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	ZAPISNIK
         od 21. srpnja 2020. godine
	
sa 35. sjednice Općinskog vijeća Općine Legrad održane u sali društvenog doma u Legradu. 
	
	Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/20-01/01, URBROJ: 2137/10-20-6 od 15. srpnja 2020. godine.
	Prisutni: Snježana Kuzmić – predsjednica, Alenka Černeli, Alen Dedi, Igor Horvat, 
                         Stjepan Kuruc, Predrag Posavec i Katarina Sabolić - članovi.
	Ne prisustvuju: Nino Bukovčan i Zdravko Međimorec (nisu opravdali izostanak).
	Sjednici prisustvuju: - Ivan Sabolić, općinski načelnik Općine Legrad,
                                                 Kristina Turk – zamjenica općinskog načelnika Općine Legrad,
	Sjednici prisustvuju predstavnici Građanske inicijative Selnica Podravska: Mladen Blatarić, Melani Čižmak i Tomislav Švorc.
          Zapisničar: Vesnica Cvetnić, privremena pročelnica u Jedinstvenom upravnom odjelu
                               Općine Legrad,
	Početak rada: 20.00 sati.

	Predsjednica pozdravlja sve prisutne, otvara 35. 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.
	
	Nakon toga predsjednica predlaže sljedeći

D N E V N I  R E D

	1. Aktualni sat,
2. Donošenje Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Legrad,
	3. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Legrad,
	4. Donošenje Odluke o sufinanciranju nabave radnih materijala za učenike osnovne škole s područja Općine Legrad,
	5. Donošenje Odluke o provođenju projekta „Uređenje trim staze“ u k.o. Legrad prema Mjeri 8.5.2. „Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture (Podmjera 8.5. „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“),
	6. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za davanje u najam stambenih prostora (kuće i stanovi),
	7. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za zakup zemljišta u zoni Kutnjak i stavljanja izvan snage Odluke o provedbi postupka za dodjelu koncesije,
	8. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Odluke o upisu djece u Dječji vrtić DAbrić u pedagoškoj godini 2020./2021. (Odluke o upisu u jasličku skupinu i Odluke o upisu u redovitu mješovitu skupinu),
	9. Razmatranje Glavnog projekta – Građevinskog projekta za pristupni put eksploatacijskom polju „Gornje grmlje“ sa priključkom na županijsku cestu oznake ŽC2076 u Selnici Podravskoj radi davanja potvrde na Glavni projekt,
	10. Razmatranje primljene Molbe Ljiljane Sović iz Legrada,
	11. 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 te daje riječ načelniku.
	Načelnik navodi da će o radu Općine u proteklom razdoblju od posljednje sjednice Općinskog vijeća izvijestiti u nekoliko točaka i to:
	1) izvršeni su poslovi dezinsekcije komaraca na području Općine, a dio troškova sufinancira i Koprivničko-križevačka županija;
	2) izvršena su asfaltiranja dvorišnog prostora ispred vatrogasnog doma u Legradu i u Selnici Podravskoj; troškove za asfaltiranje će dijelom pokriti Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU u okviru projekta dogradnje vatrogasnog spremišta;
	3) ugovoreno je i asfaltiranje odvojaka ulica Kralja Tomislava u Legradu, radove će izvoditi PZC Varaždin kao najpovoljniji ponuditelj;
	4) na Šoderici je dogovoreno asfaltiranje dijela (60-ak metara) ulice do Tremskog koji će te radove i financirati, a obveza Općine će biti priprema;
	5) potpisana su 3 Ugoovra za Mjeru 3. Programa stambenog zbrinjavanja mladih obitelji i to sa:  Matijom Ganžulić iz Zablatja, Tomislavom Oroš iz Velikog Otoka i Ines Matoš iz Legrada. 
	6) u radu gerontodomaćica došlo je do promjene, odnosno Jasenka Potočnik je dala otkaz ugovora o radu, a na njezino mjesto je primljena Zrinka Ištvanović.
	7) sa HZZ-om dogovaramo zapošljavanje jedne radnice ili radnika (toliko imamo pravo dobiti) na javne radove za ovu godinu;
	8) odobren nam je projekt „Pomoć je moć“ u kojem će Općina biti nositelj, zaposlit će se 3 nove osobe za poslove gerontodomaćice, a sufinancirat će se i jedna djelatnica u Općini koja će voditi projekt;
	9) za 2021. godinu smo prijavili projekt „12. Europski piknik“ koji će se održati u Legradu ako projekt bude prihvaćen.
	10) primili smo e-mail poruku turske grupacije „SOYAK“ koji su također zainteresirani za koncesiju za korištenje geotermalne energije i javit će se za dobivanje koncesije. Od Općine je zatraženo izdavanje Pisma podrške što nema veze sa postupkom dobivanja koncesije; dobro su upućeni u korištenje geotermalne energije u Republici Hrvatskoj. Gosp. Čačić sa svojom tvrtkom također traži koncesiju za Lunjkovec – Kutnjak. MB Geothermal još nisu zatražili pismo podrške, ali oni su zainteresirani samo za „Legrad 1“.
	11) otvorene su ponude za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta; zaprimljene su ukupno 24 ponude, ali neki ponuditelji nisu dostavili svu potrebnu dokumentaciju;
	12) izabran je novi predsjednik EGTS-a, to je gosp. Grivec + sudopredsjednik iz mađarske strane; projekt će se nastaviti, a u grupaciju je ušla i Međimurska županija; Mađari su dobili financiranje Države za zapošljavanje 4 osobe i to 2 iz Hrvatske i 2 od Mađarske strane.

