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	ZAPISNIK
         od 14. prosinca 2020. godine
	
sa 38. sjednice Općinskog vijeća Općine Legrad održane u sali društvenog doma u Legradu. 
	
	Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/20-01/01, URBROJ: 2137/10-20-9 od 8. prosinca 2020. godine.
	Prisutni: Snježana Kuzmić – predsjednica, Alenka Černeli, Alen Dedi, 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,
                                              - Melita Rašanec, referent za financijsko-računovodstvene poslove u 
                                                 Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Legrad.
	Ne prisustvuju: Nino Bukovčan i Igor Horvat - članovi (opravdali izostanak).
          Zapisničar: Vesnica Cvetnić, privremena pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela 
                               Općine Legrad,
	Početak rada: 17.00 sati.

	Predsjednica pozdravlja sve prisutne, otvara 38. sjednicu Općinskog vijeća Općine Legrad te poziva V. Cvetnić da izvrši prozivku.
	Nakon izvršene prozivke predsjednica konstatira da je prisutno 7 (sedam) 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 te poziva članove Općinskog vijeća da iznesu primjedbe na dostavljeni Zapisnik sa 37. sjednice. 
	Primjedaba na Zapisnik nije bilo i glasovanjem je JEDNOGLASNO, sa 7 glasova „ZA“ usvojen Zapisnik sa 37. sjednice Općinskog vijeća od 9. studenoga 2020. godine.

	Nakon toga predsjednica predlaže sljedeći

D N E V N I  R E D

	1. Aktualni sat,
2. Razmatranje i donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Legrad za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu sa izmjenama i dopunama programa javnih potreba i to:
- Programa o izmjenama Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Legrad u 2020. godini,
 - Programa o izmjenama Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom na području Općine Legrad u 2020. godini,
- Programa o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Legrad u 2020. godini,
- Programa o izmjenama Programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na području Općine Legrad u 2020. godini,
- Programa o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Legrad u 2020. godini,
- Programa o izmjeni Plana socijane skrbi na području Općine Legrad u 2020. godini,
- Programa o izmjenama Programa javnih potreba u sportu na području Općine Legrad u 2020. godini,
	- Programa o izmjenama Programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti na području Općine Legrad u 2020. godini,
- Programa o izmjeni Programa o korištenju sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta na području Općine Legrad u 2020. godini,

	3. Razmatranje i donošenje Proračuna Općine Legrad za 2021. godinu i Projekcija za 
              2022. i 2023. godinu sa donošenjem Plana razvojnih programa i programa javnih 
              potreba i to:
	- Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Legrad u 2021. 
            godini,
	- Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Legrad u 
            2021. godini,
	- Programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na području Općine 
            Legrad u 2021. godini,
	- Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Legrad u 2021. godini,
	- Programa javnih potreba sufinanciranja vjerskih zajednica na području Općine 
            Legrad u 2021. godini,
	- Plana socijalne skrbi na području Općine Legrad u 2021. godini,
	- Programa javnih potreba u sportu na području Općine Legrad u 2021. godini,
	- Programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti na području Općine 
            Legrad u 2021. godini,
	- Programa o korištenju sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom 
            pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom 
            poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine 
            Legrad u 2021. godini,
	- Programa o korištenju sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene 
            poljoprivrednog zemljišta na području Općine Legrad u 2021. godini,
	- Programa o namjenskom korištenju sredstava za zadržavanje nezakonito 
            izgrađenih zgrada u prostoru za  2021. godinu,

	4. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Legrad za 2021. godinu,
	5. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna općine Legrad za 
              redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću 
              Općine Legrad do raspisivanja lokalnih izbora 2021. godine,
	6. Donošenje Odluke o usvajanju Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u 
             vlasništvu Općine Legrad za razdoblje od 2021. do 2027. godine,
	7. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu 
              Općine Legrad za 2021. godinu,
	8. Donošenje Odluke o usajanju Analize upravljanja i raspolaganja nogometnim 
              igralištima u vlasništvu Općine Legrad,
	9. Razmatranja i donošenje dokumenata iz područja civilne zaštite i to:
	    1) Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Legrad za 2020. 
                  godinu,
	    2) Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Legrad za 
                  razdoblje od 2021. do 2024. godine,
 	    3) Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Legrad za 2021. 
                  godinu,
	10. Razmatranje i donošenje Odluke o zabrani građenja i izvođenja građevinskih 
                radova tijekom turističke sezone za 2021. godinu na području Općine Legrad,
	11. Razmatranje i donošenje Odluke o isplati božićnice umirovljenicma i osobama 
                starijim od 65 godina bez prihoda s prebivalištem na području Općine Legrad u              
               2020. godini,
	12. Pitanja i prijedlozi.

