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	ZAPISNIK
         od 15. ožujka 2021. godine
	
sa 41. 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: 2137/10-21-3 od 10. ožujka 2021. godine.
	Prisutni: Snježana Kuzmić – predsjednica, 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,
                                              - Marija Picer – predstavnica vikendaša Šoderice.
         	Ne prisustvuje: Nino Bukovčan, Alenka Černeli i Alen Dedi - članovi 
                                     (opravdali izostanak).
          Zapisničar: Vesnica Cvetnić, privremena pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela 
                               Općine Legrad,
	Početak rada: 18.17 sati.

	Predsjednica pozdravlja sve prisutne, otvara 41. sjednicu Općinskog vijeća Općine Legrad te poziva V. Cvetnić da izvrši prozivku.
	Nakon izvršene prozivke predsjednica konstatira da je prisutno 6 (šest) 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, pojašnjava da su dostavljena dva zapisnika te poziva članove Općinskog vijeća da iznesu primjedbe na dostavljeni Zapisnik sa 39. sjednice. 
	Primjedaba na Zapisnik nije bilo i glasovanjem je JEDNOGLASNO, sa 6 glasova „ZA“ usvojen Zapisnik s 39. sjednice Općinskog vijeća od 27. siječnja 2021. godine.
	Nakon toga predsjednica poziva članove Općinskog vijeća da iznesu primjedbe na dostavljeni Zapisnik sa 40. sjednice.
	Primjedaba nije bilo i glasovanjem je JEDNOGLASNO, sa 6 glasova „ZA“ usvojem zapisnik s 40. sjednice Općinskog vijeća od 22. veljače 2021. godine.

	Nakon toga predsjednica predlaže sljedeći

D N E V N I  R E D

	1. Aktualni sat,
	2. Razmatranje i donošenje Poslovničke odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika 
    Općinskog vijeća Općine Legrad,
	3. Razmatranje i donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Legrad za 2021. 
    godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu sa donošenjem izmjena programa javnih
    potreba,
	4. Razmatranje i donošenje Odluke o utvrđivanju granice Općine Legrad i Općine 
    Drnje,
	5. Razmatranje i donošenje Pravilnika o načinu provođenja postupka jednostavne 
    nabave Općine Legrad,
6. Razmatranje Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Legrad za 
    2020. godinu sa donošenjem Zaključka o usvajanju Izvješća,
	7. Razmatranje Izvješća o lokacijama i količinama nepropisno odbačenog otpada te 
     troškovima uklanjanja odbačenog otpada na području Općine Legrad u 2020. 
     godini sa donošenjem Zaključka o usvajanju Izvješća,
	8. Razmatranje i donošenje Odluke o provedbi posebnih mjera sprječavanja 
     odbacivanja otpada na području Općine Legrad u 2021. godini,
	9. Donošenje Plana operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih 
     mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku na području Općine 
     Legrad u 2021. godini, 
	10. Razmatranje Izvješća o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda 
      Općine Legrad za 2020. godinu sa donošenjem Zaključka o usvajanju Izvješća,
	11. Donošenje Odluke o prihvaćanju ponude za prodaju nekretnine u vlasništvu 
       Općine Legrad,
	12. Donošenje Odluke o prodaji nekretnina i Odluke o zakupu stambenih prostora u 
       vlasništvu Općine Legrad 
	13. Donošenje Odluke o pokretanju postupka za izradu Strategije pametne Općine 
      Legrad,
	14. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za zakup površina na području 
      TRC Šoderice,
	15. Razmatranje Zahtjeva Željka Kovač iz Legrad za sklapanje ugovora o doživotnom 
       uzdržavanju,
	16. Razmatranje zahtjeva za sufinanciranje predškolskog odgoja djece u drugim 
       ustanovama predškolske dobi,
	17. Rasprava o odvozu gnojnice trgovačkog društva ARGUMENTUM VITAE d.o.o. na 
       poljoprivredne površine (bivši SIZIM),
	18. 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 6 glasova „ZA“.
			
Točka 1.

	Predsjednica otvara 1. točku dnevnog reda – aktualni sat i daje riječ načelniku.
	Načelnik navodi da će izvješće u proteklom razdoblju iznijeti u nekoliko točaka i to:
1) Preko Programa održivog razvoja lokalne zajednice, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU nam je dodijeljeno 150.000,00 kuna za obnovu društvenog doma u Legradu. Već se započelo s radovima, a namjerava se izvršiti izmjena stropa, rasvjete, izmjena električnih instalacija, obnovitii zastori bine te rekonstruirati audio soba.

