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	ZAPISNIK
         od 29. ožujka 2021. godine
	
sa 42. 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: 2137/10-21-4 od 23. ožujka 2021. godine.
	Prisutni: Snježana Kuzmić – predsjednica, Nino Bukovčan, Alen Dedi, Igor Horvat, 
                         Stjepan Kuruc, Predrag Posavec i Katarina Sabolić - članovi.
	
	Sjednici prisustvuju: - Ivan Sabolić, općinski načelnik Općine Legrad,
                                              - Kristina Turk – zamjenica općinskog načelnika Općine Legrad,
                                              - Melita Rašanec – referent za financijsko-računovodstvene poslove 
                                                                             Jedinstveog upravnog odjela Općine Legrad.
         	Ne prisustvuje: Alenka Černeli i Zdravko Međimorec – članovi (opravdali izostanak).
          Zapisničar: Vesnica Cvetnić, privremena pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela 
                               Općine Legrad,
	Početak rada: 19.00 sati.

	Predsjednica pozdravlja sve prisutne, otvara 42. 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.
	
	V. Cvetnić pojašnjava da Zapisnik sa prethodne sjednice nije dovršen te se isti nije mogao dati na usvajanje.
	
	Nakon toga predsjednica predlaže sljedeći

D N E V N I  R E D

	1. Aktualni sat,
	2. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Legrad za 2020. godinu, Izvještaja o izvršenju Plana razvojnih programa Općine Legrad za 2020. godinu te donošenje zaključaka o usvajanju izvješća o izvršenju programa javnih potreba i to: 
	- Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Legrad u 2020. godini,
	- Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom na području Općine Legrad u 2020. godini,
	- Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Legrad u 2020. godini,
	- Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na području Općine Legrad u 2020. godini,
	- Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana socijalne skrbi na području Općine Legrad u 2020. godini,
	- Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Legrad u 2020. godini,
	- Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba sufinanciranja vjerskih zajednica na području Općine Legrad u 2020. godini,
	- Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Općine Legrad u 2020. godini,
	- Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti na području Općine Legrad u 2020. godini,
	- Zaključka o usvajanju Izvješća o namjenskom korištenju sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2020. godinu,
	- Zaključka o usvajanju Izvješća o utrošku sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Legrad u 2020. godini,

	- Zaključka o usvajanju Izvješća o utrošku sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta na području Općine Legrad u 2020. godini,
	3. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Legrad za 2020. godinu,
	4. Razmatranje Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Legrad za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2020. godine i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća, 
	5. Donošenje Odluke o zaduživanju Općine Legrad,
6. Razmatranje procjene vrijednosti stana u vlasništvu Željka Kovač iz Legrada te donošenje odluke o kupnji, 
	7. Donošenje Odluke o prihvaćanju Sporazuma za klimu i energiju,
	8. Rasprava o Fizešu,
	9. Razmatranje zahtjeva za kupnju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine, 
	10. 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. 

Na početku 1. točke dnevnog reda na sjednicu dolazi član Općinskog vijeća, Nino Bukovčan.
	Predsjednica otvara 1. točku dnevnog reda – aktualni sat te daje riječ načelniku.
	Načelnik konstatira da ima nekoliko informacija s kojima želi upoznati članove Općinskog vijeća i to:
1) vezano uz postavljena pitanja na prošloj sjednici Općinskog vijeća:
      - Pro-ping je utvrdio da bi zahvat bio veći nego je to prvobitno planirano, a time će i troškovi biti veći nego je bilo predviđeno, Općinu bi to koštalo od 300 – 400 tisuća kuna; u pripremi je troškovnik prema kojem ćemo znati točni iznos.
	- Legrađanka – majstori su izjavili da će radovi završiti tijekom lipnja, a onda slijedi dobivanje potrebnih dozvola.

2) Reciklažno dvorište Legrad – dobili smo uporabnu dozvolu za izgrađeno reciklažno dvorište; održana je završna konferencija i tom prilikom je Župan službeno otvorio reciklažno dvorište; od strane Komunalca je dostavljena prijava u očevidnik reciklažnih dvorišta; planira se da će ono raditi 2 dana u tjednu, a prisutni bi bili predstavnik Komunalca koji bi vodio dokumentaciju i 2 radnika Lekom grada koji bi pomagali na razvrstavanju otpada i njegovom odlaganju u adekvatne spremnike.

