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	ZAPISNIK
         od 27. siječnja 2021. godine
	
sa 39. sjednice Općinskog vijeća Općine Legrad održane u sali društvenog doma u Legradu. 
	
	Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/21-01/01, URBROJ: 2137/10-21-1 od 19. siječnja 2021. godine.
	Prisutni: Snježana Kuzmić – predsjednica, Nino Bukovčan, Alenka Černeli, Igor Horvat, 
                         Stjepan Kuruc, Zdravko Međimorec, Predrag Posavec i Katarina Sabolić - članovi.
	
	Sjednici prisustvuju: - Ivan Sabolić, općinski načelnik Općine Legrad,
                                              - Kristina Turk – zamjenica općinskog načelnika Općine Legrad,
         	Ne prisustvuje: Alen Dedi - član (opravdao izostanak).
          Zapisničar: Vesnica Cvetnić, privremena pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela 
                               Općine Legrad,
	Početak rada: 17.00 sati.

	Predsjednica pozdravlja sve prisutne, otvara 39. 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 38. sjednice. 
	Primjedaba na Zapisnik nije bilo i glasovanjem je JEDNOGLASNO, sa 8 glasova „ZA“ usvojen Zapisnik sa 38. sjednice Općinskog vijeća od 14. prosinca 2020. godine.

	Nakon toga predsjednica predlaže sljedeći

D N E V N I  R E D

	1. Aktualni sat,
2. Razmatranje i donošenje Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta 
    Općine Legrad,
3. Razmatranje i donošenje Programa potpora za poticanje razvoja turizma na 
    području Općine Legrad u 2021. godini,
4. Razmatranje i donošenje Odluke o poticanju uređenja nekretnina na području  
    Općine Legrad,
5. Razmatranje i donošenje Programa stambenog zbrinjavanja mladih na području 
    Općine Legrad,
6. Donošenje odluka o prihvaćanju ponuda za prodaju nekretnina u vlasništvu 
    Općine po provedenom javnom natječaju iz 2020. godine,
7. Donošenje odluka o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina i najam 
    stambenih prostora (stana u Legradu i kuće u Zablatju) u vlasništvu Općine 
    Legrad
8. Razmatranje Izvješća o stanju zaštite od požara za 2020. godinu i donošenje 
    Zaključka o usvajanju,
 9. Donošenje Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za 
     područje Općine Legrad za 2021. godinu,
10. Donošenje Odluke o odobrenju donacije trgovačkom društvu Lekom grad d.o.o. 
      za izradu suvenira Općine Legrad,
11. Donošenje Odluke o povećanju temeljnog kapitala u trgovačkom društvu Lekom 
      grad d.o.o.,
12. Razmatranje i donošeneje odluke u svezi kratkoročnog zaduživanja,
13. Donošenje Odluke o zaduživanju Općine Legrad podizanjem dugoročnog kredita,
14. Razmatranje Općih uvjeta isporuke komunalne usluge obavljanja dimnjačarskih 
      poslova na području Općine legrad te donošenje Odluke o davanju prethodne 
      suglasnosti na Opće uvjete,
15. Donošenje Odluke o odobrenju financijske pomoći za potresom pogođena 
      područja – Općine Lekenik i Majur,
16. Razmatranje zahtjeva Marije Čutanec iz Legrada, Šoderica 213 za oslobođenje 
      plaćanja poreza na kuće za odmor,
17. Razmatranje pisma namjere Ljube Bogdana iz Legrada za prodaju kuće Općini,
18. Razmatranje i donošenje Programa javnih potreba:
	      a) Programa korištenja sredstava spomeniček rente na području Općine Legrad u 
          2021. godini,
      b) Programa korištenja sredstava ostvarenih od vodnog doprinosa na području 
          Općine Legrad u 2021. godini,
      c) Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Legrad u 
          2021. godini,
	19. 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 8 glasova „ZA“.
			
Točka 1.