	Nakon toga predsjednica postavlja pitanje da li ima prijedloga za izmjene ili dopune predloženog dnevnog reda.
	Od strane članova Općinskog vijeća nije bilo prijedloga za izmjene ili dopune te predsjednica daje na glasovanje predloženi dnevni red i nakon glasovanja konstatira da je predloženi dnevni red usvojen JEDNOGLASNO, sa 7 glasova „ZA“.
			
Točka 1.

	Predsjednica otvara 1. točku dnevnog reda – aktualni sat i daje riječ načelniku.
	Načelnik navodi da će kao i uvijek podnijeti kratko izvješće o radu Općine od prethodne sjednice Općinskog vijeća i to:
	Reciklažno dvorište – reciklažno dvorište je izgrađeno i opremljeno i za petak, 18.12.2020. godine je zakazan tehnički pregled. Odlukom Općinskog vijeća će vođenje reciklažnog dvorišta biti povjereno Komunalcu, ali će uz njih naizmjence tamo biti i dvije općinske djelatnice koja će popunjavati potrebne obrasce.

Zborovi građana – prije nekoliko dana održana su 4 zbora građana, prvenstveno zbog prezentacije reciklažnog dvorišta koje moramo odraditi u sklopu projekta, ali se ujedno napravila i prezentacija prijedloga Proračuna za 2020. godinu. Odazvao se mali broj mještana koji su dali i neke svoje prijedloge za Proračun od kojih je dio prihvaćen. Najviše primjedaba je bilo za lokaciju gdje je smješten zeleni otok u Zablatju, te bi se ti kontejneri trebali premjestiti.
Projekt šetnice i dječjih igrališta – aktivnosti u projektu su uglavnom završene, danas je predan zahtjev za tehnički pregled šetnice i javne rasvjete i za dječja igrališta te uskoro očekujemo da će i za to biti izvršen tehnički pregled.
Starački dom „KERIS“ – dom i dalje radi nelegalno, odnosno u njemu su i dalje smještene stare osobe koje su bile i prije, ali manji broj i on je imao dosta pitanja u svezi s tim od strane nadležnih službi.
	Ugovori o potporama za stambeno zbrinjavanje – danas su potpisani ugovori s korisnicima o dodjeli sredstava za stambeno zbrinjavanje mladih obitelji prema Mjeri 3. i 4. Programa, 
	Podjela dječjih darova – ove godine se darovi neće dijeliti kao prošlih godina na priredbi u društvenom domu, već će se dio podijeliti u školi, dio u vrtiću, a ostale će se djeci razvoziti po kućama.
	VOZLEK – list je u postupku tiskanja, podjela se planira oko Božića. Napominje da nisu svi dostavili članke i za njih neće biti ništa objavljeno, a oni koji su dostavili materijale isti će biti objavljeni.
	Projekt „Two Rivers one Goal II“ – pojašnjava da je došlo do manjih izmjena u projektu što se tiče naše Općine i to da će se umjesto dva manja čamca za prijevoz posjetitelja nabaviti 1 veći sa istim kapacitetom, tipa onog kao što je u Lonjskom polju. Trenutno je u tijeku priprema dokumentacije za objavu javne nabave.

