog rizika od oboljevanja od zaraznih bolesti, u ovom slučaju koronavirua, mogu sudjelovati kao vijećnici u radu Općinskog viejća i pratiti sjednice putem aduio ili video konferencije te glasovati. Iste izmjene Poslovnika donijete su i od strane Županijske skupštine.
	S. Kuruc ukazuje na grešku u prijedlogu odluke koja se odnosi na broj predloženog novog članka, što je prihvaćeno i ispravljeno.
	Drugih pitanja po ovoj točki dnevnog reda nije bilo te predsjednica daje na glasovanje donošenje Poslovničke odluke o dopuni Poslovnika Općinskog vijeća Općine Legrad i nakon glasovanja konstatira da je Poslovnička odluka donijeta JEDNOGLASNO, sa 8 glasova „ZA“.

	Poslovnička odluka o dopuni Poslovnika Općinskog viejća Općine Legrad nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Točka 3.

	Predsjednica otvara 3. točku dnevnog reda – donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Legrad za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine te daje riječ načelniku za pojašnjenje.
	Načelnik konstatira da je Izvješće formalno isto, da su unijeti podaci koji se odnose na to razdoblje, te obrazlaže ukratko Izvješće po točkama.
	Po završetku izlaganja predsjednica otvara raspravu, ali se za raspravu nitko nije javio.
	Predsjednica daje na glasovanje donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Legrad za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine.
	Nakon glasovanja predsjednica konstatira da je Izvješće usvojeno i Zaključak donijet JEDNOGLASNO, sa 8 glasova „ZA“.
	Zaključak o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Legrad za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Točka 4.

	Predsjednica otvara 4. točku dnevnog reda – donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Legrad za 2020. godinu te daje riječ V. Cvetnić za pojašnjenje.
	V. Cvetnić pojašnjava da se potreba za donošenje izmjena i dopuna Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Legrad za 2020. godinu, ukazala prilikom dostave dokazne dokumentacije vezane uz Izjavu o fiskalnoj odgovornosti za 2019. godinu, Ministarstvu financija, gdje je utvrđeno da u Odluci o izvršavanju Proračuna za 2020. godinu nema odredaba o korištenju i povratu namjenskih i vlastitih prihoda proračunskih korisnika Općine, što je potrebno utvrditi prema Zakonu o proračunu. Stoga su navedene odredbe unijete u predloženu izmjenu i dopunu Odluke za 2020. godinu, a što se tiče odluke za 2021. godinu, odluka će biti nešto drugačija nego za 2020. i ranije godine sa više odredaba koje propisuje Zakon o proračunu.
	Pitanja po ovoj točki dnevnog reda nije bilo te predsjednica daje na glasovanje donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Legrad za 2020. godinu i nakon glasovanja konstatira da je Odluka donijeta JEDNOGLASNO, sa 8 glasova „ZA“.
	Odluka o izmjenama i dopunama Odluke 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 – donošenje Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture na području Općine Legrad javnim dobrom u općoj uporabi te daje riječ V. Cvetnić za pojašnjenje.
	V. Cvetnić pojašnjava da je na prošloj sjednici Općinskog vijeća donijeta Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi u kojoj je navedena i infrastruktura koja se odnosi na groblja u Velikom Otoku i u Zablatju i za koju je u tijeku izrada Parcelacijskih elaborata. U prvobitno donijetoj Odluci su za groblje Veliki Otok navedeni brojevi čestica koji će biti dodijeljeni cijepanjem prema Parcelacijskom elaboratu, a to nije pravilno, već se mora unijeti broj čestice postojeći koji će se provedbom Elaborata cijepati. Isti je slučaj i sa grobljem u Zablatju, gdje bi trebalo doći do cijepanja katastarske čestice broj 235/1, budući da se na njoj nalazi izgrađena zgrada nove mrtvačnice i parkiralište, ali i dio nogometnog igrališta. Stoga je potrebno unijeti sve nekretnine koje se nalaze na toj čestici, a provedbom elaborata će se točno utvrditi granice i površine pojedine namjene. Isto tako, na postojećoj čestici na kojoj se nalazi objekt svlačionica, nalazi se i dječje igralište i također će doći do promjene granice čestice, te je potrebno unijeti tu česticu koja će se elaboratom mijenjati. 