	Predsjednica otvara 1. točku dnevnog reda – Aktualni sat i daje riječ načelniku.
	Načelnik pozdravlja sve prisutne te navodi da će kao i inače iznijeti najznačajnije aktivnosti Općine od prethodne sjednice Općinskog vijeća u nekoliko točaka i to:
	1) Općinu su posjetili predstavnici turske kompanije Soyak koja želi ulagati u geotermalni projekt na polju Legrad. Za desetak dana će ponovo doći radi pregleda terena kako bi mogli odrediti lokacije za buduće planirane bušotine. Cilj im je da do 2023. godine izbuše dvije bušotine, a nakon toga još 4 – 6 bušotina. Održao je i sastanak u Malom Bukovcu zbog projekta u Kutnjaku sa tvrtkom Bukotermal koji su spremni uložiti i u geotermalni projekt Lunjkovec-Kutnjak, te imaju u planu remontirati bušotinju Kutnjak 1. a spremni su graditi i termoelektranu na prostoru između Selnice Podravske, Kutnjaka i Velikog Otoka. O svemu je obavijestio i Župana koji podržava planirane projekte.
	2) Uporabne dozvole za projekte: za projekt šetnice na Šoderici - dobili smo Uporabne dozvole za izgrađenu šetnicu i javnu rasvjetu te dječja igrališta na Šoderici, čekamo da one postanu pravomoćne; za projekt izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta u Legradu – proveden je tehnički pregled, ali nam je uvjet za dobivanje Uporabne dozvole da izgrađena trafostanica HEP-a dobije uporabnu dozvolu, stoga ih požurujemo da oni to što prije naprave kako bismo mogli otvoriti reciklažno dvorište za koje smo riješili i vatrodojavu sa JVP Koprivnica.
	3) Odobren nam je projekt 12. Europski piknik koji se planira održati od 4. do 6.06.2021. godine, sve ovisi o epidemiološkoj situaciji. Ove godine bi nam se priključile i Općine iz Portugala, BiH i Makedonije.
	4) Izrađen je novi troškovnik LEKOM GRAD-a d.o.o. po kojem bi se stvarno naplaćivale sve usluge, jer osim komunalnih poslova koji su povjereni ugovorom, tvrtka obavlja i druge stvari izvan redovnih održavanja; za ovu godinu planira se preuzeti i održavanje Šoderice pa bi moglo biti i manje komunalnih prekršaja kada naši radnici budu na terenu. U tu svrhu raspisan je natječaj za zapošljavanje 6-ero sezonskih radnika koji bi obavljali sve poslove.
	5) Raspisan je natječaj za udruge i planira se oko 1.03 sklapanje ugovora.
	6) Sudjelovanje vatrogasaca u potresom pogođenim područjima – nakon potresa su vatrogasci naše VZO u više navrata sudjelovali u akcijama na ugroženim područjima pri spašavanju i uklanjanju ruševina. Pomoć mještana prikupljana je u Legradu i u Kutnjaku i prikupljena pomoć je na staru godinu otpremljena u Općinu Majur. Prijevoz pomoći je obavio Mario Vrdoljak, a u utovaru i istovaru pomoći sudjelovali su pripadnici Crvenog križa, vatrogasaca i civilne zaštite Općine. U potresu je stradala i crkva Presvetog Trojstva u Legradu – u unutrašnjosti su popucali zidovi i odvojio se kor i trenutno je zatvorena do daljnjega zbog opasnosti od urušavanja.
	7) Projekt „Pomoć je moć“ – u tijeku je edukacija gerontodomaćica, a nabavljeni su i bicikli za sve zaposlenike na projektu. U veljači bi one trebale početi s radom, prikupili smo neke podatke o korisnicima, koji su se sami javili, a poziva i članove Općinskog vijeća da ukoliko imaju saznanja da bi još nekome trebala njihova pomoć da to jave komunalnoj redarki Općine.
	8) Umro je bivši vijećnik i predsjednik Općinskog vijeća Općine Legrad, Ivica Gabaj. Općina je kupila vijenac, a obitelj se svima zahvalila na tome kao i na izrazima sućuti.
	9) Krajem 2020. godine izašao je iz tiska list „Vozlek“ koji je tiskan u 1000 primjeraka i od strane radnika Lekom Grada je isti distribuiran po cijelom području Općine.
	10) Od strane EU je inicirano osnivanje Fonda za oporavak što je u pripremi za osnivanje, a gdje smo prijavili nekoliko projekata vrijednosti cca 10 miliona EUR-a. Među njima valja istaknuti sljedeće projekte: aglomeraciju na području Općine, cestu do Halaš čarde, izgradnju vodenog igrališta, turističko naselje, dnevni boravak za umirovljenike, javnu rasvjetu, digitalizaciju.
	Na Program ukupnog ravzoja prijavljen je projekt obnove društvenog doma u Legradu, a na novi natječaj LAG-a koji je raspisan bi prijavili tenisko igralište. U najavi je i natječaj za Mjeru 7.4. na razini države gdje bi prijavili izgradnju tržnice u Legradu koja se planira na prostoru ispred zgrade stare škole, jer takvi projekti nose najviše bodova.
	11) Održan je sastanak s tvrtkom Pro Ping u svezi polaganja optičnkog kabela na području Općine. Dostavljena im je dokumentacija kako bi oni mogli snimiti teren, a o detaljima ćemo znati kroz nekoliko tjedana. U tom projektu bi Općina preuzela sufinanciranje priključaka, kao što je to bilo i u Općini Drnje.
	12) Donacija INE – dobili smo donaciju od 500 m3 šljunka koje INA ima od sanacije bušotine Legrad – Jug 1 i to ćemo koristiti za sanaciju poljskih puteva. 
	13) Projekt „Two Rivers one Goal II.“ – projekat je započeo i provedena je javna nabava za nabavu čamca. Tvrtka FLAMMIFER d.o.o. je jedina dala ponudu i trenutno smo pred sklapanjem ugovora, a isporuka bi trebala biti do 1.05.2021. godine kako bismo pravovremeno mogli odraditi prijevoz posjetitelja planiran projektom.
	14) Direktor ŽUC-a je obavijestio da je naša Općina i za 2021. godinu ušla u plan sanacije županijskih cesta tako da bi se uz sufinanciranje Općine asfaltiralo daljnjih 1 km ceste u Kutnjaku.