3) isporuka kanti za odvojeno prikupljanje papira i plastike – od strane Fonda za zaštitu okoliša i EU su isporučene kante za papir, 400 komada, a trebaju se isporučiti još kante za plastiku. Predlaže da se u podjelu domaćinstvima ide zajedno, obje kante i to najprije domaćinstvima koja redovito podižu vreće za odlaganje papira i plastike, jer nema dovoljno kanti za sva domaćinstva iako smo ih tražili.

4) U Selnici Podravskoj je održan sastanak sa vlasnicima poljoprivrednog zemljišta u svrhu prodaje zemljišta tvrtki EEG, predložena je cijena u visini 3,75 EURO-a po čhv.

5) održana je akcija „Zasadi drvo ne budi panj“ u kojoj je zasađeno 60 stabala u svim naseljima Općine.

6) održan je radni sastanak o manifestacijama ljeta na Šoderici; dogovoreno je 5 manifestacija – Kerekesh teatar, Open air, Rocklive, Podravski piknik i Beer throne challenge, a kasnije su se javili i organizatori za biciklijadu te za igre na vodi.  	

7) održano je nekoliko sastanaka sa tvrtkama zainteresiranima za kupnju Fizeša, ali o tome će više reći pod točkom dnevnog reda.

8) Postavljene su nove svjetiljke javne rasvjete u Legradu, Velikom Otoku i Selnici Podravskoj, a ostalo je za postaviti još na Šoderici, i to probnih 10 komada, cijena jedne led svjetiljke je iznosila 3.500,00 kuna. 

9) zakazan je tehnički pregled za dogradnju mrtvačnice u Malom Otoku. 

	Nakon toga predsjednica otvara raspravu.

	Zamjenica načelnika, Kristina Turk postavlja pitanje tko je organizirao sastanak u Selnici Podravskoj te tko je bio pozvan, jer njezin otac nije bio pozvan.
	Načelnik pojašnjava da je sastanak organizirala Općina u ime tvrtke, pozvano je bilo 30-ak vlasnika, ali se planiraju još 2 sastanka, pozvalo se manje ljudi zbog epidemioloških mjera.

	Nakon toga V. Cvetnić se ispričava članovima Općinskog vijeća što nije dati na usvajanje Zapisnik sa prethodne sjednice navodeći da ga nije stigla dovršiti.

Točka 2.

	Predsjednica otvara 2. točku dnevnog reda – razmatranje i usvajanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Legrad za 2020. godinu, Izvještaja o izvršenju Plana razvojnih programa Općine Legrad za 2020. godinu te donošenje Zaključaka o usvajanju Izvješća o izvršenju programa javnih potreba i to: Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Legrad u 2020. godini, Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom na području Općine Legrad u 2020. godini, Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Legrad u 2020. godini, Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na području Općine Legrad u 2020. godini, Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana socijalne skrbi na području Općine Legrad u 2020. godini, Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Legrad u 2020. godini, Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba sufinanciranja vjerskih zajednica na području Općine Legrad u 2020. godini, Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Općine Legrad u 2020. godini, Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti na području Općine Legrad u 2020. godini, Zaključka o usvajanju Izvješća o namjenskom korištenju sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2020. godinu, Zaključka o usvajanju Izvješća o utrošku sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Legrad u 2020. godini i Zaključka o usvajanju Izvješća o utrošku sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta na području Općine Legrad u 2020. godini, te za pojašnjenje daje riječ načelniku i Meliti Rašanec.
	Melita Rašanec se ispričava zbog kašnjenja u dostavi prijedloga te pojašnjava da viškove odnosno manjkove prihoda i ukupni višak na kraju godine koji je već prvim Izmjenama i dopunama Proračuna za 2021. godinu raspoređen. Navodi da je izvršenje Proračuna već bilo vidljivo pri donošenju 2. Izmjena i dopuna Proračuna za 2020. godinu te da su odstupanja u odnosu na one iznose mala budući da su se te Izmjene i dopune donosila u prosincu 2020., a i u koloni „indeks“ se vide ta odstupanja.
	Načelnik pojašnjava da je izvršenje Proračuna za 2020. godinu veće po iznosu prihoda i rashoda i to zbog provođenja projekata koji su financirani iz fondova, odnosno zbog kašnjenja u povratu sredstava za pojedine projekte koji su ostvareni u 2020. godini, a trebali su biti već u 2019. Pojašnjava da se sve tekuće obveze redovito podmiruju te da nismo imali nepodmirenih dospjelih obveza iz 2020. godine koje bi se prenijele u 2021. godinu. Ujedno navodi da je izvršenje razvojnih programa kao i programa javnih potreba u skladu s izvršenjem Proračuna za 2020. godinu.  