 Projekt „Pomoć je moć“ gdje smo zaposlili 3 gerontodomaćice, trebale su biti 4, ali je 1 odustala. One su počele sa edukacijama i po završetku edukacija obavljat će poslove gerontodomaćica.
Održan sastanak sa Bukotermalom – to je tvrtka koja je dobila istraživanje na geotermalnom polju u Kutnjaku, zainteresirani su i za područje naše Općine (područje Kutnjaka, Antolovca i Velikog Otoka), u planu im je gradnja 2 termoelektrane koje bi morali izgraditi u roku 2 godine kako bi dobili koncesiju za eksploataciju. TE bi bile na području Općine Mali Bukovec. O njihovim planovima se mora još održati sastanak sa našim i varaždinskim županom kako bi ih se o tome upoznalo.
Novi sustav rada službenica Općine – napravljena je podjela u 2 tima, jedan radi u Općini, a drugi od kuće tjedan dana pa se onda mijenjaju, sve zbog epidemiološke situacije, jer je bilo Općina gdje su svi bili ili pozitivni ili u samoizolaciji, pa je Općina bila zatvorena. Ova mjera je pokrenuta kako bi se to spriječilo pri nama.
LEKOM GRAD d.o.o. – radnici odradili postavljanje nadstrešnice kraj vatrogasnog doma u Legradu, od sutra su svi na korištenju godišnjeg odmora do nove godine, a po povratku će dalje raditi poslove koje budu mogli zbog vremenskih prilika, a ima ih.
Stupili smo u kontakt sa ministrom Horvatom u ministarstvu za državnu imovinu i nada se da će se napokon riješiti neki predmeti Općine, među kojima je karaula u Legradu koja će vjerojatno biti darovana Općini, dok se za objekt na Malom Pažutu mora izraditii elaborat procjene vrijednosti od strane ovlašteno procjenitelja za Ministarstvo. To smo već naručili i ovaj tjedan bi trebao taj elaborat procjene biti završen, a zatim ćemo ga dostaviti u Ministarstvo i s njima pokušati dogovoriti povoljnu kupnju budući da je investitor uložio u objekt dosta sredstava.
Civilna zaštita – za sada obveznici nemaju većih aktivnosti, a dobili smo opremu za Postrojbu CZ (odijela) koja se nalaze u skladištu.
Primili smo dopis Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine po podnesenom prigovoru Vlaste Česi u svezi donošenja II. Izmjena i dopuna Prostornog plana. Ministarstvo je od nas zatražilo očitovanje i dostavu dokumentacije što smo i napravili, te je prema njihovom očitovanju navedeno da je Općina cijeli postupak odradila u skladu sa zakonskim propisima. 
	Nakon toga predsjednica otvara raspravu.
	Z. Međimorec postavlja pitanje u svezi dopisa koji je Općina dostavila vlasnicima poljoprivrednog zemljišta kao Pisma namjere za otkup zemljišta za projekt u k.o. Kutnjak i k.o. Selnica Podravska.
	Načelnik pojašnjava da investitor prikuplja podatke o vlasnicima i o tome tko je od njih suglasan da im proda svoje parcele poljoprivrednog zemljišta, prvobitno su predložili cijenu od 2 EUR-a, ali će cijena vjerojatno biti veća, ali ne toliko kolika je bila kada se otkupljivalo zemljište za geotermalni projekt.

	Za raspravu se po ovoj točki više nitko nije javio te predsjednica zaključuje raspravu.

Točka 2.

	Predsjednica otvara 2. točku dnevnog reda – razmatranje i donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Legrad za 2020. godinu i Projekcija za 2021. i 2022. godinu sa izmjenama i dopunama programa javnih potreba i to: Programa o izmjenama Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Legrad u 2020. godini, Programa o izmjenama Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom na području Općine Legrad u 2020. godini, Programa o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Legrad u 2020. godini, Programa o izmjenama Programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na području Općine Legrad u 2020. godini, Programa o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Legrad u 2020. godini, Programa o izmjeni Plana socijane skrbi na području Općine Legrad u 2020. godini, Programa o izmjenama Programa javnih potreba u sportu na području Općine Legrad u 2020. godini, Programa o izmjenama Programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti na području Općine Legrad u 2020. godini i Programa o izmjeni Programa o korištenju sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta na području Općine Legrad u 2020. godini, te za pojašnjenje daje riječ načelniku. 
	Načelnik pojašnjava da bi se ovim izmjenama i dopunama izvršilo usklađivanje prihoda i rashoda Proračuna sa stanjem koje bi bilo do kraja godine, da se o svim troškovima tijekom godine upoznavalo članove Općinskog vijeća; da su veći projekti odrađeni, a dio planiranih projekata je prebačen za iduću godinu zbog nedostatnih financijskih sredstava, budući da prihode od projekata koji se financiraju iz EU fondova nismo dobili prema planu.  Što se tiče otplate kratkoročnog kredita, o tome će više reći Melita.
	M. Rašanec pojašnjava da smo od kratkoročnog kredita povukli cca 4,4 mil. kuna, do kraja godine se planira povrat u iznosu 500.000,00 kn, tako da bi nam za iduću godinu ostalo za otplatiti još 3,8 mil. kuna, a koje bi dijelom otplatili iz primljenih sredstava za EU projekte, što očekujemo dijelom još do kraja ove godine, a preostali dio u idućoj godini.
	Načelnik poziva članove Općinskog vijeća da postave pitanja o konkretnim stavkama koje ih interesiraju, a navodi i da su svi prijedlozi za izmjene programa javnih potreba usklađeni sa planiranim iznosima u izmjenama i dopunama Proračuna za 2020. godinu.