	Pitanja po ovoj točki dnevnog reda nije bilo te predsjednica daje na glasovanje donošenje Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture na području Općine Legrad javnim dobrom u općoj uporabi i nakon glasovanja konstatira da je Odluka donijeta JEDNOGLASNO, sa 8 glasova „ZA“.
	Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture na području Općine Legrad javnim dobrom u općoj uporabi nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Točka 6.

	Predsjednica otvara 6. točku dnevnog reda – stipendiranje učenika i studenata s područja Općine Legrad te poziva predsjednika Povjerenstva za stipendije Općine Legrad, gosp. Stjepana Kuruca da izvjesti vjećnike o otvaranju zamolbi za studentske stipendije i izradi rang liste.
	S. Kuruc pojašnjava da je zaprimljeno 14 zamolbi, da je Povjerenstvo otvaralo zamolbe za dodjelu studentske stipendije, provjerilo da li je zamolbi priložena sva potrebna dokumentacija te izradilo prijedlog rang liste za dodjelu studentske stipendije, a na Vijeću je odluka da li će se stipendije dodijeliti svim studentima ili određenom broju.
	Načelnik pojašnjava da su u Proračunu planirana sredstva za dodjelu 15 studentskih stipendija, te da se stipendije mogu dodijeliti svim podnositeljima zamolbe. 
	Nakon toga predsjednica daje na glasovanja Odluku o broju studentskih stipendija koje će se dodijeliti studentima u akademskoj godini 2020./2021. i nakon glasovanja konstatira da je Odluka donijeta JEDNOGLASNO, sa 8 glasova „ZA“.
	O prijedlogu rang liste nije bilo pitanja i predsjednica daje na glasovanje usvajanje Rang liste za dodjelu studentskih stipendija te nakon glasovanja konstatira da je Rang lista usvojena JEDNOGLASNO, sa 8 glasova „ZA“.
	Odluka o broju studentskih stipendija koje će se dodijeliti u akademskoj godini 2020./2021. i Rang lista za dodjelu studentskih stipendija nalaze se u prilogu zapisnika i njegov su sastavni dio.

	Nakon toga načelnik pojašnjava u svezi učeničkih stipendija, da je bilo ukupno 6 zamolbi, da su svim učenicima odobrene stipendije, da su odobrene 2 stipendije za kategoriju B – socijalni status, od čega 1 za smještaj u učenički dom, a 4 stipendije za deficitarna zanimanja od kojih su 3 također za smještaj u učenički dom. Načelnik čita Odluku o dodjeli učeničkih stipendija.

Točka 7.

	Predsjednica otvara 7. točku dnevnog reda – donošenje odluka o prihvaćanju ponuda za prodaju nekretnina po provedenim natječajima i javnim pozivima za mjere stambenog zbrinjavanja mladih obitelji te daje riječ načelniku za pojašnjenje.
	Načelnik pojašnjava da su za Mjeru 2. stambenog zbrinjavanja primljene 2 prijave, koje je Povjerenstvo ocijenilo pravovaljanima, ali je za 2. prijavu naknadno utvrđeno da je dostavljena lažna dokumentacija vezana uz zaposlenje u inozemstvu te predlaže da se prijava odbije. 
	Nakon toga predsjednica, koja je ujedno i predsjednica Povjerenstva za prodaju nekretnina, pojašnjava da je za prodaju nekretnina po tržnim cijenama iz natječaja zaprimljeno 8 ponuda te čita ponuditelje i podatke za koje nekretnine su podnijete ponude:
	1. ponuda Damira Stanin iz Kutnjaka za nekretnine u k.o. Kutnjak - čkbr. 189, 190, 191 i 192,
	2. ponuda Josipa Sabo iz Legrada za nekretninu u k.o. Legrad – čkbr. 3050 (P. Šandora 99),
	3. ponuda Marijane Lončar iz Đelekovca za nekretnine u k.o. Legrad – čkbr. 603/1 i 604/1,
	4. ponuda Miroslava Lončarića iz Reke koji je podnio 3 ponude za k.o. Legrad i to za čkbr. 3200 (Kralja Tomislava 130), čkbr. 2640 (Bana Josipa Jelačića 28) i čkbr. 3247 (Kralja Tomislava 216), s time da je za čkbr. 2640 podnijeta i prijava za stambeno zbrinjavanje,
	5. ponuda Antonia Sabljaka iz Zagreba za nekretnu u k.o. Legrad – čkbr. 2718,
	6. ponuda Miroslava Gomaza iz Rasinje za nekretninu u k.o. Legrad – čkbr. 457 – novo gradilište na Šoderici,
	7. ponuda Vedrana Bebek iz Malog Otoka za nekretninu u k.o. Legrad – čkbr. 2718, koji je ponudio višu kupoprodajnu cijenu od ponuditelja Antonia Sabljaka, 
	8. ponuda Nenada Horvat iz Legrada za nekretninu u k.o. Legrad – čkbr. 2815.