	Nakon toga predsjednica otvara raspravu i poziva članove Općinskog vijeća da postave pitanja.
	Nitko se od članova nije javio i predsjednica zaključuje raspravu.        
 
Točka 2.

	Predsjednica otvara 2. točku dnevnog reda – razmatranje i donošenje Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Legrad te za pojašnjenje daje riječ privremenoj pročelnici, V. Cvetnić. 
	V. Cvetnić pojašnjava da je u prosincu 2020. donijet Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi kojim je u članku 32. određeno da Općine moraju u roku 60 dana od stupanja na snagu navedenog Zakona uskladiti svoje statute i druge opće akte sa Zakonom. Najznačajnije izmjene u Zakonu su smanjenje broja članova Općinskog vijeća, što za našu Općinu je 9 članova, s obzirom na broj stanovnika. Dalje, veća promjena je da se više na lokalnim izborima, koji će biti ove godine, neće birati zamjenik općinskog načelnika, već samo općinski načelnik, a u slučaju da on zbog određenih okolnosti neće moći neko vrijeme obavljati dužnost općinskog načelnika, na početku mandata odabire jednog člana Općinskog vijeća koji će ga zamjenjivati. Izmjene Statuta se dalje odnose na postupak referenduma – tko ga predlaže, o kojim pitanjima se predlaže te postupak ukoliko raspisivanje referenduma predlažu birači; predloženim izmjenama Statuta nije detaljno razrađena procedura kod raspisivanja referenduma, već je sukladno Zakonu navedeno da će se sva pitanja vezana uz referendum provoditi sukladno zakonu o referendumu, a u proceduri je donošenje novog Zakona o referendumu; izmjene su također u svezi opoziva općinskog načelnika putem referenduma, situacije kada se imenuje povjerenik Vlade Republike Hrvatske, te o situacijama kada se donosi odluka o privremenom financiranju rashoda kao i načinu obavljanja dužnosti općinskog načelnika. Navodi da se osim Statuta mora uskladiti i Poslovnik Općinskog vijeća, što će biti pripremljeno za sljedeću sjednicu Općinskog vijeća.   
	Nakon toga predsjednica otvara raspravu.
	
	Za raspravu se nitko nije javio i predsjednica zaključuje raspravu te daje na glasovanje donošenje Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Legrad. 
  
	Nakon glasovanja predsjednica kontatira da je Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Legrad donijeta JEDNOGLASNO, sa 8 glasova „ZA“.

	Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Legrad nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.  

Točka 3.

	Predsjednica otvara 3. točku dnevnog reda – razmatranje i donošenje Programa potpora za poticanje razvoja turizma na području Općine Legrad u 2021. godini te daje riječ načelniku za pojašnjenje.
	Načelnik pojašnjava da su u predloženom Programu mjere koje su se pokazale svrsishodnima, a imali smo upita za daljnje potpore u ovoj djelatnosti. Pojašnjava da se mjere odnose na male iznajmljivače, ali postoji mogućnost da bi došlo i do promjene ovog Programa budući da se najvljuje otvorenje „Plavog labuda“ na Šoderici, ali više o tome će znati nakon sastanka u petak iako on smatra da bi bilo poželjno da se tamo otvori i restoran, jer to nedostaje na Šoderici. Ukoliko bi došlo do promjene Programa tada ćemo Rebalansom morati planirana sredstva povećati.
	Za pitanja po predloženom Programu nije bilo pitanja te predsjednica daje na glasovanje donošenje Programa potpora za poticanje razvoja turizma na području Općine Legrad u 2021. godini.
	Nakon glasovanja predsjednica konstatira da je Program donijet JEDNOGLASNO, sa 8 glasova „ZA“.
	Program potpora za poticanje razvoja turizma na području Općine Legrad u 2021. godini nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.
	

