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ZAPISNIK
         od 12. srpnja 2021. godine
	
sa 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Legrad održane u sali za sastanke Općine Legrad u Legradu. 
	
	Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/21-01/01, URBROJ: 2137/10-21-6 od 5. srpnja 2021. godine.
	Prisutni: Snježana Kuzmić – predsjednica, Vedran Bebek, Alenka Černeli, Alen Dedi,
                          Ivan Gerendaj, Igor Horvat, Stjepan Šalamon i Kristina Turk   - članovi.
	
	Sjednici prisustvuju: - Ivan Sabolić, općinski načelnik Općine Legrad,                                            
         	Ne prisustvuje: Nino Bukovčan – član (opravdao izostanak).
          Zapisničar: Vesnica Cvetnić, privremena pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela 
                               Općine Legrad,
	Početak rada: 19.00 sati.

	Predsjednica pozdravlja sve prisutne, otvara 3. 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 te poziva članove Općinskog vijeća da iznesu primjedbe na dostavljeni Zapisnik sa 2. sjednice Općinskog vijeća od 23.06.2021. godine. 
	Primjedaba na Zapisnik nije bilo i glasovanjem je JEDNOGLASNO, sa 8 glasova „ZA“ usvojen Zapisnik s 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Legrad od 23.06.2021. godine..

	Nakon toga predsjednica pojašnjava, s obzirom na informaciju da je netko od vijećnika na prošloj sjednici Općinskog vijeća mobitelom snimao tijek sjednice. Navodi, u svezi tonskog snimanja sjednica Općinskog vijeća da je člankom 132. Poslovnika Općinskog vijeća utvrđena mogućnost tonskog snimanja sjednica, ali to se odnosi na Općinu u svrhu izrade zapisnika, da su se nekada sjednice snimale i prema tim snimkama se radio zapisnik; da vijećnici mogu tonski snimati sjednicu, ali o tome prethodno moraju obavijestiti članove Općinskog vijeća i sve koji prisustvuju sjednicama. Napominje, da su sjednice Općinskog vijeća javne i da svatko tko želi može uz prethodnu najavu prisustvovati sjednicama.  
	
	Nakon toga predsjednica predlaže sljedeći

D N E V N I  R E D

	1. Aktualni sat, 
	2. Razmatranje i donošenje Odluke o osnivanju savjetodavnih odbora na području 
    Općine Legrad,
	3. Razmatranje i donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o 
     stipendiranju studenata s područja Općine Legrad, 
4. Donošenje Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Izgradnja 
    nadstrešnice za tržnicu u Legradu“,
5. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog poziva za osnivanje Općinskog savjeta 
     mladih Općine Legrad, 
	6. Razmatranje prijedloga za izradu Plana otkupa zemljišta Općine Legrad za 2021. 
     godinu s donošenjem Odluke,  
7.  Donošenje Odluke o davanju u zakup katastarske čestice broj k.č.br. 240/1, k.o. 
     Zablatje, 
	8. Rasprava o državnom poljoprivrednom zemljištu na području Općine Legrad, 
	9. Donošenje zaključaka o davanju suglasnosti na nove Odluke o upisu djece u Dječji 
    vrtić Dabrić za pedagošku godinu 2021./2022. (po doonšenju odluke o otvaranju 
    treće skupine u DV),
10. Pitanja i prijedlozi (utvrđivanje mogućnosti isplate potpora u turizmu vlasnicima 
      objekata koji nisu otkupili zemljište okućnice.

	Nakon toga predsjednica postavlja pitanje da li ima prijedloga za izmjene ili dopune predloženog dnevnog reda.
	Primjedaba kao niti prijedloga izmjena ili dopuna predloženog dnevnog reda nije bilo te predsjednica daje na glasovanje predloženi dnevni red i nakon glasovanja konstatira da je predloženi dnevni red usvojen JEDNOGLASNO, sa 8 glasova „ZA“. 
		
Točka 1.

	Predsjednica otvara 1. točku dnevnog reda – aktualni sat i daje riječ načelniku.