	Nakon toga predsjednica otvara raspravu.
	
	Za raspravu se nitko nije javio i predsjednica zaključuje raspravu te daje na glasovanje usvajanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Legrad za 2020. godinu i donošenje Izvještaja o izvršenju Plana razvojnih programa Općine Legrad za 2020. godinu, Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Legrad u 2020. godini, Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom na području Općine Legrad u 2020. godini, Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Legrad u 2020. godini, Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na području Općine Legrad u 2020. godini, Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana socijalne skrbi na području Općine Legrad u 2020. godini, Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Legrad u 2020. godini, Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba sufinanciranja vjerskih zajednica na području Općine Legrad u 2020. godini, Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Općine Legrad u 2020. godini, Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti na području Općine Legrad u 2020. godini, Zaključka o usvajanju Izvješća o namjenskom korištenju sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2020. godinu, Zaključka o usvajanju Izvješća o utrošku sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Legrad u 2020. godini i Zaključka o usvajanju Izvješća o utrošku sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta na području Općine Legrad u 2020. godini,


	Nakon glasovanja predsjednica kontatira da je Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Legrad za 2020. godinu usvojen JEDNOGLASNO, sa 7 glasova „ZA“ te da su donijeti: Izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa Općine Legrad za 2020. godinu, Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Legrad u 2020. godini, Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom na području Općine Legrad u 2020. godini, Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Legrad u 2020. godini, Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na području Općine Legrad u 2020. godini, Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana socijalne skrbi na području Općine Legrad u 2020. godini, Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Legrad u 2020. godini, Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba sufinanciranja vjerskih zajednica na području Općine Legrad u 2020. godini, Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Općine Legrad u 2020. godini, Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti na području Općine Legrad u 2020. godini, Zaključak o usvajanju Izvješća o namjenskom korištenju sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2020. godinu, Zaključak o usvajanju Izvješća o utrošku sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Legrad u 2020. godini i Zaključak o usvajanju Izvješća o utrošku sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta na području Općine Legrad u 2020. godini,
	Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Legrad za 2020. godinu sa Izvješćem o izvršenju Plana razvojnih programa i zaključci o usvajanju izvješća o izvršenju programa javnih potreba za 2020. godinu, nalaze se u prilogu zapisnika i njegov su sastavni dio.  

Točka 3.

	Predsjednica otvara 3. točku dnevnog reda – donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Legrad za 2020. godinu te za pojašnjenje daje riječ Meliti Rašanec.
	M. Rašanec pojašnjava da je u članku 1. prijedloga Odluke, kod konta 92223 uočena greška te da umjesto „manjak“ treba biti „višak“ i napominje da je u svezi ostvarenog viška dala pojašnjenje pod prethodnom točkom dnevnog reda.

	Za raspravu se nitko nije javio i predsjednica daje na glasovanje donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Legrad za 2020. godinu i nakon glasovanja konstatira da je Odluka donijeta JEDNOGLASNO, sa 7 glasova „ZA“.

	Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Legrad za 2020. godinu nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio. 

Točka 4. 