Točka 4.

	Predsjednica otvara 4. točku dnevnog reda – razmatranje i donošenje Odluke o poticanju uređenja nekretnina na području Općine Legrad te za pojašnjenje daje riječ načelniku.
	Načelnik pojašnjava da smoovakvu odluku već imali, da se odluka odnosi na subvencioniranje troškova rušenja starih objekata na području Općine te je predloženi iznos od 7.500,00 kuna po objektu. Predložena Odluka je nešto izmijenjena u odnosu na ranije donijetu. Predloženo je da jedan korisnik ove mjere može sredstva poticaja koristiti samo jedanput, za jednu nekretninu ukoliko ih ima više.
	Predsjednica postavlja pitanje rušenja kuće Obađi u ul. Bana J. Jelačića, ali budući da te predmete vodi komunalna redarka nije se moglo odgovoriti na pitanje.
	
	Za raspravu se više nitko nije javio te predsjednica zaključuje raspravu i daje na glasovanje donošenje Odluke o poticanju uređenja nekretnina na području Općine Legrad te nakon glasovanja konstatira da je Odluka donijeta JEDNOGLASNO, sa 8 glasova „ZA“.
	Odluka o poticanju uređenja nekretnina na području Općine Legrad nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio,.

Točka 5.

	Predsjednica otvara 5. točku dnevnog reda- razmatranje i donošenje Programa stambenog zbrinjavanja mladih na području Općine Legrad te za pojašnjenje daje riječ načelniku.
	Načelnik pojašnjava da smo sličan program imali i do sada i provodio se nekoliko godina, predloženim programom bi ostale sve mjere koje su bile i u dosadašnjem Programu, ali bi se proširio i na samce, budući da je takvih upita imao, s time da oni ne bi imali prednosti pred parovima, odnosno odobrila bi im se sredstva ako bi ostalo dovoljno sredstava. Programom je omogućena i obnova roditeljskih kuća, npr. ako bi mladi par želi dograditi postojeću obiteljsku kuću u vlasništvu roditelja, tada se ta kuća mora etažirati i ta etažna cjelina prenijeti na podnositelja zahtjeva za sredstva, odnosno na mladi par. Isto tako Program bi obuhvatio i mogućnost korištenja sredstava za proširenje postojećeg stambenog objekta zbog nedostatnog prostora, npr. povećanje broja djece i sl. Novim prijedlogom je također izmjenjena dostava dokumentacije koja je podijeljenja na obveznu i dopunsku, s time da su svi podnositelji zahtjeva obvezni dostaviti obveznu dokumentaciju, a dopunsku mogu dostaviti ako žele veći broj bodova, ako se to na njih primjenjuje.
	Pitanja po ovoj točki dnevnog reda nije bilo i predsjednica daje na glasovanje donošenje Programa stambenog zbrinjavanja mladih na području Općine Legrad i nakon glasovanja konstatira da je Program donijet JEDNOGLASNO, sa 8 glasova „ZA“.
	Program stambenog zbrinjavanja mladih na području Općine Legrad nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.
  
Točka 6.