2) Na javnoj dražbi u Koprivnici, od Grada Koprivnice smo kupili metalnu konstrukciju koja će se postaviti na spoju kanala Gradišćak s Ciglenom kao dio biciklističko-pješačkog prijelaza. Navodi da su Hrvatske vode proširile servisnu cestu uz nasip do Libanovca, tako da se time dobiva biciklistička staza od Donje Dubrave do Libanovca, a dalje bi se produžila do Šoderice. U sljedeće dvije godine, nada se, da će uz izgradnju servisne ceste ta staza voditi od Selnice Podravske do Šoderice.

3) Sa Županijskom upravom za ceste je dogovoreno sufinanciranje obnove dijela ceste kroz naselje Kutnjak u duljini jednog kilometra, a pregovara se i za rekonstrukciju županijske ceste kroz Legrad te dionice od Selnice Podravske do Donje Dubrave. Zbog toga je u Proračunu i planirana stavka sufinanciranja rekonstrukcije te ceste.

4) u tijeku je izrada Izvješća o stanju u prostoru koje moramo izrađivati za svake 4 godine. Izrađivač je Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije.

5) U tijeku je financijska revizija poslovanja Općine Legrad za 2020. godinu koja se provodi nakon proteka od 10 godina.

6) U društvenom domu u Legradu je obavljeno prvo cijepljenje protiv korona visusa, a sudjelovalo je preko 450 osoba.

7) Za Franjicu Krunić i njene sinove iz Legrada (objavljen o njima članak u novinama) pomogli smo u izgradnji bunara, nabavom betonskih cijevi, a u ljeto bi uz donacije građevinskih tvrtki pokušali im obnoviti i dio kuće.

8) Za 12. Europski piknik tražimo smještajne kapacitete tako da pozivamo sve da nam se jave, te molim članove Općinskog vijeća da o tome obavijeste mještane koji imaju prostora. Na koordinaciji udruga je glasovanjem odlučeno da bi glavni izvođač za koncert bio bend Učiteljice.

9) sa udrugama su potpisani ugovori temeljem provedenog javnog poziva. Kada se uključi financiranje zaštite od požara ukupni iznos odobrenih potpora iznosi 598.318,00 kuna.

10) Lekom grad je nabavio novu zero-turn kosilicu marke Ferris koja ima dužinu kosišta od 155 cm, a što je potrebno za košnju površina na Šoderici. Od strane Lekom grada je također otvoren i fotonatječaj za izbor fotografija za izradu razglednica, a izradit će se i plišane igračke, majice i drugi prigodni suveniri.

11) Pokrenute su sljedeće nabave od strane Općine: sanacija poljskih puteva, uređenje plaća, proširenje javne rasvjete (naselja Mali Otok i Veliki Otok), uređenje kućica za rezervne igrače (naselje Zablatje), asfaltiranje dionica nerazvrstanih cesta, uređenje autobusnih stajališta (u Selnici Podravskoj i Legradu), a do kraja ovog mjeseca se planira još pokrenuti postupak nabave za uređenje vatrogasnog doma u Malom Otoku, 2. faza radova u mrtvačnici u Malom Otoku, adaptacija spremišta u Kutnjaku te dječja igrališta, izgradnja uspornika na cesti na Šoderici te nabava setova za bicikle.

12) provedena je proljetna deratizacija.

13) U projektu „Pomoć je moć“ je završena edukacija te su zaposlene tri gerontodomaćice započele s radom na pomoći starim osobama. 2. faza projekta „Zaposli i pomozi“ je prošao administrativnu provjeru te početkom lipnja očekujemo povratak šestero gerontodomaćica iz 1. faze, na posao. Tim projektima bi se skrbilo za ukupno 54 ugrožene staračke obitelji (jednočlane i višečlane).

14) prodana su rabljena vozila u vlasništvu Općine: Kia kombi te osobna vozila Fiat (peglica) i Maruti.

15) Predstavnici kompanije Soyak su posjetili područje Općine i traže lokacije na kojima će bušiti bušotine, a s time će se izvršiti i usklađivanje Prostornog plana.
   
16) izvršen je tehnički pregled trafostanice kod reciklažnog dvorišta i idući tjedan bi Ured trebao izdati uporabnu dozvolu za TS, ali i za naše reciklažno dvorište.