	Načelnik konstatira da je iz prethodnih saziva praksa da načelnik na početku svake sjednice Općinskog vijeća iznese ukratko izvješće o aktivnostima Općine u proteklom razdoblju, od prethodne sjednice Općinskog vijeća, navodi da će u nekoliko točaka iznijeti izvješće i to:
	1) po natječaju Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade odobrena su nam sredstva sufinanciranja programa predškolskog odgoja za pedagošku godinu 2020./2021. u iznosu 176.000,00 kuna;
	2) predstavljena je manifestacija „Ljeto na Šoderici“ gdje su navedena događanja tijekom srpnja i kolovoza, samo prestavljanje je zbog situacije s koronavirosom predstavljeno tek sada, a nositelji su Turistička zajednica Koprivničko-križevačke županije i Općina;
	3) malogranični prijelaz s Općinom Ortilos je otkazn, budući da su za prelazak granice potrebne COVID putovnice, dosadašnji ugostitelj je prodao sve šatore, a novi vlasnik traži da Općina plati 40 tisuća kuna, što je nama preskupo budući da će biti i manji broj prelazaka;
	4) Europski piknik u okviru programa Europa za građane na kojem su sudjelovali predstavnici naše Općine je održan u Vrakunu, a sljedeći se održava u Ciernoj vodi(od 23.-25.7), poziva vijećnike ako netko želi sudjelovati da se jave, jer je predviđeno 9 mjesta;
	5) Spor Države prema Općini i Podravci za objekte na Šoderici je izgubljen budući da Trgovački sud u Bjeloaru nije prihvatio argumente Općine i Podravke, odnosno status čestice nije bio definiran prije 2012. godine kada je završena kat. izmjera k.o. Legrada, a Podravka te objekte u postupku privatizacije nije upisala u temeljni kapital 1991. godine te nije prihvaćeno kao činjenica da se objekti nalaze unutar građevinskog područja naselja;
	I. Horvat postavlja pitanje koliko će biti troškovi toga spora.
	Načelnik pojašnjava da će troškovi iznosi od 5 do 7 tisuća kuna.
	6) u Državnoj geodetskoj upravi je održan sastanak u svezi izlaganja podataka provedene katastarske izmjere k.o. Kutnjak te je dogovoreno da će Sud i Katastar sa izlaganjem započeti oko 20.09.2021. godine i to će biti u našoj vijećnici budući da u Kutnjaku imamo problema sa internetom;
	7) službeno je bio u Općini Stolac radi upoznavanja sa projektom Europa za građane odnosno njihovog uključivanja u taj projekt i predstavnici iz te Općine će doći na Europski piknik u Legradu, a time bi se uspostavila i suradnja na kulturnom i gospodarskom nivou;
	8) iz Općine Sepetnik su bili u Općini u svezi odrganizacije evangeličkih susreta u Sepetniku, 3.09.2021. godine te bi 1 autobus iz naše Općine organizirali za sudjelovanje na tim susretima;
	9) izvršena je dezinsekcija komaraca, a ove godine ističe ugovor, sa susjednim Općinama je dogovoreno da se i na njihovom području istovremeno provede dezinsekcija kako bi ona bila učinkovitija;
	10) Program „Zaposli pa pomozi 2“ u okviru programa „Zaželi“ je odobren i gerontodomaćice koje su bile zaposlene u 1. fazi (6 osoba) su se javile i ponovo bi se zaposlile u tom programu, a s radom bi započele u 10. mjesecu, a trajanje bi bilo 1 godinu;
	11) za popis stanovništva se traže popisivači i kontrolori; popis stanovništva započinje 13.09. i traje do 26.9.2021. godine putem e-građanina, a nakon toga s popisom kreću popisivači;