	Predsjednica otvara 6. točku dnevnog reda – donošenje Odluka o prihvaćanju ponuda za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine po provedenom javnom natječaju iz 2020. godine te čita prijedloge Povjerenstva za prihvaćanje ponuda (čita podatke o ponuditelju, o nekretnini za koju je ponuda podnijeta i o ponuđenoj kupoprodajnoj cijeni).
	Načelnik pojašnjava da je gosp. Miroslav Gomaz u proteklom natječaju kupio nekretninu od koje je odustao budući da se na toj nekretnini – novom gradilištu mogu graditi samo kuće za iznajmljivanje, za što on nije bio zainteresiran, te je u ovom natječaju dao novu ponudu za drugo gradilište, s time da mu nismo vraćali uplaćenu jamčevinu, već smo mu omogućili da tu jamčevinu koristi i za novu ponudu.
	Pitanja po ovoj točki nije bilo te predsjednica daje na glasovanje prihvaćanje ponuda:
1) ponuditelja Aleksandra Vrhovec iz Koprivnice za kupnju čkbr. 468, k.o. Legrad (novo gradilište na Šoderici) sa ponuđenom cijenom u iznosu 50.002,00 kn,
i nakon glasovanja konstatira da je ponuda prihvaćena JEDNOGLASNO, sa 8 glasova „ZA“.
2) ponuditelja Miroslava Gomaz iz Rasinje za kupnju čkbr. 531, k.o. Legrad (novo gradilište na Šoderici) sa ponuđenom cijenom u iznosu 32.000,00 kn,
i nakon glasovanja konstatira da je ponuda prihvaćena JEDNOGLASNO, sa 8 glasova „ZA“.
3) ponuditelja Nenada Horvat iz Legrada, za kupnju čkbr. 2840, k.o. Legrad sa ponuđenom cijenom u iznosu 3.511,00 kn,
i nakon glasovanja konstatira da je ponuda JEDNOGLASNO prihvaćena, sa 8 glasova „ZA“.
4) ponuditelja Korine Dolenec iz Legrada, za kupnju čkbr. 2643, k.o. Legrad sa ponuđenom cijenom u iznosu 3.505,00 kn,
i nakon glasovanja konstatira da je ponuda JEDNOGLASNO prihvaćena, sa 8 glasova „ZA“.
5) ponuditelja Emila Gebeješa iz Donje Dubrave, za kupnju čkbr. 2743, k.o. Legrad sa ponuđenom cijenom u iznosu 3.510,00 kn,
i nakon glasovanja konstatira da je ponuda JEDNOGLASNO prihvaćena, sa 8 glasova „ZA“.

	Odluke o prihvaćanju ponuda nalaze se u prilogu zapisnika i njegov su sastavni dio.
 
Točka 7.

	Predsjednica otvara 7. točku dnevnog reda – donošenje odluka o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina i najam stambenih prostora (stana u Legradu i kuće u Zablatju) u vlasništvu Općine Legrad te za pojašnjenje daje riječ načelniku.
	Načelnik pojašnjava da je već ponovo bilo dosta upita u svezi prodaje novih gradilišta, predlaže da se izuzmu nekretnine u k.o. Kutnjak, jer je to vjerojatno vlasništvo Ivana Gecia iz Kutnjaka, ali nije sredio vlasništvo. Što se tiče najma stambenih prostora, navodi da je Alen Dedi odustao od najma stana te bi natječajem stambene prostore dali u najam, ima već interesenata.
	Za raspravu se po ovoj točki nitko nije javio i predsjednica daje na glasovanje Odluke o prodaji nekretnina i Odluke o najmu stambenih prostora.
	Nakon glasovanja predsjednica konstatira da su odluke JEDNOGLASNO donijete, sa 8 glasova „ZA“.
	Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Legrad i Odluka o suglasnosti za pokretanje postupka za provedbu javnog natječaj aza davanje u najam stambenih prostora u vlasništvu Općine Legrad nalaze se u prilogu zapisnika i njegov su sastavni dio. 

Točka 8.

	Predsjednica otvara 8. točku dnevnog reda – razmatranje Izvješća o stanju zaštite od požara za 2020. godinu i provedbe Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Legrad za 2020. godinu te za pojašnjenje daje riječ privremenoj pročelnici, V. Cvetnić. 
	V. Cvetnić pojašnjava da su Općine sukladno Zakonu o zaštiti od požara obvezne svake godine donositi određene planove vezane uz zaštitu od požara, a s obzirom da je u 2020. donijet Godišnji provedbeni plan, općinski načelnik je obvezan podnijeti i izvješće o cjelokupnom stanju zaštite od požara za prethodnu godinu kao i o provedbi tog Godišnjem provedbenog plana. U Izvješću stanje zaštite od požara, koje su snage zaštite od požara i kojom opremom raspolažu, kolika su financijska sredstva isplaćena za redovnu djelatnost vatrogasnih društava kao i za kapitalna ulaganja – nabavu opreme i održavanje objekata u njihovom vlasništvu te koji su akti donijeti sukladno zakonskim propisima u zaštiti od požara.   
	Nakon toga predsjednica otvara raspravu.
	
	Za raspravu se nitko nije javio i predsjednica zaključuje raspravu te daje na glasovanje donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o stanju zaštite od požara i provedbe Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Legrad. 
  
	Nakon glasovanja predsjednica kontatira da je Zaključak donijet JEDNOGLASNO, sa 8 glasova „ZA“.

	Zaključak o usvajanju Izvješća o stanju zaštite od požara i provedbe Godišnejg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Legrad nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.  

Točka 9.

	Predsjednica otvara 9. točku dnevnog reda – donošenje Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Općine Legrad za 2021. godinu i daje riječ načelniku za pojašnjenje.
	Načelnik pojašnjava da je to dokumenat koji se donosi za svaku godinu, a kojim se planiraju aktivnosti i mjere koje se moraju provesti tijekom 2021. godine kao i tko su izvršitelji tih mjera i njihovi sudionici.