17) Manifestacija „Ljeto na Šoderici“ – održan je sastanaqk sa direktoricom Turističke zajednice Žuapnije; provođenje manifestacija ovisi o epidemiološkim mjerama. Ujedno izvješćuje da je direktorica Turističkog ureda TZ Sredinja Podravina dala otkaz te je načelnik Virja našao privremenu zamjenu među djelatnicama TZ Koprivničko-križevačke županije. 

18) Sastanak sa Regionalnom energetskom agencijom Sjever (REA-om) – danas je odrđan sastanak u svezi provedbe EU projekta vezanog uz izradu dokumenta energetske učinkovitosti za što bi se potpisao Sporazum sa načelnicima Općina koje žele sudjelovati u provedbi projekta. Sufinanciranje bi bilo u omjeru 50% REA, a 50% sve ostale Općine potpisnice Sporazuma, tako da bi naš trošak u tome iznosio cca 13.500,00 kuna. Na sljedećoj sjednici Općinskog vijeća bi trebalo donijeti odluku o potpisivanju sporazuma odnosno dati ovlaštenje načelniku za potpis istog. Pristupanje Sporazumu nosi benefit za građane s područja Općina potpisnica na način da će stručne osobe REA-e dati besplatnu uputu zainteresiranim mještanima o energetskoj obnovi kuća putem Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, jer je do sada s našeg područja bilo sve podnijeto 3 zahtjeva, a niti jedan nije odobren.   

Ujedno napominje da je naša Općina na električnoj energiji uštedjela ukupno 74% cijene struje i to kroz provedbu zajedničke nabave za opskrbu strujom te kroz zamjenu javne rasvjete (putem ESCO modela).

	Nakon toga predsjednica otvara raspravu.

	Gđa Picer postavlja pitanje da li postoji mogućnosti da se neki dio ceste na Šoderici asfaltira ove godine.
	Načelnik navodi da ove godine ne, ali je u planu za iduću godinu i nadalje.

	Za raspravu se više nitko nije javio i predsjednica zaključuje raspravu.

Točka 2.

	Predsjednica otvara 2. točku dnevnog reda – razmatranje i donošenje Poslovničke odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Legrad te za pojašnjenje daje riječ privremenoj pročelnici, V. Cvetnić. 
	V. Cvetnić pojašnjava da je osim usklađivanja Statuta Općine sa izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi potrebno izvršiti usklađivanje i Poslovnika Općinskog vijeća, kao što je navela na 39. sjednici. Pojašnjava da se ispravci odnose na sazivanje konstituirajuće sjednice, na mogućnost podnošenja peticije od strane građana odnosno mjesnih odbora te na brisanje odredaba vezanih uz zamjenika općinskog načelnika budući da mi više nećemo sa načelnikom na lokalnim izborima birati zamjenika. 

	Nakon toga predsjednica otvara raspravu.
	
	Za raspravu se nitko nije javio i predsjednica zaključuje raspravu te daje na glasovanje donošenje Poslovničke odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Legrad. 
  
	Nakon glasovanja predsjednica kontatira da je Poslovnička odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika  Općinskog vijeća Općine Legrad donijeta JEDNOGLASNO, sa 6 glasova „ZA“.

	Poslovnička odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Legrad nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.  

Točka 3.

		Predsjednica otvara 3. točku dnevnog reda – razmatranje i donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Legrad za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu sa donošenjem izmjena programa javnih potreba te za pojašnjenje daje riječ načelniku. 
	Načelnik pojašnjava da se predložene izmjene i dopune Proračuna za 2021. godinu odnose samo na izmjene nekoliko stavaka za koje su provedene nabave gdje je došlo do potrebe za izmjenom planiranog iznosa (povećanje odnosno smanjenje stavke) kao i dopune stavaka za koje su nam u međuvremenu odobrena sredstva za financiranje iz fondova EU, a nekoliko stavaka je i vezano za ispravke knjiženja prema uputi Ureda za reviziju koja obavlja reviziju financijskog poslovanja Općine za 2020. godinu. Navodi da se proširenje javne rasvjete odnosi na postavljanje stupova za solarnu javnu rasvjetu u Velikom Otoku, dok se nabava opreme za plažu odnosi na nabavu vodenog bicikla, kanue i sl.). Ujedno navodi da će u skladu s predloženim izmjenama doći do izmjene Plana razvojnih programa te izmjene programa javnih potreba.
	V. Cvetnić konstatira da će se izmjenama proračuna mijenjati samo Plan građenja komunalne infrastrukture na koji se predložene izmjene odnose. 

	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 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu, Izmjene Plana razvojnih programa te Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Legrad za 2021. godinu. 
  
