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	ZAPISNIK
         od 22. veljače 2021. godine
	
sa 40. sjednice Općinskog vijeća Općine Legrad održane elektroničkim putem, a radi zaštite od prijenosa i širenja bolesti COVID-19.  
	
	Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/21-01/01, URBROJ: 2137/10-21-2 od 18. veljače 2021. godine.
	U elektronički održanoj sjednici sudjelovali su:
Snježana Kuzmić – predsjednica, Nino Bukovčan, Alenka Černeli, Alen Dedi, 
   Stjepan Kuruc i Predrag Posavec - članovi.
	
	U elektroničkoj sjednici nisu sudjelovali:
	- Igor Horvat, Zdravko Međimorec i Katarina Sabolić.

	Rad elektroničke sjednice pratio je: Ivan Sabolić, općinski načelnik Općine Legrad,
                                              
	Općinsko vijeće je sa 6 glasova „ZA“ prihvatilo sljedeći: 


D N E V N I  R E D

	1. Donošenje Odluke o suglasnosti za provedbu projekta „Ugradnja vertikalne podizne 
    platforme“ u zgradi Općine Legrad za osobe s invaliditetom,
2. Donošenje Odluke o suglasnosti za provedbu projekta „Izgradnja teniskog i 
    odbojkaškog igrališta u Legradu“,
3. Donošenje Odluke o predlaganju kandidata za dužnost suca porotnika 
    Županijskog suda u Varaždinu s područja Koprivničko-križevačke županije,
4. Donošenje Odluke o priznavanju prava vlasništva Osnovnoj školi Legrad za 
    katastarsku česticu u k.o. Veliki Otok, k.č.br. 3292/2,
5.  Pitanja i prijedlozi.

Točka 1.

	Općinsko vijeće je sa 6 glasova „ZA“ donijelo Odluku o suglasnosti za provedbu projekta „Ugradnja vertikalne podizne platforme“. 
	
	Odluka o suglasnosti za provedbu projekta „Ugradnja vertikalne podizne platforme“ nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.
	 	
Točka 2.

	Općinsko vijeće je sa 6 glasova „ZA“ donijelo Odluku o suglasnosti za provedbu projekta „Izgradnja teniskog i odbojkaškog igrališta u Legradu“.

	Odluka o suglasnosti za provedbu projekta „Izgradnja teniskog i odbojkaškog igrališta u Legradu“ nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.
  
Točka 3.

	Općinsko vijeće je sa 6 glasova „ZA“ donijelo Odluku o predlaganju kandidata za suca porotnika Županijskog suda u Varaždinu.

 	Odluka o predlaganju kandidata za suca porotnika Županijskog suda u Varaždinu nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Točka 4.

	Općinsko vijeće je sa 5 glasova „ZA“ i 1 glasom „PROTIV“ donijelo Odluku o priznavanju prava vlasništva Osnovnoj školi Legrad na nekretnini u k.o. Veliki Otok.

	Odluka o priznavanju prava vlasništva Osnovnoj školi Legrad na nekretnini u k.o. Veliki Otok nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.
  
Točka 5.

	Pod točkom „Pitanja i prijedlozi“ nije bilo postavljenih pitanja niti prijedloga.

	Elektronička sjednica završila je u 18.00 sati.



	Zapisnik sastavila:                                                                                 Predsjednica:
           Vesnica Cvetnić                                                                                 Snježana Kuzmić