	Nakon toga predsjednica otvara raspravu.
	Budući da se za raspravu nitko nije javio predsjednica zaključuje ovu točku dnevnog reda.
   
Točka 2.

	Predsjednica aotvara 2. točku dnevnog reda – donošenje Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Legrad i pojašnjava da su provedena dva postupka javnog natječaja i to:
	a) za prodaju nekretnina po povlaštenim cijenama za Mjere 1. i 2. Programa stambenog zbrinjavanja mladih obitelji. Pojšanjava da je od strane Povjerenstva predloženo prihvaćanje jedine pravovremene ponude i to Mateje Mihalić iz Koprivnice za kupnju nekretnine u Legradu, Kralja Tomislava 87. Prijavi je priložena sva dokumentacija, dok prijava podnositelja Žarka Matića iz Botova nije zaprimljena u roku te je ista odbijena, a podnesena je za istu nekretninu. 
	b) za prodaju nekretnina koje se odnose na nova gradilišta na Šoderici – primljena je jedna ponuda koju je podnio Zlatko Rašan iz Starigrada za katastarsku česticu broj k.č.br. 439 sa ponuđenom cijenom u iznosu 45.000,00 kuna.

	Za raspravu se po ovoj točki nitko nije javio i predsjednica daje na glasovanje:
	a) Odluku o prihvaćanju prijave za kupnju nekretnine u vlansištvu Općine Legrad po povlaštenoj cijeni podnositelju Mateji Mihalić iz Koprivnice, Herešinska 29 i nakon glasovanja konstatira da je Odluka prihvaćena JEDNOGLASNO, sa 7 glasova „ZA“.
	b) odluku o prihvaćanju ponude za kupnju nekretnine (novog gradilišta) na Šoderici u k.o. Legrad podnositelju Zlatku Rašan iz Starigrada, Mlinarska 36E i nakon glasovanja konstatira da je Odluka prihvaćena JEDNOGLASNO, sa 7 glasova „ZA“.

	Odluke se nalaze u prilogu zapisnika i njegov su sastavni dio.

Točka 3.

	Predsjednica otvara 3. točku dnevnog reda – donošenje odluke o raspisivanju natječajaza prodjau nekretnina u vlasništvu Općien Legrad (uz dodatno smanjenje početnih cijena za još 30% - ukupno 60% smanjenje u odnosu na prvobitnu početnu cijenu) te daje riječ načelniku.
	Načelnik predlaže da se ponovo raspiše, 3. natječaj za prodaju nekretnina Općine, s time da bi se dodatno za još 30% smanjile početne cijene, što bi ukupno bilo smanjenje od 60% u odnosu na prvobitne početne cijene, a bilo je dosta upita o kupnji novih gradilišta na Šoderici. Predlaže da se raspišu natječaji: za prodaju novih gradilišta na Šoderici, ostalih nekretnina u vlasništvu Općine gdje su stambeni objekti te javni pozivi za Mjere 1. i 2. Programa stambenog zbrinjavanja kao i za Program razvoja poduzetništva. 
	Za raspravu se nitko nije javio i predsjednica daje na glasovanje odluku o prodaji nekretnina u vlansištvu Općine Legrad 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 4.