	Nakon glasovanja predsjednica kontatira da su Izmjene i dopune Proračuna za 2021. godinu, Izmjene Plana razvojnih programa za 2021. godinu i Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu donijete JEDNOGLASNO, sa 6 glasova „ZA“.

	Izmjene i dopune Proračuna Općine Legrad za 2021. godinu sa projekcijama za 2022. i 2023. godinu, Izmjene Plana razvojnih programa Općine Legrad za 2021. godinu i Program o izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Legrad za 2021. godinu nalaze se u prilogu zapisnika i njegov su sastavni dio.  

Točka 4.

	Predsjednica otvara 4. točku dnevnog reda – razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju granice Općine Legrad i Općine Drnje te za pojašnjenje daje riječ načelniku.
	Načelnik pojašnjava i otvara projekciju sa kartom na kojoj je ucrtana sadašnja i izmijenjena granica između općine Legrad i općine Drnje, budući da se o području TRC Šoderica i pripadnosti istog Općini Legrad vodio i sudski spor, a pitanje granice je rješavano i pri Ministarstvu uprave, ali do sada nije riješeno. Osim toga, Općina Legrad je provela i katastarsku izmjeru k.o. Legrad kojom je cijelo područje Šoderice, uključujući i dio na Lazinama, pripojeno Općini Legrad, jer čini cjelinu i Općina to održava od početka osnivanja. Zauzvrat bi se dio područja, k.č.br. 1999, 2000 i 2001 pripojile općini Drnje, budući da te čestice čine cjelinu sa njihovim područjem. Ostali dio granice ide vodenim putem, a s istočne i zapadne strane jezera bi se granica definirala rubom katastarskih čestica ovisno o trenutnoj pripadnosti. Napominje, da smo prijedlog Odluke i Sporazuma dostavili na uvid Katastru Koprivnica, kao i Općini Drnje, čije Općinsko vijeće je već i donijelo Odluku o utvrđivanju granice. Površina područja i jedne i druge Općine se neće gotovo ništa promijeniti. 
	V. Cvetnić pojašnjava da je u postupku katastarske izmjere k.o. Legrad bilo dogovora oko utvrđivanja granice, da se Općina Drnje složila s prijedlogom o „zamjeni“ područja, ali to nikad nije provedeno potpisom Sporazuma. Ujedno napominje da je to područje izvan granica građevinskog područja naseljenog dijela naselja, te nije potrebno provoditi referendum.
	
 	Nakon toga predsjednica otvara raspravu. 
	Za raspravu se nitko nije javio i predsjednica zaključuje raspravu te daje na glasovanje donošenje Odluke o utvrđivanju granice Općine Legrad i Općine Drnje.
	Nakon glasovanja predsjednica konstatira da je Odluka donijeta JEDNOGLASNO, sa 6 glasova „ZA“.

	Odluka o utvrđivanju granice Općine Legradi Općine Drnje nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Točka 5.

	Predsjednica otvara 5. točku dnevnog reda – razmatranje i donošenje Pravilnika o načinu provođenja postupaka jednostavne nabave Općine Legrad te za pojašnjenje daje riječ načelniku.
	Načelnik pojašnjava da je trenutno važeći Pravilnik donijet 2017. godine, da smo s njegovom primjenom došli do zaključaka da bi neke postupke jednostavne nabave mogli pojednostaviti, kao što je to u drugim tijelima, te su predloženim novim Pravilnikom postupci nabave do 20.000,00 kuna povećani na 50.000,00 kuna i propisan je jednostavniji postupak provedbe, na način da se temeljem jedne ponude može izvršiti nabava izravnim ugovoranjem s jednim subjekom po izboru. 
	V. Cvetnić pojašnjava da su ovim prijedlogom postupci podijeljeni na one do 50.000,00 kuna (do sada je to bilo 20.000,00 kuna), od 50.000,00 do 70.000,00 kuna te od 70.000,00 kuna do pragova propisanih Zakonom. Predviđena je za postupke od 50 do 70 tisuća kuna provedba postupak sa prikupljanjem 3 ponude koje se mogu dostaviti i elektroničkim sredstvima (e-mailom), što do sada nije bila mogućnost, a nabavu i dalje provodi Povjerenstvo kao i postupak vrijednosti veće od 70 tisuća kuna, s time da se o tom postupku mora objaviti poziv i na internetskoj stranici Općine kao i do sada. U novom prijedlogu su predviđene i mogućnosti podnošenja pravnih lijekova – prigovora na postupak pregleda i ocjene ponuda što do sada nije bilo. Prijedlog je izrađen prema prijedlogu koji ima Županija.