	Predsjednica otvara 4. točku dnevnog reda – razmatranje Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Legrad za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2020. godine i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća te daje riječ načelniku za pojašnjenje.
	Načelnik podnosi Izvješće za navedeno razdoblje koje se nalazi u prilogu te ga pojašnjava po točkama.
	Na kraju podnijetog Izvješća načelnik konstatira da budući da je ovo vjerojatno posljednja sjednica Općinskog vijeća u ovom sazivu, zahvaljuje se svim članovima Općinskog vijeća na suradnji u proteklom mandatu.
	Zamjenica načelnika se također zahvaljuje na suradnji svim članovima Općinskog vijeća.

	Pitanja po ovoj točki nije bilo i predsjednica daje na glasovanje donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Legrad za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2020. godine te nakon glasovanja konstatira da je Zaključak donijet JEDNOGLASNO, sa 7 glasova „ZA“.
	Zaključak se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio. 

Točka 5.

	Predsjednica otvara 5. točku dnevnog reda – donošenje Odluke o zaduživanju Općine Legrad i daje riječ načelniku za pojašnjenje.
	Načelnik pojašnjava da za dugoročno zaduživanje više ne treba provoditi postupak javne nabave, ali da je on zatražio dostavu triju ponuda, od čega su ponude dostavile Podravska banka d.d. Koprivnica i Erste & Steiermarkische banka d.d. Rijeka. Navodi da je ponuda Erste banke povoljnija te pojašnjava njihovu ponudu: iznos na koji bi se zadužili je do 4.500.000,00 kuna i to za provođenje EU projekata; da je rok za povlačenje sredstava do 30.06.2022. godine do kada je i poček otplate; u poček će ići samo iznos za rate koje će ostati za otplatu; navodi da bi povrat kredita bio 5 godina; da je ponuđena kamatna stopa u visini 1,10 % uz uvjet prebacivanja računa u njihovu banku ili 1,30 % bez tog uvjeta; sve naknade vezane uz kredit su manje.
	Predloženo je da ne bi trebalo prebacivati račun u Erste banku, budući da Podravska banka u kojoj imamo otvoren račun ima poslovnicu u Legradu i većina mještana, posebno starijih ima u toj banci otvorene računa. U slučaju da račun prebacimo u Erste banku moglo bi doći do zatvaranja poslovnice što nam nije u interesu. Stoga je predloženo da se prihvati kamatna stopa u visini 1,30% bez naknadnog prebacivanja računa.
	Drugih pitanja niti prijedloga nije bilo te predsjednica daje na glasovanje donošenje Odluke o zaduživanju Općine Legrad.
	Nakon glasovanja predsjednica konstatira da je Odluka donijeta JEDNOGLASNO, sa 7 glasova „ZA“.
	Odluka o zaduživanju Općine Legrad nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio. 

Točka 6.

	Predsjednica otvara 6. točku dnevnog reda – razmatranje procjene vrijednosti stana u vlasništvu Željka Kovača iz Legrada te donošenje odluke o kupnji te daje riječ načelniku.
	Načelnik pojašnjava da smo dali izraditi procjenu vrijednosti prema kojoj je vrijednost stana u iznosu 51.300,00 kuna, ali da je on razgovarao sa gosp. Kovačem te je on pristao na vrijednost u iznosu 45.000,00 kuna; da ukoliko se donese odluka o kupnji, ta cijena otplatila u 9 godišnjih rata u iznosu svake rate od 9.000,00 kuna na vrijeme od 5 godina, s time da se njemu odobri doživotno uživanje bez plaćanja socijalne najamnine, ali uz obvezu plaćanja režijskih troškova.
	Predloženo je da se 1. rata za ovu godinu isplati po potpisu kupoprodajnog ugovora.

	Za raspravu se nitko nije javio i predsjednica daje na glasovanje donošenje Odluke o kupnji stana u 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 7.