	Predsjednica otvara 4. točku dnevnog reda – donošenje Odluke o sufinanciranju nabave radnih materijala za učenike Osnovne škole Legrad s područja Općine Legrad i daje riječ načelniku.
	Načelnik pojašnjava da kod ovog prijedloga ima dvije mogućnosti financiranja i to:
	1. da se učenicima viših razreda financira iznos od 400,00 kn po učeniku, a učenicima nižih razreda iznos od 200,00 kn po učeniku, budući da je u Proračunu planirano 50.000,00 kuna za ovu namjenu, a prema podacima koje je dao ravnatelj Škole ima ukupno 125 učenika u Osnovnoj školi u Legradu i Područnim školama u Velikom Otoku, Selnici Podravskoj i Kutnjaku, s time da su radni materijali za učenike viših razreda preko 1.000,00 kn ili 
	2. da se svim učenicima financira nabava radnih materijala u 100-tnom iznosu uz mogućnost za povećanje planiranih sredstava (rebalansom Proračuna) na 69 tisuća kuna.
	Također navodi da treba predvidjeti i dva načina financiranja tih troškova: 1. je kao povrat sredstava roditeljima koji su već nabavili radne materijale za djecu i 2. da se sa knjižarama (npr. Narodnim novinama i dr.) dogovori plaćanje po računu za sve učenike koji će u toj knjižari nabavljati radne materijale.
	Postavljeno je pitanje što je sve uključeno u radni materijal.
	Načelnik pojašnjava da su to radne bilježnice, atlas, likovna mapa i sl.
	Katarina Sabolić pojašnjava da prema preporuci Ministarstva u radni materijal ulaze i materijali za npr. kemiju (kutija za kemiju) i dr. predmete. 
	A. Dedi smatra da je to trebala odraditi Škola, a ne Općina.
	Načelnik navodi da će ravnatelj dogovoriti način nabave i plaćanja sa knjižarama.
	Drugih pitanja po ovoj točki dnevnog reda nije bilo i predsjednica daje na glasovanje donošenje Odluke o financiranju nabave radnih materijala za učenike Osnovne škole Legrad s prebivalištem na području Općine Legrad.
	Nakon glasovanja predsjednica konstatira da je Odluka donijeta JEDNOGLASNO, sa 7 glasova „ZA“.
	Odluka se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.
    
Točka 5.

	Predsjednica otvara 5. točku dnevnog reda – donošenje Odluke o provođenju projekta „Uređenje trim staze“ u k.o. Legrad prema Mjeri 8.5.2. „Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“ (Podmjera 8.5. „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“ i daje riječ načelniku za pojašnjenje.
	Načelnik pojašnjava da bi to bio projekt „turističko-šumske infrastrukture“, a obuhvatio bi put do sadašnje vodočuvarnice gdje će se provesti i projekt Hrvatskih voda „Škola vode“ koji će se također financirati iz EU sredstava; za predloženi projekt je mogućnost dobivanja sredstava u iznosu  do 100 tisuća EUR-a, a financiranje je 100%; PORA bi napravila prijavu projekta, a za to nam ne treba građevinska dozvola, trenutno smo u postupku ishođenja suglasnosti vlasnika čestica na kojima bi se projekt provodio.
	Pitanja po ovoj točki dnevnog reda nije bilo i predsjednica daje na glasovanje Odluku o suglasnosti za provedbu projekta „Uređenje trim staze“ te nakon glasovanja konstatira da je Odluka donijeta JEDNOGLASNO, sa 7 glasova „ZA“.
 
Točka 6.

	Predsjednica otvara 6. točku dnevnog reda – donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za davanje u najam stambenih prostora (kuće, stanovi) u vlasništvu Općine Legrad te za pojašnjenje daje riječ načelniku.
	Načelnik pojašnjava da je imao nekoliko upita vezanih uz najam općinskih stambenih prostora – stanova u zgradi i neprodanih kuća; prvenstveno je zahtjev bio od Ivana Šobaka koji je trenutno beskućnik, jer ga je sestra istjerala iz svoje kuće; naveo je da mu ne treba niti struja niti voda samo da ima krov nad glavom. Osim toga u zgradi kraj stare škole je prazan još jedan stan.
	Za  raspravu se nitko nije javio i predsjednica daje na glasovanje donošenje Odluke o raspisivanju natječaj aza davanje u najam stambenih prostora (stana i neprodanih kuća).
	Nakon glasovanja predsjednica kontatira da je Odluka donijeta JEDNOGLASNO, sa 7 glasova „ZA“.
	Odluka se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Točka 7.