	Nakon toga predsjednica otvara raspravu.
	
	Za raspravu se nitko nije javio i predsjednica zaključuje raspravu te daje na glasovanje donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Legrad za 2020. godinu i Projekcija za 2021. i 2022. godinu sa priloženim: Programom o izmjeni Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Legrad u 2020. godini, Programom o izmjeni Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom na području Općine Legrad u 2020. godini, Programom o izmjenama Programom održavanj komunalne infrastrukture na području Općine Legrad u 2020. godini, Programom o izmjeni Programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na području Općine Legrad u 2020. godini, Programom o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Legrad u 2020. godini, Programom o izmjeni Plana socijane skrbi na području Općine Legrad u 2020. godini, Programom o izmjeni Programa javnih potreba u sportu na području Općine Legrad u 2020. godini, Programom o izmjenama Programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti na području Općine Legrad u 2020. godini i Programom o izmjeni Programa o korištenju sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta na području Općine Legrad u 2020. godini.  
  
	Nakon glasovanja predsjednica kontatira da su Izmjene i dopune Proračuna Općine Legrad za 2020. godinu sa svim programima javnih potreba donijete JEDNOGLASNO, sa 7 glasova „ZA“.
	 Izmjene i dopune Proračuna Općine Legrad za 2020. godinu sa svim donijetim programima javnih potreba nalaze se u prilogu zapisnika i njegov su sastavni dio.  

Točka 3.

	Predsjednica otvara 3. točku dnevnog reda – razmatranje i donošenje Proračuna Općine Legrad za 2021. godinu i Projekcija za 2022. i 2023. godinu sa donošenjem Plana razvojnih programa i programa javnih potreba i to: Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Legrad u 2021. godini, Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Legrad u 2021. godini, Programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na području Općine Legrad u 2021. godini, Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Legrad u 2021. godini, Programa javnih potreba sufinanciranja vjerskih zajednica na području Općine Legrad u 2021. godini, Plana socijalne skrbi na području Općine Legrad u 2021. godini, Programa javnih potreba u sportu na području Općine Legrad u 2021. godini, Programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti na području Općine Legrad u 2021. godini, Programa o korištenju sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom             pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom             poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Legrad u 2021. godini, Programa o korištenju sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta na području Općine Legrad u 2021. godini, i Programa o namjenskom korištenju sredstava za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za  2021. godinu te za pojašnjenje daje riječ načelniku.
	Načelnik pojašnjava planirane iznose prihoda navodeći da se to čini velikim planiranim iznosom, ali da smatra da je to realan i ostvariv plan, zbog planiranih projekata koji bi se trebali provoditi u odnosu na planirane prihode u drugim Općinama. Pojašnjava dalje koje bi bile najznačajnije investicije (rashodi) i navodi da bi to bio projekt uređenja društvenog doma u Legradu, vatrogasnog doma u Kutnjaku, II. Faza dovršenja mrtvačnice u Malom Otoku (unutarnje uređenje dograđenog dijela), izgradnja sanitarnih čvorova na Šoderici, projekt razvoja cikloturizma u kojem bi se u svim naseljima postavili setovi za bicikle kako je to postavljeno u Legradu, nadalje navodi ostale planirane veće troškove vezane uz sufinanciranja predškolskog programa (uključujući i jaslice u drugim Općinama), troškove vezane uz obavljanje komunalnih djelatnosti kao npr. održavanje poljskih puteva, nabava spremnika za otpad u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša, izgradnja vodovoda do reciklažnog dvorišta, dopuna rasvjetnih tijela – postavljanje rasvjetnih tijela u naseljima na svaki stup  + dogradnja mreže javne rasvjete na Šoderici, sufinanciranje nabave opreme TD Lekom grad d.o.o. radi mogućnosti preuzimanja tekućeg održavanja javnih zelenih površina na Šoderici i dr. Osim toga planirano je uređenje terena za turističko naselje u Legradu na kojem bi se postavili stambeni kontejneri; tu je i sufinanciranje ŽC u naselju Kutnjak te planirana sanacija nerazvrstanih cesta (krpanje udarnih rupa) i dr. Nakon toga nabraja koji bi se projekti provodili tijekom iduće godine, dio njih je već odobreno financiranje iz EU fondova i započela je njihova provedba dok za neke još čekamo odobrenje, a kandidirat ćemo i nove projekte. Za iduću godinu se planira i izrada projektno-tehničke dokumentacije za dogradnju dječjeg vrtića kako bi se mogla oformiti još jedna skupina djece da se ubuduće ne bi trebalo plaćati drugim vrtićima, a dok to bude izrađeno tada se projekt također može kandidirati za sredstva EU fondova. Navodi da se u međuvremenu ukazala potreba na planiranje i dodatne stavke, a to je prihod od 1.000.000,00 kuna od Ministarstva regionalnog razvoja gdje bi kandidirali projekt uređenja društvenog doma u Legradu, a u rashodima bi trebalo planirati dodatnih 12.000,0 kn za uređenje zvonika u Selnici Podravskoj, na što su mu ukazali mještani prilikom prezentacije prijedloga Proračuna na zboru građana. Osim toga, također je potrebno unijeti u plan i rashod za izradu programa zaštite divljači za što smo ovih dana potpisali ugovor (iznos 20.000,00 kn), te za izgradnju uspornika na Šoderici u iznosu 50.000,00 kn. Osim toga navodi da su svi predloženi programi javnih potreba u skladu s planiranim iznosima u Proračunu za 2021. godinu.