	Za raspravu se po ovoj točki nitko nije javio i predsjednica daje na glasovanje prihvaćanje prijava i ponuda za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Legrad:
	1. za prijavu Klaudije Harmincar iz Legrad za kupnju nekretnine u k.o. Legrad – čkbr. 2640 (Bana Josipa Jelačića) prema Mjeri 2. Programa stambenog zbrinjavanja mladih obitelji – glasovanjem je JEDNOGLASNO, sa 8 glasova „ZA“ prihvaćena prijava,
	2. za prijavu Stanka Židov iz Imbriovca za kupnju nekretnine u k.o. Legrad – čkbr. 3200 (Kralja Tomislava 130) – glasovanjem je JEDNOGLASNO, sa 8 glasova „PROTIV“ odbijena prijava,
	3. za ponudu Damira Stanin – glasovanjem je JEDNOGLASNO, sa 8 glasova „ZA“ prihvaćena ponuda,
	4. za ponudu Josipa Sabo – glasovanjem je JEDNOGLASNO, sa 8 glasova „ZA“ prihvaćena ponuda,
	5. za ponudu Marijane Lončar – glasovanjem je JEDNOGLASNO, sa 8 glasova „ZA“ prihvaćena ponuda,
	6. za ponudu Miroslava Lončarića za čkbr. 3200, k.o. Legrad – glasovanjem je JEDNOGLASNO, sa 8 glasova „ZA“ prihvaćena ponuda,
	7. za ponudu Miroslava Lončarića za čkbr. 3247, k.o. Legrad – glasovanjem je JEDNOGLASNO, sa 8 glasova „ZA“ prihvaćena ponuda,
	8. za ponudu Antonia Sabljaka – glasovanjem je JEDNOGLASNO, sa 8 glasova „PROTIV“ odbijena ponuda,
	9. za ponudu Miroslava Gomaza – glasovanjem je JEDNOGLASNO, sa 8 glasova „ZA“ prihvaćena ponuda,
	10. za ponudu Vedrana Bebeka - glasovanjem je JEDNOGLASNO, sa 8 glasova „ZA“ prihvaćena ponuda,
	11. za ponudu Nenada Horvata - glasovanjem je JEDNOGLASNO, sa 8 glasova „ZA“ prihvaćena ponuda.

	Odluke o prihvaćanju prijave i ponuda nalaze se u prilogu zapisnika i njegov su sastavni dio.

Točka 8.

	Predsjednica otvara 8. točku dnevnog reda – donošenje nove odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Legrad te suglasnosti za novi natječaj za najam stambenih prostora.
	Načelnik pojašnjava da je po zatvaranju natječaja ponovo bilo upita za kupnju nekretnina i to za nova gradilišta na Šoderici.
	Pitanja po ovoj točki nije bilo i predsjednica daje na glasovanje Odluku o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Legrad te Odluku o pokretanu postupka za najam stambenih prostora.
	Nakon glasovanja predsjednica konstatira da su odluke donijete JEDNOGLASNO, sa 8 glasova „ZA“.
	Odluke se nalaze u prilogu zapisnika i njegov su sastavni dio.

Točka 9.

	Predsjednica otvara 9. točku dnevnog reda – donošenje Plana djelovanja Općine Legrad u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu te daje riječ načelniku za pojašnjenje.
	Načelnik pojašnjava da je to dokument koji se mora donositi za svaku godinu, da se u njega unose podaci o elementarnim (prirodnim) nepogodama u proteklom razdoblju te se planiraju aktivnosti za postupanje u slučaju prirodnih nepogoda u sljedećoj godini.
	Za pitanja se po ovoj točki nitko nije javio i predsjednica daje na glasovanje donošenje Plana djelovanja Općine Legrad u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu i nakon glasovanja konstatira da je Plan donijet JEDNOGLASNO, sa 8 glasova „ZA“.
	Plana djelovanja Općine Legrad u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Točka 10.