	Predsjednica otvara 7. točku dnevnog reda – donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za zakup zemljišta u zoni Kutnjak i stavljanja izvan snage Odluke o provedbi postupka za dodjelu koncesije i daje riječ načelniku za pojašnjenje.
	Načelnik pojašnjava da bi donijetu odluku o dodjeli koncesije trebalo staviti izvan snage budući da Zakonom nije predviđen taj oblik koncesije, a da se umjesto koncesije donese odluka da se to isto zemljište da u zakup, s time da bi svi uvjeti ostali isti – zakup na 99 godina za gospodarsku djelatnost, godišnja zakupnina u iznosu 1.200,00 kuna.
	Pitanja niti prijedloga po ovoj točki nije bilo i predsjednica daje na glasovanje donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za zakup zemljišta u zoni Kutnjak – k.o. Kutnjak i k.o. Selnica Podravska.
	Nakon glaosvanja predsjednica konstatira da je Odluka donijeta sa 6 glasova „ZA“ i 1 glasom „PROTIV“.
	Odluka se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Točka 8.

	Predsjednica otvara 8. točku dnevnog reda – donošenje odluke o davanju suglasnosti na Odluke o upisu djece u Dječji vrtić Dabrić u pedagoškoj godini 2020./2021. te pojašnjava da je za jasličku skupinu primljeno 14 zamolbi, a može se primiti 12-ero djece, dok je za mješovitu skupinu primljeno 13 zamolbi, a bilo je 9 slobodnih mjesta nakon odlaska djece u školu.
	Načelnik pojašnjava da smo primili informaciju da su nam Programi za redoviti program Dječjeg vrtića te za Program predškole verificirani od strane Agencije za odgoj i obrazovanje i dostavljeni Ministarstvu, te čekamo njihovu dostavu. Pojašnjava da je prostor za jasličku skupinu uređen i opremljen odnosno pripreman za komisijski pregled i dobivanje odobrenja za rad, ali to ne možemo zatražiti dok ne dobijemo verifikaciju programa. Sa županijskim uredom smo dogovorili da oni prethodno dođu pogledati prostor te ukoliko utvrde da bi još nešto trebalo napraviti da to ispravimo, kako bi cjelokupni program Vrtića, uključujući i jasličku skupinu mogao početi s radom od 1.09.2020. g. 
	A. Dedi postavlja pitanje u čemu su sadašnji kriteriji drugačiji od kriterija iz prethodnog Pravilnika , a došlo je do promjenjenog redosljeda na Rang listi za upise u jasličku i u mješovitu skupinu.
	Načelnik i predsjednica pojašnjavaju da je „starim“ Pravilnikom bio predviđen upis i rangiranje samo djece u mješovitu skupinu, a u novim je to izmijenjeno, a izmijenjeni su i neki kriteriji za bodovanje o čemu je Općinsko vijeće prodiskutiralo prilikom donošenja Pravilnika na prošloj sjednici Općinskog vijeća.

	Za raspravu se više nitko nije javio za raspravu i predsjednica daje na glasovanje:
	1. donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o upisu djece u Dječji vrtić u pedagoškoj godini 2020./2021. za jasličku skupinu i nakon glasovanja konstatira da je Zaključak donije JEDNOGLASNO, sa 7 glasova „ZA“,
	2. donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku oupisu djece u Dječji vrtić u pedagoškoj godini 2020.-2021- za mješovitu skupinu te nakon glasovanja konstatira da je Zaključak donijet JEDNOGLASNO, sa 7 glasova „ZA“.
	Zaključci se nalaze u prilogu Zapisnika i njegov su sastavni dio.
	
	Nakon toga načelnik navodi da nije određena cijena koju bi plaćali roditelji za smještaj djece u jasličkoj skupini Dječjeg vrtića; da je u razgovoru s ravnateljicom utvrdio da neki vrtići imaju istu cijenu kao i za ostale grupe, dok neki imaju za jasličku skupinu veću cijenu. O tome je potrebno donijeti Odluku o izmjeni Odluke o mjerilima za financiranje programa predškolskog odgoja i obrazovanja na području Općine Legrad, sa čime su se složili članovi Općinskog vijeća.
	Načelnik predlaže da cijena za roditelje za djecu u jasličkoj skupini iznosi 400,00 kuna kao i za djecu u mješovitoj skupini, a kasnije će se utvrditi da li je to dovoljno za pokriće troškova ili ne te se ona može mijenjati, odnosno povećati. Osim toga u Odluci je potrebno također napraviti neke izmjene vezane uz ustrojstvo jasličke skupine u Vrtiću (u članku 2. i članku 6. Odluke).
	I. Horvat postavlja pitanje da li ima nekih troškova za vrtić koji bi mogli utjecati na veću cijenu za jasličku djecu u odnosu na djecu u mješovitoj skupini.
	Načelnik konstatira da će možda biti veći troškovi zbrinjavanja otpada (pelena), potrošnje vode i nešto zbog prilagođene prehrane djeci tog uzrasta, ali da drugi troškovi ne bi smjeli utjecati na veću cijenu. 
   	 Drugih pitanja po ovom prijedlogu nije bilo i predsjednica daje na glasovanje donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o mjerilima za financiranje programa predškolskog odgoja i obrazovanja na području Općine Legrad.
	Nakon glasovanja predsjednica konstatira da je Odluka donijeta JEDNOGLASNO, sa 7 glasova „ZA“.
	Odluka se nalazi u prilogu Zapisnika i njegov je sastavni dio.
	