	Nakon toga predsjednica otvara raspravu.
	S. Kuruc postavlja pitanje u svezi financiranja izgradnje vodovoda do reciklažnog dvorišta, odnosno da li će to financirati Koprivničke vode.
	Načelnik pojašnjava da će Koprivničke vode izraditi projektnu dokumentaciju, ali da će izgradnju financirati Općina i Županija, jer bi taj vod ujedno bio i za potrebe geotermalnog projekta u Gradišću.
	S. Kuruc postavlja pitanje da li su troškovi izgradnje reciklažnog dvorišta veći s obzirom na trenutnu lokaciju gdje je izgrađeno, a u odnosu na prvoplaniranu lokaciju (iza veterinarske stanice u Legradu).
	Načelnik navodi da su troškovi puno veći, jer smo morali financirati izgradnju trafostanice radi priključka na struju, asfaltirati pristupnu cestu, jer projektnom nije bila obuhvaćena cijela dionica pristupne ceste, u tijeku izgradnje je došlo do većeg obima radova kao i do dodatnih radova, zbog sanacije tla i osiguranja da podloga ne propada.
	S. Kuruc postavlja pitanje da li je izrada programa zaštite divljači prema nacionalnoj obvezai.
	Načelnik pojašnjava da je zakonom propisano da to Općine moraju donijeti, ali taj program se donosi za površine na kojima nema lovnogospodarske osnove i nisu lovišta kao i za površine do 100 m od naselja. Navedeni program je trebao izraditi drugi izrađivač, ali već su prošle 3 godine i program nije bio izrađen, tako da smo raskinuli ugovor i odabrali drugog izrađivača iz Međimurja s kojim je ovih dana potpisan ugovor.

	Drugih pitanja po ovoj točki dnevnog reda nije bilo i predsjednica zaključuje raspravu te daje na glasovanje donošenje Proračuna Općine Legrad za 2021. godinu sa Projekcijama za 2022. i 2023. godinu, Planom razvojnih programa te Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Legrad u 2021. godini, Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Legrad u 2021. godini, Programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na području Općine Legrad u 2021. godini, Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Legrad u 2021. godini, Programa javnih potreba sufinanciranja vjerskih zajednica na području Općine Legrad u 2021. godini, Plana socijalne skrbi na području Općine Legrad u 2021. godini, Programa javnih potreba u sportu na području Općine Legrad u 2021. godini, Programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti na području Općine Legrad u 2021. godini, Programa o korištenju sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom             pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom             poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Legrad u 2021. godini, Programa o korištenju sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta na području Općine Legrad u 2021. godini, i Programa o namjenskom korištenju sredstava za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za  2021. godinu.

	Nakon glasovanja predsjednica konstatira da su Proračun Općine Legrad za 2021. godinu i Projekcijama za 2022. i 2023. godinu sa Planom razvojnih programa i svim programima javnih potreba donijeti JEDNOGLASNO, sa 7 glasova „ZA“.

	Proračun Općine Legrad za 2021. godinu i Projekcijama za 2022. i 2023. godinu sa Planom razvojnih programa i svim programima javnih potreba nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Točka 4.