	Za raspravu se nitko od članova Općinskog vijeća nije javio i predsjednica daje na glasovanje donošenje Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za području Općine Legrad za 2021. godinu.
	Nakon glasovanja predsjednica konstatira da je Godišnji provedbeni plan usvojen JEDNOGLASNO, sa 8 glasova „ZA“.
	Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Općine Legrad za 2021. godinu nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.	

Točka 10. 

	Predsjednica otvara 10. točku dnevnog reda – donošenje Odluke o odobrenju donacije trgovačkom društvu LEKOM GRAD d.o.o. za izradu suvenira Općine Legrad te za pojašnjenje daje riječ načelniku.
	Načelnik navodi da će odmah pojasniti točku 10. i Točku 11. predloženog dnevnog reda i pojašnjava da je izrada suvenira Općine bila u planu prošle godine, ali se zbog epidemiološke situacije to nije realiziralo (suveniri se izrađuju u Kini). Predloženo je dase kao suvenira izradi plišanac – dabar, magnetići i sl. Izrada bi trajala od 6 – 8 tjedana. Sa trgovinom KITRO u Legradu je već ranije dogovoreno da bi oni obavljali prodaju. U Proračunu za 2021. godinu je za tu namjenu planirani iznos 70.000,00 kuna.
	Što se tiče povećanja temeljnog kapitala trgovačkom društvu LEKOM GRAD d.o.o., isto bi trebalo izvršiti zbog toga jer društvo svojim prihodima pokriva samo tekuće izdatke, a s obzirom na plan održavanja i Šoderice ove godine trebalo bi nabaviti još 1 kosilicu (Feris) te još neke strojeve i alate potrebne za rad. Stoga bi trebalo povećati temeljni kapital Društva za iznos od 150.000,00 kn. 
	Za raspravu se po ovoj točki nitko nije javio i predsjednica daje na glasovanje odluku o odobrenju donacije trgovačkom društvu LEKOM GRAD d.o.o. za izradu suvenira Općine Legrad u iznosu 70.000,00 kn 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 11.

	Predsjednica otvara 11. točku dnevnog reda – donošenje Odluke o povećanju temeljnog kapitala u trgovačkom društvu LEKOM GRAD d.o.o. te navodi da je načelnik dao pojašnjenje pod točkom 10.
	Za raspravu se nitko nije javio i predsjednica daje na glasovanje donošenje Odluke o povećanju temeljnog kapitala trgovačkom društvu LEKOM GRD d.o.o. 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 12.

	Predsjednica otvara 12. točku dnevnog reda – razmatranje i donošenje odluke u svezi kratkoročnog kreditiranja i daje riječ načelniku.
	Načelnik navodi da će i ovdje odmah dati pojašnjenje za 12. i 13. točku dnevnog reda te pojašnjava da je po kratkoročnom zaduživanju iz 2020. godine ostao neotplaćeni iznos od 3.000.000,00 kn, zbog toga jer nam povrat sredstava za EU projekte nije dolazio planiranom dinamikom; za EU projekt se može sklapati Aneks ugovora o kratkoročnom zaduživanju te predlaže da se to zaduživanje produži za dodatnih 9 mjeseci, odnosno do kraja ove godine do kada bi svi ti projekti trebali biti završeni i primljeni povrati sredstava. Što se tiče dugoročnog zaduživanja, za to se mora provesti procedura, odnosno dobiti suglasnost Ministarstva financija budući da bi se tim sredstvima financirali EU projekti koje smo započeli, odnosno u tijeku su i koje bi trebali provoditi u 2021. godini i duže. U tu svrhu bi se zadužili sa iznosom od 4,5 miliona kuna, od čega bi 3 miliona vratili za kratkoročni zajam, a ostala sredstva bi se koristila za provođenje projekata.
	Za raspravu se po ovoj točki nitko nije javio i predsjednica daje na glasovanje donošenje Odluke o suglasnosti za sklapanje Aneksa ugovora o kratkoročnom zaduživanju iz 2020.godine 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 13.

	Predsjednica otvara 13. točku dnevnog reda – donošenje Odluke o pokretanju postupka za zaduživanje Općine Legrad te navodi da je načelnik pojašnjenje za ovu odluku dao u točki 12.
	Pitanja po ovoj točki nije bilo i predsjednica daje na glasovanje donošenje Odluke o pokretanju postupka za zaduživanje Općine Legad te nakon glasovanja konstatira da je Odluka donijeta JEDNOGLASNO, sa 8 glasova „ZA“.
	Odluka se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Sa sjednice, uz ispriku, odlazi Zdravko Međimorec (u 18.08 sati).
 