	12) aglomeracija Legrad – potrebno je izraditi predstudiju izvodljivosti za cijelo područje općine, bez Šoderice, a uključujući i naselje Imbriovec u Općini Đelekovec; nakon toga ćemo znati kako će se graditi dali odjednom sva naselja ili postepeno po naseljima; troškovi će iznositi oko 70 tisuća kuna od čega bi Općina Legrad podmirila 86%, a Općina Đelekovec 14%;
	13) Eksploatacijsko polje „Gornje grmlje“ – obavljeni su razgovori sa odvjetnikom iz Osijeka na kojima je sudjelovao on osobno, ali i članovi Građanske inicijative Selnica Podravska; on je pregledao cca 700 stranica dokumentacije i predložio je da se zatraži revizija studije utjecaja na okoliš zbog pomicanja Drave prema nasipu; potrebna je izgradnja nasipa, a ljudi su se pobunili jer koncesionar nije pravovremeno odradio određene stvari;
	I. Horvat postavlja pitanje da li se kasnije javila Bednja u svezi danog odgovora Općinskog vijeća.
	Načelnik kontatira da nije, ali su za neke katastarske čestice pokrenuli zk.ispravnoknjižni postupak pri Općinskom sudu Koprivnica.
	14) sastanak načelnika LAG-a Mura – Drava gdje je dogovoreno da bivši načelnik Goričana, Mario Moharić i dalje ostane predsjednik LAG-a; LAG je dobio dodatnih 2 mil. kuna od kojih bi se za Općinu Legrad moglo izdvojiti 107 tisuća kuna za prijavu novog manjeg projekta u okviru Mjere 7.4.1.;
	15) sastanak sa predstavnicima tvrtke Argumentum Vitae d.o.o. u svezi rješavanja nastalih problema vezanih uz ispuštanje gnojnice po poljoprivrednim površinama oko naselja Legrad; njihovi predstavnici su izjavili da problem postoji s vlasnicima zemljišta koji ne zaoru pravovremeno ispušenu gnojnicu i dolazi do širenja neugodnih mirisa; nakon toga sastanka odvozili su gnojnicu na područje Međimurja; s Markanom imaju još uvijek neriješen spor za okolno zemljište, a čim završi spor napaviti će sustav deponatora; osim toga prešli su na novu metodu hranjenja svinja uslijed čega bi se smrad trebao smanjiti;
	16) nabava novih računovodstvenih programa – sa postojećim računovodstvenim programima imamo problem, jer nam ne podržavaju sve obveze koje smo dužni provoditi u knjiženjima i transparentnom praćenju trošenja proračunskih sredstava te smo bili prisiljeni pokrenuti nabavu novih programa. Stoga smo od tvrtke LIBUSOFT CICOM naručili nove programe čija implementacija iznosi 30 tisuća kuna, ali godišnje održavanje će iznositi cca 120 tisuća kuna. U te cijene je uključena i obveza transparentnosti praćenja trošenja proračunskih sredstva sukladno zakonskim propisima.
	17) izrada nove web stranice Općine – usporedno s nabavom navedenih programa trebat ćemo izraditi i novu internetsku stranicu Općine na kojoj bi rasčlanili turistički i službeni dio, a cijena izrade je također cca 30 tisuća kuna. Stranicu moramo prilagoditi za korištenje osobama s invaliditetom.
	Ujedno napominje da smo za transparentnost poslovanja Općine dobili ocjenu „5“ prema istraživanju koje svake godine provodi Institut za javne financije.
	18) Izmjena članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića – moli predstavnike svake liste da dostave prijedlog za jednog kandidata.
	19) kupnja kuće u Kutnjaku – razgovarao s vlasnikom, pristao je prodati za cijenu od 16 tisuća kuna, ali je naknadno njegova kćer izjavila da odustaju od kupnje, jer ona tu želi otvoriti seoski turizam.