	Predsjednica otvara 4. točku dnevnog reda – razmatranje i donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Legrad za 2021. godinu te pojašnjava da se predmetna odluka donosi svake godine zajedno sa Proračunom za iduću godinu, te postavlja pitanje da li netko od vijećnika ima pitanja u svezi prijedloga Odluke.
	Budući da pitanja nije bilo, predsjednica daje na glasovanje donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Legrad za 2021. godinu i nakon glasovanja konstatira da je Odluka donijeta JEDNOGLASNO, sa 7 glasova „ZA“.

	Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Legrad za 2021. godinu nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Točka 5.

	Predsjednica otvara 5. točku dnevnog reda – razmatranje i donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Legrad za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Legrad do raspisivanja lokalnih izbora 2021. godine te daje riječ načelniku za pojašnjenje.
	Načelnik pojašnjava da smo odluku o financiranju političkih stranaka uvijek donosili u siječnju tekuće godine, ove godine se to predložilo istovremeno sa donošenjem Proračuna za 2021. godinu, a predlaže se raspoređivanje sredstava političkih strankama do raspuštanja ovog saziva Općinskog vijeća što će biti početkom travnja 2021. godine. Nakon toga će novi saziv donijeti odluku za daljnje razdoblje, od konstituiranja novog saziva Općinskog vijeća.

	Nakon toga predsjednica otvara raspravu.
	
	Za raspravu se nitko nije javio i predsjednica zaključuje raspravu te daje na glasovanje donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Legrad za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Legrad do raspisivanja lokalnih izbora 2021. godine.
  
	Nakon glasovanja predsjednica kontatira da je Odluka o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Legrad za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Legrad do raspisivanja lokalnih izbora 2021. godine donijeta JEDNOGLASNO, sa 7 glasova „ZA“.

	Odluka o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Legrad za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Legrad do raspisivanja lokalnih izbora 2021. godine nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.  

Točka 6.
	
	Predsjednica otvara 6. točku dnevnog reda – donošenje Odluke o usvajanju Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Legrad za razdoblje od 2021. do 2027. godine te za pojašnjenje daje riječ V. Cvetnić.
	V. Cvetnić pojašnjava da je prijedlog Strategije i Godišnjeg plana upravljanja za 2021. izradila stručna osoba kojoj smo povjerili izradu tih dokumenata, a koja je istu dokumentaciju izrađivala i za druge Općine. Navodi da je donošenje Strategije i Godišnjeg plana upravljanja propisano Zakonom o upravljanju državnom imovinom kojim se i jedinice lokalne samouprave obvezuju na donošenje istih strateških dokumenata za svoje područje, a obveza je bila i temeljem preporuka Državnog ureda za reviziju prilikom obavljanja revizije o upravljanju nekretninama. Strategija je planski dokument za više godina koji sadrži podatke o imovini Općine, od udjela u trgovačkim društvima, nekretninama, građevinskom i poljoprivrednom zemljištu i ostaloj imovini Općine te ciljevima upravljanja imovinom Općine. Strategija je osnova temeljem koje se donose i Godišnji planovi upravljanja, a vezano uz predloženi Godišnji plan upravljanja za 2021. godinu, iz istog je već uklonjena imovina koja je prodana u zadnjem natječaju. Osim toga, načelnik je obvezan Općinskom vijeću do rujna naredne godine podnijeti izvješće o realizaciji godišnjeg plana upravljanja za prethodnu godinu. Napominje da je i za Strategiju i za Godišnji plan provedeno savjetovanje u kojem nisu zaprimljene nikakve primjedbe niti mišljenja ili prijedlozi.

	Nakon toga predsjednica otvara raspravu, a budući da se za raspravu nitko nije javio, daje na glasovanje donošenje Odluke o usvajanju Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Legrad za razdoblje od 2021. do 2027. godine.
	Nakon glasovanja predsjednica konstatira da je Odluka sa priloženom Strategijom donijeta JEDNOGLASNO, sa 7 glasova „ZA“.

	Odluka i Strategija se nalaze u prilogu zapisnika i njegov su sastavni dio.

Točka 7.