	Predsjednica otvara 10. točku dnevnog reda – donošenje Odluke o davanju reciklažnog dvorišta na upravljanje i daje riječ načelniku.
	Načelnik pojašnjava da je izgradnja reciklažnog dvorišta završena, da su pred završetkom radovi priključenja struje te bi uskoro trebali zatražiti tehnički pregled i izdavanje uporabne dozvole. Budući da nam projekt izgradnje i opremanja traje do kraja ove godine, a po primitku uporabne dozvole potrebno je reciklažno dvorište upisati u Registar reciklažnih dvorišta, predloženo je donošenje ove odluke, jer se sa Komunalcem već prije početka izgradnje razgovaralo da bi oni preuzeli izgrađeno reciklažno dvorište kao što je to bilo i u Molvama i Novigradu Podravskom, budući da Općina nema niti kapaciteta niti potrebnih dozvola za upravljanje.
	Za pitanja se po ovoj točki nitko nije javio i predsjednica daje na glasovanje Odluku o davanju reciklažnog dvoriša na upravljanje te nakon glasovanja konstatira da je Odluka donijeta JEDNOGLASNO, sa 8 glasova „ZA“.
	Odluka o davanju reviklažnog dvorišta na upravljanje nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Točka 11.

	Predsjednica otvara 11. točku dnevnog reda – razmatranje zahtjeva Anke Posavec iz Malog Otoka 47A te daje riječ načelniku za pojašnjenje.
	Načelnik pojašnjava da se radi o cca 140 m2 (40 čhv) zemljišta te bi cijena iznosila cca 800,00 kuna, oni traže 2,75 EUR-a po čhv. Navodi da je činjenica da je ograda nogometnog igrališta postavljena na dio čestica koje se nalaze iza igrališta, što je vidljivo i prema Geoportalu. Predlaže da im se isplati naknada u iznosu 2,00 EUR-a po čhv-u.
	Vijećnici predlažu da, s obzirom da je suprug gđe Posavec bio predsjednik Kluba kada se postavljala ograda, poklone Općini taj dio zemljišta.

Točka 12.

	Predsjednica otvara 12. točku dnevnog reda – razmatranje inicijative – prijedloga Marije Picer i građana Šoderica za osnivanje novog mjesnog odbora Šoderica te daje riječ načelniku.
	Načelnik navodi da su ga o toj inicijativi izvjestili na održanom sastanku na Šoderici, smatra da se trenutno zbog nadolazećih lokalnih izbora neće provoditi izbori za mjesne odbore i predlaže da vikendaši odaberu 3 osobe koje bi ih predstavljale i koordinirale s Općinom, budući da više nema vijećnika gosp. Šivaka koji bi ih obavještavao.
	Predsjednica konstatira da su sve sjednice Općinskog vijeća javne i svaki mještanin može im prisustvovati bez prava odlučivanja i raspravljanja.
	Zaključeno je da se do lokalnih izbora ne prihvaća inicijativa za osnivanje mjesnog odbora Šoderica te da o tome odluči novi saziv Općinskog vijeća nakon lokalnih izbora 2021. godine s mogućnošću da radi bolje informiranosti sudjeluju predstavnici građana Šoderica na sjednicama Općinskog vijeća.

Točka 13.

	Predsjednica otvara 13. točku dnevnog reda – pitanja i prijedlozi i otvara raspravu.
	Načelnik predlaže u svezi zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta da, dok se dobije odluka o poništenju provedenog javnog natječaja za zakup od strane Ministarstva, Općinsko vijeće donese odluku da se zemljište privremeno da u zakup onim poljoprivrednicima koji su bili odabrani za zakup po natječaju kako zemljište ne bi bilo zapušteno. 
	O tome je glasovanjem JEDNOGLASNO, sa 8 glasova „ZA“ donijeta Odluka koja se nalazi u prilogu zapisnika.

	I. Horvat postavlja pitanje da li će se ove godine još donositi rebalans proračuna.
	Načelnik navodi da hoće samo radi poravnanja pojedinih stavki te navodi da će se ovaj tjedan dostaviti i prijedlog Proračuna za iduću godinu.

	S. Kuruc postavlja pitanje u kojoj fazi je zahtjev za pojačani odstrel divljači.
	Načelnik pojašnjava da je zahtjev odbijen jer lovci najprije moraju iskoristiti sve markice za redovnu kvotu.

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

	Dovršeno u: 18.30 sati.

	Zapisničar:                                                                                               Predsjednica:
     Vesnica Cvetnić                                                                                       Snježana Kuzmić