	Nakon toga predsjednica otvara raspravu.
	I. Horvat postavlja pitanje da li načelnik ima kakve novosti u svezi optičkog interneta sa PRO-PING-om.
	Načelnik konstatira da do sada nisu ništa dostavili.
	V. Bebek postavlja pitanje da li bi za optički internet Općina sufinancirala izgradnju mreže? 
	Načelnik navodi da su Općine Drnje i Peteranec sufinancirale priključke za postavljanje optičke mreže.
	I. Horvat postavlja pitanje koliko je iznosila puna cijena u Peterancu?
	Načelnik konstatira da cca 1.000,00 kuna od domaćinstava direktno PRO-PING-u, a ostatak bi financirala Općina, ali da bi pri nama to vjerojatno iznosilo više zbog veće udaljenosti.
	A. Dedi konstatira u svezi subvencija za rušenje starih kuća, da su ljudi koji su rušili kuće i dobili subvenciju Općine, na područje „Netečja“ navozili građevinski materijal koji se nalazi u hrpama, a nitko od njih to nije „pogurao“ i poravnao, te će Općina imati još dodatnih troškova da to napravi te predlaže da im se kao obveza uvede da moraju i poravnati navezeni materijal.
	Načelnik navodi da će prenijeti komunalnoj redarki da to provjeri.
	Načelnik ujedno poziva članove Općinskog vijeća da jave u Općinu, ukoliko imaju saznanja o potrebama za korisnike koji bi koristili usluge gerontodomaćica.
	V. Bebek navodi da se ljudi jako bune u svezi firme Argumentum Vitae, da se na području Općine stvaraju tenzije i ljudi nisu optimistični da će se prestati s ispuštanjem gnojnice; predlaže da se ljudima prezentiraju problemi firme kako se dalje ne bi stvarale konfliktne situacije.
	I. Horvat postavlja pitanje koliko im treba da se završi spor.
	Načelnik navodi da firma sada radi punim kapacitetom i lagune im se brzo pune te ih moraju prazniti svaka 3 tjedna, ali da je taj problem prisutan još iz vremena kada je bio SIZIM. 
	V. Bebek predlaže da se s njima razgovara da u vrijeme određenih događanja na području Općine, Argumentum ne odvozi gnojnicu. 
	Načelnik konstatira da trenutno voze na površine Agromeđimurja te da bi se tamo odvozilo negdje do 10. mjeseca. 
	V. Bebek konstatira da je 2011. godine donijeta Odluka o određivanju vodozaštitnih područja kojoj pripadaju međimurske općine, osim Donje Dubrave, a u svezi nitratnih direktiva, te postavlja pitanje da li se naša Općina može uključiti u ta područja, što bi bilo logično zbog ušća Mure i Drave.
	Načelnik pojašnjava da te direktive propisuju mogućnost slobodnog odvoza i ispuštanja gnojnice u razdoblju od 1.3. do 1.5., a da se u razdoblju od 1.5. do 1.9. se mora što prije zaorati. Svake četiri godine se donosi novi akcijski plan.
	Predloženo je da se održi zajednički sastanak, zbor građana na kojem bi se mještanima Općine prezentirali problemi firme, od strane njihovih predstavnika. 
	Članovi Općinskog vijeća smatraju da takvi razgovori neće imati rezultata te predlažu da se sazove tematska sjednica Općinskog vijeća na koju bi se pozvati predstavnici Argumentum Vitae i na kojoj bi mogli prisustvovati mještani i postavljati pitanja. 
	Prijedlog je prihvaćen i dogovoreno je da se za idući tjedan sazove tematska sjednica Općinskog vijeća radi rješavanja navedene tematike. 
	K. Turk predlaže da se na sjednicu pozivu i „veliki poljoprivrednici“ na čije se površine gnojnica odvozi i ispušta.
	V. Bebek postavlja pitanja u svezi ukopa i navodi da ljudima nije jasno kako funkcioniraju stvari sa ukopom, što s Lekomom?
	Načelnik pojašnjava da je od strane Općine odlučeno da se poslovi ukopa povjere općinskom trgovačkom društvu LEKOM GRAD d.o.o., budući da se po natječajima nitko nije javio. S obzirom da Lekom grad d.o.o. trenutno nije imao uvjeta prema zakonskim propisima zatražili su ponudu 5P Internacionala koji je ponudio svoje cijene za svaku uslugu, prema cjeniku usluga ukopa prosječno iznosi 2.100,00 kn, ovisno o više čimbenika (dizanje i spuštanje nadgrobne ploče i dr.). Ujedno navodi da je KOMUNALAC spreman širiti se s tim poslovima na područja na kojima skuplja i otpad pa će se to možda s vremenom promijeniti. 
	Za raspravu se po ovoj točki više nitko nije javio i predsjednica zaključuje raspravu.