	Predsjednica otvara 7. točku dnevnog reda – donošenje Odluke o usvajanjun Godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Legrad za 2021. godinu te navodi da je V. Cvetnić u prethodnoj točci dala pojašnjenje i u svezi Godišnjeg plana za 2021. godinu, postavlja pitanje vijećnicima da li ima pitanja po ovoj točki dnevnog reda.
	Budući da se nitko nije javio za raspravu, predsjednica daje na glasovanje donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Legrad za 2021. godinu i nakon glasovanja konstatira da je Odluka sa priloženim Godišnjim planom za 2021. godinu donijeta JEDNOGLASNO, sa 7 glasova „ZA“.

	Odluka i Godišnji plan upravljanja imovinom za 2021. godinu nalaze se u prilogu zapisnika i njegov su sastavni dio.

Točka 8.

	Predsjednica otvara 8. točku dnevnog reda – donošenje Odluke o usvajanju Analize upravljanja i raspolaganja nogometnim igralištima u vlasništvu Općine Legrad te za pojašnjenje daje riječ načelniku.
	Načelnik pojašnjava da je to dokument koji smo prema preporuci Državnog ureda za reviziju po izvršenom nadzoru upravljanja nogometnim stadionima i igralištima, morali izraditi, da sadrži dosta podataka koje smo morali prikupiti i od nogometnih klubova koji koriste nogometna igrališta koja su u našem vlasništvu.
	V. Cvetnić pojašnjava da tu nema nogometnog igrališta u Selnici Podravskoj, jer je to zemljište u vlasništvu Područne škole Selnica Podravska. Nadalje navodi da je za nogometno igralište u Malom Otoku pokrenut postupak za rješavanje vlasništva putem zk.ispravnoknjižnog postupka pri Općinskom sudu u Koprivnici, jer ne znamo tko su upisani vlasnici, dok je za nogometno igralište u Kutnjaku pokrenut postupak za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa sa Ministarstvom prostornog uređenje, graditeljstva i državne imovine budući da je ono upisano u vlasništvu RH. Ujedno napominje da je za nogometno igralište u Zablatju u izradi elaborat parcelacije kako bi se točno utvrdile međe pojedinih namjena na tom prostoru, odnosno da se odvoji čestica na kojoj je izgrađena mrtvačnica i parkiralište od čestice nogometnog igrališta, budući da je i jedno i drugo dijelom na istoj čestici. Po provedenoj javnoj raspravi dat će se na provedbu taj elaborat parcelacije. Navodi također da neki podaci nisu upisani i označeni su „žuto“, jer ih nije dobila od osoba pojedinih nogometnih klubova.

	Za raspravu se po ovoj točki nitko nije javio i predsjednica daje na glasovanje Odluku o usvajanju Analize uravljanja i raspolaganja nogometnim igralištima u vlasništvu Općine Legrad te nakon glasovanja konstatira da je Odluka donijeta JEDNOGLASNO, sa 7 glasova „ZA“.

	Odluka sa priloženom Analizom nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.   

Točka 9.

	Predsjednica otvara 9. točkun dnevnog reda koja se odnosi na razmatranje i donošenje dokumenata iz područja civilne zaštite i to:
	Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Legrad u 2020. godini,
	Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Legrad za razdoblje od 2021. do 2024. godine i
	Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Legrad u 2021. godini 

te za pojašnjenje daje riječ načelniku.
	Načelnik pojašnjava da su to dokumenti za čije donošenje postoji zakonska obveza, da se s civilne zaštite pri nama provode vatrogasci koji su dobro opremljeni; da bi se iduće godine trebalo održati zajednička vježba sudionika civilne zaštite s temom spašavanja od poplave, jer ta tema nije održana od 2014. godine, a napominje da smo započeli i sa nabavom vreća za pijesak kako bi ih imalo dovoljno u slučaju potrebe a i jeftinije su, jer dok to zatreba onda je teško nabaviti, kao što smo imali slučaj i 2014. godine. Navodi da su u predloženim dokumentima – Analizi stanja uglavnom navedene aktivnosti koje su sudionici civilne zaštite provodili u 2020. godini, dok se u Planu razvoja navodi što se planira u idućoj godini.
	Predsjednica pojašnjava da se većina aktivnosti Stožera CZ kao i članova Postrojbe ove godine odnosila na nadzor poštivanja provedbi mjera vezanih uz epidemiju koronavirusa, kroz dežurstva i obilaske terena.
	Za raspravu se više nitko nije javio i predsjednica daje na glasovanje:
	Analizu stanja sustava civilne zaštite na području Općine Legrad u 2020. godini te nakon glasovanja konstatira da je JEDNOGLASNO prihvaćena, sa 7 glasova „ZA“.