Točka 14.

	Predsjedica otvara 14. točku dnevnog reda – razmatranje Općih uvjeta isporuke komunalne usluge obavljanja dimnjačarskih poslova na području Općine Legrad te donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete te za pojašnjenje daje riječ V. Cvetnić.
	V. Cvetnić pojašnjava da su Zakonom o komunalnom gospodarstvu iz 2018. godine, dimanjačarski poslovi javna usluga koju plaćaju korisnici; da je Općina za te javne usluge dodijelila koncesiju tvrtki MLD-USLUGE d.o.o. iz Koprivnice, te im je prilikom potpisa Ugovora o dodjeli koncesije napomenula da bi trebali dati Opće uvjete isporuke javne usluge na koje prethodnu suglasnost daje Općinsko vijeće. Međutim, do sada oni to nisu dostavili, a sada ih i iz drugih Općina i Gradova traže dostavu Općih uvjeta isporuke, tako da su i nama to sada dostavili i trebalo bi na te opće uvjete dati suglasnost. Na upit zbog čega su to tek sad učinili, pojasnili su da Opći uvjeti isporuke moraju biti usklađeni sa Odlukom o dimnjačarskim poslovima, a svaka Općina ima drugačiju Odluku i za svakoga zasebno to moraju usklađivati, a s druge strane moraju ispoštovati zakonske propise vezane uz dimnjačarske poslove.
	Za pitanja se po ovoj točki dnevnog reda nitko nije javio te predsjednica daje na glasovanje donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge obavljanja dimnjačarskih poslova na području Općine Legrad i nakon glasovanja konstatira da je Odluka donijeta JEDNOGLASNO, sa 7 glasova „ZA“.
	Odluka se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.
    
Točka 15.

	Predsjednica otvara 15. točku dnevnog reda – donošenje Odluke o odobrenju financijske pomoći za potresom pogođena područja – Općinu Lekenik i Općinu Majur i daje riječ načelniku za pojašnjenje.
	Načelnik pojašnjava da su to Općine o kojima se najmanje govori u medijima, a prilično su pogođena potresom. Općini Majur smo dostavili i skupljenu pomoć. O financijskoj pomoći Općine je bilo dosta prijedloga, preko LAG-ova i na dr. načine, ali predlaže da se direktno na račun tih Općina uplati iznos financijske pomoći u visini od po 4.000,00 kuna, svakoj Općini.
	Za raspravu se po ovoj točki nitko nije javio i predsjednica daje na glasovanje Odluku o odobrenju financijske pomoći potresom pogođenim područjima - Općinama Lekenik i Majur u iznosu 4.000,00 kuna svakoj Općini.
	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 16.

	Predsjednica otvara 16. točku dnevnog reda – Razmatranje zahtjeva Marije Čutanec iz Legrada, Šoderica 213 za oslobođenje plaćanja poreza na kuće za odmor i daje riječ načelniku za pojašnjenje.
	Načelnik pojašnjava da se gđa Čutanec prošle godine preselila na Šodericu, da tu stalno živi te da smo prijašnjih godina sve takve obveznike oslobađali plaćanja poreza na kuće za odmor.
	Pitanja po ovoj točki dnevnog reda nije bilo i predsjednica daje na glasovanje Odluku o oslobođenju plaćanja poreza na kuće za odmor, obveznici Mariji Čutanec iz Legrada, Šoderica 213.
	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 17.

	Predsjednica otvara 17. točku dnevnog reda – razmatranje Pisma namjere za prodaju kuće u Legradu te daje riječ načelniku.
	Načelnik pojašnjava da se radi o nekretnini u kojoj živi Ljubo Bogdan, a vlasnik je Zoran Horvat te da je predložena kupoprodajna cijena u iznosu 90.000,00 kuna. Ujedno navodi da od vremena od kada su se odselile romske obitelji s područja Općine, drastično se smanjila stopa kriminala.
	S. Kuruc predlaže da mu se cijena spusti na 75.000,00 kn, na što načelnik navodi da ne želi spustiti cijenu, budući da on još dio sredstava mora vratiti tome vlasniku, te da ne može naći drugu nekretninu za manje od 10 tis. EUR-a.
	Za raspravu se više po ovoj točki nitko nije javio i predsjednica daje na glasovanje odluku o kupnji kuće u Legradu u kojoj živi Ljubo Bogdan na adresi Legrad, Kralja Tomislava 63.
	Nakon glasovanja predsjednica konstatira da je Odluka prihvaćena JEDNOGLASNO, sa 7 glasova „ZA“.
	Odluka se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.
 