Točka 2. 

	Predsjednica otvara 2. točku dnevnog reda – razmatranje i donošenje Odluke o osnivanju savjetodavnih odbora na području Općine Legrad te za pojašnjenje daje riječ načelniku. 

	Načelnik pojašnjava da je prijedlog podnijet sukladno najavi sa prošle sjednice Općinskog vijeća, da bi se savjetodavni odbori osnovali za svako naselje na području Općine Legrad i zasebno za područje Šoderice. Nadalje pojašnjava prijedlog koji je dostavljen članovima Općinskog vijeća i to: koliko bi se članova biralo po pojedinim mjestima, tko bi birao i koliko članova, koliko bi bio mandat članovima, kojim redosljijedom bi se birali članovi u odnosu na predlagatelje te koja bi bila prava i obveze članova tih savjetodavnih odbora. 
	I Horvat smatra da za Šodericu ne bi trebalo birati zasebni savjetodavni odbor s obzirom koliko stanovnika tamo stvarno živi, a imaju prijavljeno prebivalište.
	Načelnik konstatira da je to područje u prošlom mandatu imalo člana u Općinskom vijeću koji je bio koordinator između Općine i „vikendaša“, a sada nema nikoga iz tog područja te je zbog toga predložio da se i za Šodericu izabere zasebni savjetodavni odbor.
	V. Bebek postavlja pitanje da li osoba koju predlažu udruge mora biti član te udruge.
	Načelnik konstatira da ne mora biti član udruge.

	Za raspravu se više nitko nije javio te predsjednica zaključuje raspravu i daje na glasovanje donošenje Odluke o osnivanju savjetodavnih odbora na području Općine Legrad.
	 
	Nakon glasovanja predsjednica konstatira da je Odluka donijeta JEDNOGLASNO, sa 8 glasova „ZA“. 

	Odluka o osnivanju savjetodavnih odbora na području Općine Legrad nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio. 

Točka 3.

	Predsjednica otvara 3. točku dnevnog reda – razmatranje i donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o stipendiranju studenata s područja Općine Legrad te daje  riječ načelniku za pojašnjenje.
	Načelnik pojašnjava da je predložena izmjena u članku 2. koja se odnosi na visinu stipendije koja bi se dodjeljivala s time da bi za deficitarna zanimanja iznos bio veći; da se stipendija koja se jednom odobri isplaćuje do kraja studiranja, bez da se svake godine studenti javljaju na natječaj koji su već primali stipendiju, s time da su obvezni dostaviti dokaz o redovnom upisu više godine studija; predloženo je da cjelokupni postupak natječaja, zaprimanja molbi i utvrđivanja ispunjavanja uvjeta te izrade prijedloga rang liste obavlja posebno imenovano povjerenstvo, što je i prvobitno bilo predloženo, ali se na prijedlog nekih vijećnika mijenjalo.
	I. Horvat postavlja pitanje do kojeg datuma bi se morao dostaviti dokaz upisa u višu godinu studija.
	Načelnik pojašnjava da je predloženo do 31.10. tekuće godine.
	Za raspravu se po ovoj točki više nitko nije javio i predsjednica daje na glasovanje donošenje Pravilnika i izmjenama i dopunama Pravilnika o stipendiranju studenata s područja Općine Legrad.
	Nakon glasovanja predsjednica konstatira da je Pravilnik donijet JEDNOGLASNO, sa 8 glaosva „ZA“.

	Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stipendiranju studenata s područja Općine Legrad nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Točka 4.

	Predsjednica otvara 4. točku dnevnog reda – donošenje Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Izgradnja nadstrešnice za tržnicu u Legradu“ te za pojašnjenje daje riječ načelniku.
	Načelnik pojašnjava da postoji potreba za uređenje prostora tržnice na drugoj lokaciji, budući da na sadašnjoj lokaciji u vrijeme prodaje od strane većeg broj poslovnih subjekata dolazi do smetnje u prometu u centru kao i prema Dječjem vrtiću, a i nema dovoljno prostora. Navodi da je prvobitno bilo planirano da se tržnica napravi ispred stare škole, ali je ta površina upisana kao „put“ i ne može se tu postaviti tržnica. Nakon toga se predvidjelo da se napravi u dvorišnom dijelu nekretnine koje smo mi vlasnici, na „dvorištu“ stambene zgrade na adresi Trg Svetog Trojstva 36. Pojašnjava da bi projekt „izgradnje“ tržnice kandidirali na fondove EU, a za prijavu na natječaj nam je potrebna i Odluka Općinskog vijeća o suglasnosti za provedbu ulaganja. 
	I. Gerendaj postavlja pitanje da li je gosp. Kovač suglasan s time.
	Načelnik navodi da ga je on obavijestio, da on nema ništa protiv, a da je Općina otkupila i stan koji je bio vlasništvo Željka Kovača.
	V. Bebek postavlja pitanja da li su predviđena i parkirna mjesta za tržnicu.
	Načelnik navodi da za sada nisu, ali će se s vremenom osigurati i parkirna mjesta.