	Predsjednica otvara raspravu.

	Za raspravu se nitko nije javio i predsjednica daje na glasovanje donošenje Pravilnika o načinu provođenja postupaka jednostavne nabave Općine Legrad.
	Nakon glasovanja predsjednica konstatira da je Pravilnik donijet JEDNOGLASNO, sa 6 glasova „ZA“.
	Pravilnik o načinu provođenja postupaka jednostavne nabave Općine Legrad nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.  

Točka 6.

	Predsjednica otvara 6. točku dnevnog reda – razmatranje Izvješća o provedbi Plana ghospodarenja otpadom Općine Legrad za razdoblje 2018. do 2023. za 2020. godinu te daje riječ načelniku za pojašnjenje. 
	Načelnik pojašnjava da se izvješće podnosi za svaku godinu; navodi problem plaćanja penala zbog nedovodljne učinkovitosti razvrstavanja otpada, za što smatra da je sustav nepravedan, jer se uzimaju podaci o količini miješanog komunalnog otpada u 2015. godini kad sustav gospodarenja otpadom još nije bio uhodan i otpad se odlagao na razne tada legalne lokacije, bez mogućnosti utvrđivanja stvarne količine, što nam sada predstavlja problem, jer nam na osnovu tih količina i stvarnih količina u npr. 2019. i 2020. godini obračunavaju penale. Osim toga započela je isporuka traženih kanti za papir i plastiku od strane Fonda za zaštitu okoliša, neke su Općine već dobile (npr. Đelekovec 14 kanti), a dok nam kante budu isporučene podijelit ćemo ih domaćinstvima koja redovito koriste vreće za tu vrstu otpada, dok će ostali do nove nabave kanti odvojene vrste odlagati u vreće. Zatim navodi da ima u planu da se na Šoderici postave „moloki“ na 4 lokacije s time da bi vikendaši dobili kartice za korištenje tih spremnika. 
	Načelnik ujedno navodi da se za 22.04.2021. godine planira akcija skupljanja smeća sa šumskih i drugih površina u kojoj bi sudjelovale udruge i zainteresirani mještani.
	V. Cvetnić pojašnjava da se Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom objavljuje i u „Službenom glasniku“. 

	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 provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Legrad za razdoblje 2018. do 2023. za 2020. godinu.  
  
	Nakon glasovanja predsjednica kontatira da je Zaključak o usvajanju Izvješća donijet JEDNOGLASNO, sa 6 glasova „ZA“.

	Zaključak o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Legrad za razdoblje 2018. – 2023. za 2020. godinu sa priloženim Izvješćem nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.  

Točka 7.

	Predsjednica otvara 7. točku dnevnog reda – razmatranje Izvješća o lokacijama i količinama nepropisno odbačenog otpada te troškovima uklanjanja odbačenog otpada na području Općine Legrad u 2020. godini sa donošenjem zaključka o usvajanju Izvješća te za pojašnjenje daje riječ načelniku.
	Načelnik pojašnjava da su lokacije na koje se nepropisno odlaže otpad i dalje lokacije Netečje u Selnici Podravskoj te Gradišće – iza reciklažnog dvorišta u Legradu; da komunalni redar stalno provodi kontrolu na navedenim lokacijama, a u 2020. godini je za sanaciju tih lokacija iz Proračuna utrošeno gotovo 60.000,00 kuna, te da je najbolje rješenje stvarna sanacija tih „odlagališta“. Navodi da je u Selnici Podravskoj odložen uglavnom građevinski otpad i da tamo neće biti problema oko sanacije.
	
 	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 lokacijama i količinama nepropisno odbačenog otpada te troškovima uklanjanja odbačenog otpada na području Općine Legrad u 2020. godini.
	Nakon glasovanja predsjednica konstatira da je Zaključak donijet JEDNOGLASNO, sa 6 glasova „ZA“.

	Zaključak o usvajanju Izvješća o lokacijama i količinama nepropisno odbačenog otpada te troškovima uklanjanja odbačenog otpada na području Općine Legrad u 2020. godini sa priloženim Izvješćem nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Točka 8.

	Predsjednica otvara 8. točku dnevnog reda – razmatranje i donošenje Odluke o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada na području Općine Legrad u 2021. godini  te za pojašnjenje daje riječ načelniku.
	Načelnik pojašnjava da se za svaku godinu donosi ovakva Odluka, da se svake godine provode mjere za sprječavanje odbacivanja otpada, a ove godine ćemo provesti i dodatnu edukaciju stanovništva budući da je izgrađeno reciklažno dvorište na koje će se moći odlagati razlilčite vrste otpada.