Točka 18.

	Predsjednica otvara 17. točku dnevnog reda – razmatranje i donošenje programa javnih potreba i to:
	a) Programa korištenja sredstava spomeničke rente na području Općine Legrad u 2021. godini,
	b) Programa korištenja sredstava ostvarenih od vodnog doprinosa na području Općine Legrad u 2021. godini,
	c) Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Legrad u 2021. godini,
te za pojašnjenje daje riječ privremenoj pročelnici V. Cvetnić.
	V. Cvetnić pojašnjava da su to programi koje je trebalo donijeti uz Proračun za 2021. godinu kao i ostale programe koji su se donosili, ali mi prethodnih godina nismo donosili te programe, jer su uplaćena sredstva po tim prihodima u malim iznosima, osim vodnog doprinosa. Zakonima koji se odnose na pojedino područje za koje se programi donose je određena namjena korištenja te je u skladu s time i planirano korištenje i utrošak u 2021. godini. Spomenička renta plaća se za provođenje djelatnosti u objektima koji su zaštićeno kulturno dobro; prihod Općine od vodnog doprinosa je u postotku od uplaćenih sredstava naknade za uređenje voda koji nam doznačuju Hrvatske vode, a prihod od šumskog doprinosa plaća se za sječu šuma, a namjenski se koristi za izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture

	Nakon toga predsjednica otvara raspravu.
	
	Za raspravu se nitko nije javio i predsjednica zaključuje raspravu te daje na glasovanje donošenje:
	a) Programa korištenja sredstava spomeničke rente na području Općine Legrad u 2021. godini,
te nakon glasovanja konstatira da je Program donijet JEDNOGLASNO, sa 7 glasova „ZA“.
	b) Programa korištenja sredstava ostvarenih od vodnog doprinosa na području Općine Legrad u 2021. godini,
te nakon glasovanja konstatira da je Program donijet JEDNOGLASNO, sa 7 glasova „ZA“.
	c) Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Legrad u 2021. godini,
te nakon glasovanja konstatira da je Program donijet JEDNOGLASNO, sa 7 glasova „ZA“.

	Program korištenja sredstava spomeničke rente na području Općine Legrad u 2021. godini, Program korištenja sredstava ostvarenih od vodnog doprinosa na području Općine Legrad u 2021. godini i Program utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Legrad u 2021. godini, nalaze se u prilogu zapisnika i njegov su sastavni dio.  

Točka 19.

	Predsjednica otvara 19. točku dnevnog reda – pitanja i prijedlozi te otvara raspravu.
	Predsjednica najprije čita primljenu zamolbu Dalibora Kalinića iz Selnice Podravske za sufinanciranje troškova boravka djeteta jasličke dobi u Dječjem vrtiću u Donjoj Dubravi.
	Načelnik navodi da se oni nisu javili za redovni upis djeteta u naš dječji vrtić, te smatra da nemaju pravo na subvenciju troškova, jer smo sufinancirali troškove samo za onu djecu za koju su u postupku upisa u dječji vrtić Dabrić podnesene zamolbe, ali nisu bila primljena, zbog ograničenog broja mjesta. 
	Drugih pitanja po ovoj zamolbi nije bilo te predsjednica daje na glasovanje donošenje Odluke o sufinanciranju troškova dječjeg vrtića podnositelju zamolbe Daliboru Kalinić i nakon glasovanja konstatira da „ZA“ nije glasao nitko, „PROTIV“ je glasovalo 6 članova, a 1 član je bio „SUZDRŽAN“ te nije prihvaćeno sufinciranje troškova, odnosno zamolba je odbijena.

	Nakon toga načelnik predlaže da mu se da suglasnost za premještanje zelenog otoka u Zablatju na drugu lokaciju dok se ne izmijeni odluka. 
	Glasovanjem je JEDNOGLASNO prihvaćen prijedlog i data suglasnost načelniku.

	Načelnik pojašnjava da će kroz 2 tjedna vjerojatno ponovo biti sjednica Općinskog vijeća, a vezano uz donošenje odluka o izradi i stavljanju izvan snage Prostornog plana uređenja Šoderice, Provedbenog plana uređenja Šoderice te izrada UPU-a za Šodericu kao i pokretanje izrade 3. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Legrad. 

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

	Dovršeno u: 18.45 sati.

	Zapisničar:                                                                                               Predsjednica:
       Vesnica Cvetnić                                                                                     Snježana Kuzmić