	Za raspravu se više nitko nije javio i predsjednica daje na glasovanje donošenje Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Izgradnja nadstrešnice za tržnicu u Legradu“ i nakon glasovanja konstatira da je Odluka donijeta JEDNOGLASNO, sa 8 glasova „ZA“.

	Odluka se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.
 
Točka 5.

	Predsjednica otvara 5. točku dnevnog reda – donošenje Odluke o raspisivanju javnog poziva za osnivanje Općinskog savjeta mladih Općine Legrad te za pojašnjenje daje riječ načelniku.
	Načelnik pojašnjava da većina Općina ima osnovan savjet mladih; da bi ovo bio treći pokušaj da se osnuje savjet mladih budući da imamo i udruge mladih te navodi da vjeruje da će se naći 10 osoba koje bi se javile, a što je dobro i za kandidiranje projekata na EU fondove. Poziva vijećnike da potaknu mlade da se jave za kandidiranje.

	Budući da se za raspravu više nitko nije javio predsjednica daje na glasovanje Odluku o raspisivanju javnog poziva za osnivanje Općinsog savjeta mladih Općine Legrad te nakon glasovanja konstatira da je Odluka donijeta JEDNOGLASNO, sa 8 glasova „ZA“.
	
	Odluka se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.
 
Točka 6.

	Predsjednica otvara 6. točku dnevnog reda – razmatranje prijedloga za izradu Plana otkupa zemljišta Općine Legrad za 2021. godinu te pojašnjenje daje riječ V. Cvetnić.
	V. Cvetnić pojašnjava da je Općina za 2021. godinu donijela Godišnji plan upravljanja imovinom za 2021. godinu u kojem je predviđena prodaja nekretnina, od kojih je većina do danas i prodana, ali nije predviđena kupnja te bi trebalo u taj Godišnji plan uključiti i kupnju nekretnina koje Općina u 2021. godini namjerava kupiti. Stoga je predložena dopuna Godišnjeg plana i to u Točki 1.5. da se dodaju predloženi stavci.
	Za raspravu se po ovoj točki nitko nije javio i predsjednica daje na glasovanje donošenje Odluke o dopuni Godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Legrad za 2021. godinu 
	Odluka o dopuni Godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Legrad za 2021. godinu nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Točka 7.

	Predsjednica otvara 7. točku dnevnog reda – donošenje Odluke o davanju u zakup katastarske čestice broj k.č.br. 240/1, k.o. Zablatje te daje riječ načelniku za pojašnjenje.
	Načelnik pojašnjava da se radi o livadi u Zablatju, nasuprot kućnog broja 9 te da je interes za zakup iskazao jedan mladi par u svrhu uzgoja ovaca.
	Postavljeno je pitanje o kojoj se površini radi.
	V. Bebek navodi da se radi o površini od 8799 m2.
	Načelnik predlaže da početna zakupnina iznosi 1.200,00 kn/ha godišnje.
	I. Horvat predlaže da se zakup dodijeli na vrijeme od 5 godina uz mogućnost produljenja na još 5 godina.
	Načelnik pojašnjava da je zakupca potrebno obavijestiti da se u slučaju potrebe prekopavanja kanala to može izvršiti bez njegove suglasnosti.
	Za raspravu se više nitko nije javio i predsjednica daje na glasovanje donošenje Odluke o davanju u zakup zemljišta u vlasništvu Općine Legrad, katastarske čestice broj k.č.br. 240/1, k.o. Zablatje.
	Nakon glasovanja predsjednica konstatira da je Odluka donijeta JEDNOGLASNO, sa 8 glasova „ZA“.
	Odluka se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Točka 8.

	Predsjednica otvara 8. točku dnevnog reda – rasprava o državnom poljoprivrednom zemljištu na području Općine Legrad te daje riječ V. Cvetnić za pojašnjenje.
	V.Cvetnić pojašnjava da bi bilo dobro ponovo raspisati natječaj za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta i to onih parcela na kojima nema zakupaca te parcela za koje su sklopljeni ugovori o privremenom korištenju, dok bi se za ostale manje čestice, osobito one na kojima su suvlasnički udjeli natječaji proveli po izmjeni Programa, budući da bi se za neke čestice promijenila namjena, iz zakupa u prodaju, a u 9. mjesecu kreće i izlaganja provedene izmjere k.o. Kutnjaka te će se možda neke čestice i brisati, jer se nalaze u tablama.
	Članovi Općinskog vijeća suglasni su da se pripremi odluka za raspisivanje novog javnog natječaja.