	Nakon toga predsjednica otvara raspravu.
	Za raspravu se nitko nije javio i predsjednica zaključuje raspravu i daje na glasovanje donošenje Odluke o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada na području Općine Legrad u 2021. godini te nakon glasovanja konstatira da je Odluka donijeta JEDNOGLASNO, sa 6 glasova „ZA“.

	Odluka o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada na području Općine Legrad nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Točka 9.

	Predsjednica otvara 9. točku dnevnog reda – donošenje Plana operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku na području Općine Legrad u 2021. godini te daje riječ načelniku za pojašnjenje. 
	Načelnik pojašnjava da je to Plan koji se obvezno donosi za svaku godinu, sukladno Zakonu o zaštiti od požara i Programu, kojim su propisane aktivnosti u području zaštite od požara, izvršitelji pojedinih aktivnosti i okvirni rokovi izvršenja, a među kojima je propisana i donošenje plana za žetvenu sezonu.

	Nakon toga predsjednica otvara raspravu.
	
	Za raspravu se nitko nije javio i predsjednica zaključuje raspravu te daje na glasovanje donošenje Plana operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku na području Općine Legrad u 2021. godini.  
  
	Nakon glasovanja predsjednica kontatira da je Plan donijet JEDNOGLASNO, sa 6 glasova „ZA“.

	Plan operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku na području Općine Legrad u 2021. godini nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.  

Točka 10.

	Predsjednica otvara 10. točku dnevnog reda – razmatranje Izvješća o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Legrad za 2020. godinu sa donošenjem zaključka o usvajanju Izvješća te za pojašnjenje daje riječ načelniku.
	Načelnik pojašnjava da se Izvješćem obuhvaćaju podaci o elementarnim nepogodama na području Općine u godini za koju se izvješće podnosi. Navodi da je potresom, 29.12.2020. godine koji je pogodio Sisačko-moslavačku županiju nastala šteta i na području naše Općine i to na crkvi Presvetog Trojstva i u objektu doma zdravlja u Legradu, dok na obiteljskim kućama i drugim objektima nije bilo štete te nisu bili ispunjeni uvjeti za pokretanje zahtjeva za proglašenje elementarne nepogode budući da se za zaštićena kulturna dobra ne mogu dobiti sredstva. Međutim, od strane Ministarstva zatražena je hitna dostava podataka o utvrđenim štetama te će se vjerojatno putem javnog poziva Ministarstva kulture moći prijaviti šteta na crkvi. 
	
 	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 izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Legrad za 2020. godinu.
	Nakon glasovanja predsjednica konstatira da je Zaključak donijet JEDNOGLASNO, sa 6 glasova „ZA“.

	Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Legrad za 2020. godinu nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Točka 11.

	Predsjednica otvara 11. točku dnevnog reda – donošenje Odluke o prihvaćanju ponude za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Legrad te pojašnjava, budući da je ona i predsjednica Povjerenstva za prodaju nekretnina, da je za prodaju primljena jedna ponuda i to ponuditelja Damira Skrt iz Koprivnice koja je zadovoljila sve uvjete natječaja.
	Za raspravu se po ovoj točki nitko nije javio i predsjednica daje na glasovanje donošenje Odluke o prihvaćanju ponude za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Legrad ponuditelja Damira Skrta.
	Nakon glasovanja predsjednica konstatira da je Odluka donijeta JEDNOGLASNO, sa 6 glasova „ZA“.
	Odluka o prihvaćanju ponuda za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Legrad nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Točka 12.

	Predsjednica otvara 12. točku dnevnog reda – donošenje odluke o proadaji nekretnina i Odluke o zakupu stambenih prostora u vlasništvu Općine Legrad te za pojašnjenje daje riječ načelniku.
	Načelnik pojašnjava da bi popis nekretnina trebalo dopuniti sa kupljenom kućom u Legradu, Kralja Tomislava 63. Ujedno navodi da bi trebalo uključiti i prodaju nekretnina za poslovne namjene budući da su Turci zainteresirani za kupnju privatne kuće za izgradnju skladišnog prostora. Pojašnjava također da je Petra Gres odustala od najma stana tako da bi u natječaj za najam stambenih prostora trebalo uključiti i taj stan u zgradi.
	Nakon toga načelnik pojašnjava da imovina Pletarstva ide u zadnji krug prodaje, putem javne dražbe koja je predviđena za 4. mjesec, da je početna cijena 1,00 kuna te da ima više zainteresiranih poslovnih subjekata.