Točka 9.

	Predsjednica otvara 9. točku dnevnog reda – razmatranje Glavnog projekta – Građevinskog projekta za pristupni put eksploatacijskom polju „Gornje grmlje“ sa priključkom na županijsku cestu oznake ŽC2076 u Selnici Podravskoj radi davanja potvrde na Glavni projekt i daje riječ načelniku za pojašnjenje.
	Načelnik konstatira da je od utvrđivanja posebnih uvjeta za izdavanje Lokacijske dozvole do sada došlo do promjena; prvenstveno je od strane Općinskog vijeća donijeta odluka da se u granicama eksploatacijskog polja riješe imovinsko-pravni odnosi na svim nekretninama, o čemu su na održanom sastanku izviješteni predstavnidi BEDNJE d.o.o..
	Gosp. Švorc navodi da kao predstavnik Građanske inicijative Selnica Podravska i građani nisu suglasni s projektom budući da je došlo do značajnih promjena na terenu.
	Zaključeno je da se ne izda Potvrda na glavni projekt zbog promjene Posebnih uvjeta građenja u odnosu na izdane u postupku izdavanja Lokacijske dozvole.
	S. Kuruc konstatira da se pristupni put planira na česticama kojih nisu vlasnici te da je Lokacijska dozvola istekla.
	Zaključeno je da se odbije izdavanje Potvrde na glavni projekt zbog neotkupljenog zemljišta i neriješenih imovinsko-pravnih odnosa na nekretninama.
	O tome je glasovanjem, JEDNOGLASNO, donijet Zaključak koji se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.
  
Točka 10.

	Predsjednica otvara 10. točku dnevnog reda – razmatranje primljene Molbe Ljiljane Sović iz Legrada i konstatira da je Općina uvijek i svima pomagala, prema svojim mogućnostima, ukoliko je netko pomoć zatražio; sada je prvi puta dostavljeno pismo za traženje pomoći, a u njemu je navedeno kao da se pomoć već tražila, a da joj nije odobrena.
	S. Kuruc konstatira da je sama podnositeljica u pismu navela da traži pomoć nakon 7 mišljenja liječnika.
	P. Posavec navodi da neke stvari o sebi u pismu nije navela, a koje su poznate.
	Načelnik konstatira da maloljetno dijete dobiva mirovinu koja i nije baš mala. Ujedno navodi da je podnijela prijavu na natječaj za Mjeru 4. stambenog zbrinjavanja, ali nije kompletirala dokumentaciju, odnosno prijavi nije priložila svu potrebnu dokumentaciju, te predlaže da joj se uputi poziv za dopunu dokumentacije i o prijavi će se raspraviti nakon 15.11. kada bude vidljivo koliko sredstava ima za raspodjelu, ali bi time sudjelovala u dodjeli sredstava.
	Prijedlog načelnika je prihvaćen od strane članova Općinskog vijeća.

Točka 11.

	Predsjednica otvara 11. točku dnevnog reda – pitanja i prijedlozi i otvara raspravu.
	Načelnik navodi da bi za preminulog člana Općinskog vijeća, gosp. Ivana Šivaka trebalo odnijeti vijenac na grob, budući da zbog koronavirusa to nismo mogli napraviti kada je umro niti smo bili na sahrani, s time da bi prethodno trebalo kontaktirati gđu Šivak.
	A. Dedi postavlja pitanje što se dogodilo s mobilnim reciklažnim dvorištem onog dana kada je trebalo obići sva naselja; da su ga zvali ljudi da nisu uopće došli u naselja, te u kojoj fazi je uređenje groblja u Selnici Podravskoj.
	Načelnik konstatira da mu za mobilno reciklažno dvorište komunalna redarka Ana nije ništa spomenula, te nije upoznat, a što se tiče groblja – ugovoreno je asfaltiranje sa Pavlicom koje bi do kraja godine trebalo biti napravljeno, jer su dužni još i asfaltirati jedan dio ulice u Legradu; navodi da će kontaktirati poslovođu.

	Gosp. Tomislav Švorc se zahvaljuje na razumijevanju načelniku i predsjednici Općinskog vijeća.	

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

	Dovršeno u: 21.22 sata.
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