	2) Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Legrad za razdoblje od 
              2021. do 2024. godine te nakon glasovanja konstatira da su JEDNOGLASNO 
              prihvaćene, sa 7 glasova „ZA“.
	Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Legrad u 2021. godini te nakon glasovanja konstatira da je JEDNOGLASNO prihvaćen, sa 7 glasova „ZA“.


	Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Legrad u 2020. godini, Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Legrad za razdoblje od 2021. do 2024. godine i Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Legrad u 2021. godini nalaze se u prilogu zapisnika i njegov su sastavni dio.

Točka 10.

	Predsjednica otvara 10. točku dnevnog reda – razmatranje i donošenje Odluke o zabrani građenja građevina i izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone za 2021. godinu na području Općine Legrad te daje riječ načelniku za pojašnjenje.
	Načelnik pojašnjava da se odluka donosi za svaku godinu unaprijed, da smo prema naputku Ministarstva zatražili suglasnost Turističke zajednice Središnja Podravina, kojoj pripada Općina Legrad te da su oni dostavili svoju suglasnost. U prijedlogu Odluke su ista razdoblja i iste lokacije zabrane građenja kao i prethodnih godina.
	V. Cvetnić navodi da je o nacrtu Odluke provedeno i savjetovanje te da nisu zaprimljene nikakve primjedbe niti mišljenja.
	Drugih pitanja po ovoj točki nije bilo i predsjednica daje na glasovanje donošenje Odluke o zabrani građenja građevina i izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone za 2021. godinu na području Općine Legrad.
	Nakon glasovanja predsjednica kontatira da je Odluka donijeta JEDNOGLASNO sa 7 glasova „ZA“.

	Odluka o zabrani građenja građevina i izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone za 2021. godinu na području Općine Legrad nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Točka 11.

	Predsjednica otvara 11. točku dnevnog reda – razmatranje i donošenje Odluke o isplati božićnice umirovljenicima i osobama starijim od 65 godina bez prihoda s prebivalištem na području Općine Legrad u 2020. godini te za pojašnjenje daje riječ načelniku.
	Načelnik pojašnjava da je predložena Odluka ista kao i prošle godine što se tiče iznosa božićnice, ali je predloženo da se obuhvate i osobe starije od 65 godina koje nemaju nikakve prihode. To se odnosi i na osobe bez prihoda gdje drugi članovi obitelji, npr. suprug ili supruga imaju mirovinu. Navodi da bi se ove godine zbog epidemiološke situacije božićnice podijelile u bonovima u trgovinama na području naše Općine i to u trgovini „Sloga“ i „Otočanka“ u Velikom Otoku, s time da se bon za Slogu može podići u bilo kojoj trgovini, neovisno o mjestu stanovanja. Božićnica bi se dala za postojeće umirovljenike temeljem podataka o visini mirovine iz 2019. godine, dok bi novi umirovljenici trebali dostaviti dokaz o visini mirovine iz mjeseca studenog 2020. godine. Što se tiče ostalih osoba starijih od 65 godina, oni bi trebali dokazati da nemaju nikakvih prihoda, ali bi Općina za sve njih zatražila od Porezne uprave dostavu Potvrda o visini dohotka za 2019. godinu. 

	Pitanja po ovoj točki dnevnog reda nije bilo i predsjednica daje na glasovanje Odluku o isplati božićnice umirovljenicima i osobama starijim od 65 godina bez prihoda s prebivalištem na području Općine Legrad u 2020. godini te nakon glasovanja konstatira da je Odluka donijeta JEDNOGLASNO, sa 7 glasova „ZA“.

	Odluka se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Točka 12.

	Predsjednica otvara točku 12. dnevnog reda – pitanja i prijedlozi i otvara raspravu.
	S. Kuruc iznosi primjedbu u svezi izgradnje ograde oko evangeličkog groblja u Legradu koje je u Proračunu i projekcijama planirano tek za 2022./2023., a u projektima navedenima u Godišnjem planu upravljanja imovinom za 2021. godinu se nalazi taj projekt, što se u tom slučaju ne poklapa.

	Načelnik se na kraju zahvaljuje svim članovima Općinskog vijeća na suradnji tijekom godine, čestita im svima Božić i novu godinu i navodi da se zbog situacije s koronavirusom ove godine neće održati novogodišnji domjenak.	
	Predsjednica se također zahvaljuje svim vjećnicima na suradnji i upućuje im čestitke. 

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

	Dovršeno u: 18.30 sati.
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