Točka 9.

	Predsjednica otvara 9. točku dnevnog reda – davanje suglasnosti na odluke o upisu djece u Dječji vrtić Dabrić za pedagošku godinu 2021./2022. i pojašnjava da je po donošenju odluke o otvaranju treće skupine djece, u vrtiću došlo do promjena, s obzirom na dob djece koja bi se preraspodjelila po skupinama, te je Upravno vijeće donijelo Odluke u upisu za jasličku skupinu i za mješovitu skupinu za koju se temeljem Statuta Dječjeg vrtića mora ishoditi suglasnost osnivača, Općinskog vijeća.
	I. Gerendaj postavlja pitanje da li se našla mogućnost financiranja i treće skupine.
	Načelnik pojašnjava da će do 9. mjeseci biti sve u redu, a od 1.9.2021. će se sredstva u proračunu morati preraspodjeliti.
	I. Gerendaj navodi da s obzirom da će se donositi još rebalans ove godine, predlaže da se sredstva naknada za sjednice preusmjere za troškove predškolskog programa. 
	Pojašnjeno je da se o odricanju tih prava mora izjasniti svaki član Općinskog vijeća.
	K. Turk navodi da je za cijelo vrijeme obnašanja dužnosti zamjenice načelnika dobila svega 3 mjesečne naknade, a ostali period nije dobivala naknadu iako je na to imala pravo  te smatra da je time dosta doprinijela i besplatno odradila za Općinu.
	Predsjednica Općinskog vijeća također navodi da za obavljanje dužnosti predsjednice nikada nije primala nikakvu naknadu, osim za sjednice kao i svi ostali vijećnici, a dužnost obavlja sada već u trećem mandatu.
	I. Horvat konstatira da u drugim Općinama članovi Općinskog vijeća imaju puno veće naknade nego što je bilo kod nas.
	V. Cvetnić pojašnjava da svaki član Općinskog vijeća odlučuje o tome da li će primati naknadu ili neće; da Općina mora obračunati iznos naknade i uplatiti poreze i doprinose, a vijećnici mogu raspolagati sa isplaćenim neto iznosom na način da se to isplati njima ili da to daju za neke druge svrhe. Ujedno navodi, da se iz planiranih sredstava za naknade za sjednice isplaćuje ta naknada i za služenike Općine koji nakon radnog vremena prisustvuju sjednicama, te da je ona već 1 cijelu godinu bila bez te naknade, a nije dobila niti slobodnih dana.
	I. Gerendaj navodi da on tu nije smatrao da se u odricanje naknada uključe i službenici Općine. 

	Drugih pitanja više nije bilo i predsjednica daje na glasovanje:
	1) Zaključak o suglasnosti na Odluku o upisu u Dječji vrtić za jasličku skupinu,
te nakon glasovanja konstatira da je Zaključak usvojen JEDNOGLASNO, sa 8 glasova „ZA“.
	2) Zaključak o suglasnosti na Odluku o upisu u Dječji vrtić za mješovitu skupinu,
te nakon glasovanja konstatira da je Zaključak usvojen JEDNOGLASNO, sa 8 glasova „ZA“.

	Zaključci se nalaze u prilogu zapisnika i njegov su sastavni dio.
    
Točka 10.
	
	Predsjednica otvara 10. točku dnevnog reda – pitanja i prijedlozi.
	Pod ovom točkom iznesena je situacija gdje su vlasnici kuće za odmor na Šoderici htjeli podnijeti zahtjev za potporu za ulaganja u smještajne kapacitete, ali nisu otkupili okućnicu.
	I. Horvat smatra da nije pošteno prema ostalima da koriste potpore Općine, a ne žele riješiti svoje imovinsko stanje za vikendicu sa Općinom.
	Stoga je glasovanjem, JEDNOGLASNO, sa 8 glasova „ZA“ donijet Zaključak o zabrani odobravanja potpora za poticaje razvoja turizma vlasnicima objekata koji nisu riješili imovinsko-pravne odnose na nekretnini s Općinom.
	Zaključak se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

	Dogovoreno je da se tematska sjednica Općinskog vijeća održi u razdoblju od 26. do 30.7.2021.

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

	Dovršeno u: 22.15 sati.
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