	Za raspravu se od članova Općinskog vijeća nitko nije javio te predsjednica daje na glasovanje donošenje:
	a) Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Legrad – glasovanjem je Odluka donijeta JEDNOGLASNO, sa 6 glasova „ZA“.
	b) Odluke o najmu stambenih prostora u vlasništvu Općine Legrad – glasovanjem je Odluka donijeta JEDNOGLASNO, sa 6 glasova „ZA“.

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

Točka 13.

	Predsjednica otvara 13. točku dnevnog reda – donošenje Odluke o pokretanju postupka za izradu Strategije pametne Općine Legrad te za pojašnjenje daje riječ načelniku.
	Načelnik pojašnjava da će nam predmetna strategija trebati u budućnosti za kandidiranje projekata energetske učinkovitosti, a i izrada same Strategije se sufinanciranja od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinovitost. Izradu navedene Strategije izradit će nam tvrtka Mobes kvaliteta d.o.o. koja nam je radila i Strategiju upravljanja imovinom i još neke druge dokumente.
	Pitanja po ovoj točki nije bilo i predsjednica daje na glasovanje donošenje Odluke o pokretanju postupka za izadu Strategije pametne Općine Legrad i nakon glasovanja konstatira da je Odluka donijeta JEDNOGLASNO, sa 6 glasova „ZA“.
	Odluka se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Točka 14.

	Predsjednica otvara 14. točku dnevnog reda – donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za zakup površina na području TRC Šoderica te za pojašnjenje daje riječ načelniku.
	Načelnik pojašnjava da bi se u zakup dao montažni objekt ispred bivšeg „Plavog labuda“; da bi se objekt u zakup dao na vrijeme od 5-10 godina te da bi početna zakupnina iznosila 10.000,00 kuna godišnje, s time da bi zakupac imao obvezu usluživanja hrane i pića. Ujedno pojašnjava da od strane vlasnika objekta, „LONIA-e“ postoji interes za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa – vlasništva okućnice te otvaranja djelatnosti u objektu, a interes postoji i za prostor objekta bivšeg „HOSTIN-a“.
	I. Horvat predlaže da se za početak zakup da na vrijeme od 5 godina, što su prihvatili ostali članovi Općinskog vijeća.
	Nakon toga je zaključeno da se primljeno Pismo namjere za zakup površina na Šoderici ne prihvati, već da se podnositelja uputi da se javni na natječaj.
 
	Drugih primjedaba i pitanja nije bilo i predsjednica daje na glasovanje donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za zakup montažnog objekta na Šoderici.
	Nakon glasovanja predsjednica konstatira da je Odluka donijeta JEDNOGLASNO, sa 6 glasova „ZA“.
	Odluka se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Točka 15.

	Predsjednica otvara 15. točku dnevnog reda – razmatranje zahtjeva Željka Kovač iz Legrada za kupnju njegovog stana u Legradu, Trg Svetog Trojstva 36, te daje riječ načelniku za pojašnjenje.
	Načelnik pojašnjava da se stan nalazi na, za Općinu, atraktivnoj lokaciji, da je ostali dio zgrade općinski, a zgrada nije etažirana; da gosp. Kovač nema bližih rođaka koji bi to mogli nasljediti, a daljnji rođaci bi nam mogli kasnije stvarati određene probleme. Navodi da bi nakon isplate stana, gosp. Kovač plaćao Općini „socijalnu“ najamninu u visini 50,00 kuna mjesečno, a ukoliko umre prije nego Općina otplati stan, Općina bi snosila troškove sahrane. Ukoliko se odobri kupnja, gosp. Kovaču bi se ugovorilo doživotno uživanje. Navodi da bi za stan trebali napraviti procjembeni elaborat budući da ne znamo o kojoj bi se vrijednosti moglo raditi. Stoga predlaže da se donese odluka da se izradi procjena vrijednosti stana, a nakon toga bi Općinsko vijeće odlučilo o kupnji.
	O tome je glasovanjem, JEDNOGLASNO, sa 6 glasova „ZA“ donijet Zaključak koji se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.
   
Točka 16.

	Predsjednica otvara 16. točku dnevnog reda – razmatranje zahtjev aza sufinanciranje predškolskog odgoja djece u drugim ustanovama predškolske dobi te pojašnjava da smo dobili dvije zamolbe i to:
	a) zamolba Kristine Jurić Povijač iz Selnice Podravske 39, za sufinanciranje troškova u jasličkoj skupini u obrtu za čuvanje djece „Dedo medo“ u Koprivnici, za dijete rođeno 6.03.2020. godine. U zamolbi navode da se nisu mogli javiti prošle godine na natječaj budući da je dijete tek ove godine napunilo godinu dana.
	b) zamolba Gorana Panića iz Selnice Podravske 38, za dijete rođeno 21.09.2019. godine. U zamolbi navode da se na natječaj za upis prošle godine nisu javili, jer je dijete tek 21.09.2020. godine napunilo godinu dana, a u natječaju je navedeno da pravo na upis imaju djeca koja do 31.08. tekuće godine napune jednu godinu života. 
	Načelnik smatra da bi u natječaju tu odredbu trebalo izmijeniti na način da se na natječaj jave i djeca koja u pedagoškoj godini za koju se provode upisi napune jednu godinu, a ukoliko ne ispune uvjete za upis da budu na listi čekanja do stjecanja uvjeta za polazak u jasličku skupinu (dok napune jednu godinu) ukoliko bi u vrtiću bilo mjesta. Ukoliko ne bi bilo mjesta tada bi Općina sufinancirala troškove u drugim ustanovama, ali da im se propiše obveza da se jave na natječaj za upis.
	Predsjednica predlaže da se za sljedeću sjednicu Općinskog vijeća predlože izmjene Pravilnika o uvjetima za upis djece u dječji vrtić.

	Nakon toga predsjednica daje na glasovanje zamolbu za sufinanciranje troškova roditeljima Kristini Jurić Povijač i nakon glasovanja konstatira da je Odluka o sufinanciranju donijeta JEDNOGLASNO, sa 6 glasova „ZA“.
	Zatim predsjednica daje na glasovanje zamolbu za sufinanciranje troškova roditeljima Goranu Panić i nakon glasovanja konstatira da je Odluka o sufinanciranju donijeta JEDNOGLASNO, sa 6 glasova „ZA“.

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

Točka 17.

	Predsjednica otvara 17. točku dnevnog reda – rasprava o odvozu gnojnice trgovačkog društva ARGUMENTUM VITAE d.o.o. na poljoprivredne površine (bivši SIZIM) te daje riječ načelniku.
	Načelnik pojašnjava da je u svezi izlijevanja gnojnice po poljoprivrednim površinama imao bezbrojne prijave mještana, ali da je problem u promjeni zakonske regulative gdje je došlo do liberalizacije u cilju zaštite voda, prema čemu se gnojnica ne mora zaoravati ako se odvozi u razdoblju od 15.02. do 1.05. Ta regulativa – Uredba EU je na snazi do 2022. godine. 
Predlaže da se Ministarstvu poljoprivrede, putem Hrvatske zajednice općina, uputi prijedlog da Ministarstvo odredi udaljenost od naselja za provedbu tog propisa ili da se gnojnica injektira u tlo, čime bi se ograničilo odvoz na taj način, a dolazi i do prekomjerne upotrebe nerazvrstanih cesta koje onda Općina mora sanirati o svom trošku. 
	Prijedlog načelnika je JEDNOGLASNO, sa 6 glasova „ZA“ prihvaćen i o tome je donijet Zaključak koji se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.
 	 
Točka 18.

	Predsjednica otvara 18. točku dnevnog reda – pitanja i prijedlozi te otvara raspravu.

	I. Horvat postavlja pitanje što je s Pro-pingom, što je s državnim zemljištem te što je s Legrađankom, odnosno što točno vlasnik radi.
	Načelnik pojašnjava na postavljena pitanja:
	a) Pro-ping za sada nisu još ništa poduzeli te se mora čuti s njima,
	b) što se tiče državog zemljišta, zahtjev za suglasnost za sklapanje ugovora o privremenom korištenju je dostavljen u Ministarstvo poljoprivrede i danas ga je zvao gosp. Vincek izjavivši da Ministarstvo ne daje suglasnost na ugovore o privremenom korištenju, ali je načelnik zatražio njihovo očitovanje,
	c) vlasnik ima licencu za kuhara, objekat bi imao uobičajeni restoran, ali mora imati ograđenu terasu, to mu je uvjetovano za otvaranje škole kuhanja. Navodi da je ostalo još puno radova te da prije 1.07. sigurno neće biti otvoreno.

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

	Dovršeno u: 20.45 sati.
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