	Predsjednica otvara 7. točku dnevnog reda – donošenje Odluke o prihvaćanju Sporazuma za klimu i energiju i daje riječ načelniku za pojašnjenje.
	Načelnik  pojašnjava da Općina prihvaćanjem Sporazuma nema obveza ništa odrađivati, dio Strategije se sufinancira iz projekta; u najavi su novi EU programi „Zelena Europa“ gdje će nam, u slučaju kandidiranja projekata“, ovaj projekat REA-e trebati. Uz to naši građani bi dobili besplatnu pripremu dokumentacije za prijavu energetske obnove kuće za sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a REA bi ih i vodila kroz cijelu provedbu projekta. U prilogu poziva za sjednicu je dostavljen prijedlog Sporazuma te pojašnjenje za donošenje Zaključka kojim se općinskom načelniku daje suglasnost za potpisivanje Sporazuma, ukoliko Vijeće to prihvati.
	Za pitanja se po ovoj točki nitko nije javio i predsjednica daje na glasovanje donošenje Zaključka o davanju ovlaštenja općinskom načelniku za potpisivanje Sporazuma za klimu i energiju.
	Nakon glasovanja predsjednica konstatira da je Zaključak donijet JEDNOGLASNO, sa 7 glasova „ZA“.
	Zaključak se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.  

Točka 8.

	Predsjednica otvara 8. točku dnevnog reda – rasprava o Fizešu i daje riječ načelniku za pojašnjenje.
	Načelnik pojašnjava da za prodaju nekretnina Podravskog gospodarstva u stečaju (koje se odnose na krug Pletarstva u Legradu) ima dosta zainteresiranih, ali neki samo zbog financijskih interesa, zbog preprodaje. Navodi da bi javna dražba bila u travnju 2021. godine, a do 5.04. je potrebno uplatiti jamstvo. Javna dražba se provodi putem FINE. Predlaže da mu Općinsko vijeće da ovlaštenje, suglasnost da Općina može sudjelovati u postupku javne dražbe kako bi se kupio udio u vlasništvu, čime bi Općina stekla mogućnost utjecaja na nepovoljna postupanja budućih vlasnika. Navoid da postoje tvrtke koje imaju interes za ulaganja i otvaranja djelatnosti i to tvrtke koje već posluju i imaju svoje pogone na drugim područjima.

	Nakon toga predsjednica otvara raspravu.

	S. Kuruc konstatira da se tu mora nešto napraviti, a Općina može sudjelovati i u licitaciji.
	I. Horvat postavlja pitanje što je s uknjiženim dugovima na imovini.
	Načelnik pojašnjava da se nakon prodaje brišu svi tereti što znači da dugova neće biti, a od sredstava ostvarenih prodajom se sa 10% iznosa namiruje stečajni upravitelj i pokrivaju troškovi postupka i dalje obveze prema vjerovnicima ako ostane sredstava.
	I. Horvat postavlja pitanje da li će Općina sudjelovanjem u dražbi postati suvlasnik u vlasništvu.
	Načelnik konstatira da da, jer to znači da bi Općina zapravo kupila određene udjele u vlasništvu. Navodi da je planirao da mu se da ovlaštenje za iznos do 200.000,00 kuna, ali o iznosu ostavlja da odluči Općinsko vijeće.
	I. Horvat postavlja pitanje da li bi Općina nekretninu u suvlasništvu mogla iznajmljivati, na što načelnik konstatira da bi.
	V. Cvetnić postavlja pitanje što je sa zemljištem iza zadnje hale, jer je ono upisano u vlasništvo Republike Hrvatske.
	 Načelnik pojašnjava da to zemljište nije u okviru nekretnina PG-a u stečaju, a ujedno navodi da Općina ima pravo prvokupa.
	Drugih prijedloga članova Općinskog vijeća nije bilo u svezi utvrđivanja iznosa kojim bi se načelniku dalo ovlaštenje za kupnju poslovnog udjela te predsjednica daje na glasovanje Zaključak kojim se općinskom načelniku daje ovlaštenje za sudjelovanje u postupku prodaje dražbom stečajne imovine Podravskog gospodarstva u stečaju (za nekretnine u Legradu) u visini iznosa 200.000,00 kuna.
	Nakon glasovanja predsjednica konstatira da je Zaključak donijet JEDNOGLASNO, sa 7 glasova „ZA“.
	Zaključak se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.
	
Točka 9.

	Predsjednica otvara 9. točku dnevnog reda u svezi zahtjeva Marijana Boroša i Marka Horvata iz Velikog Otoka za kupnju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine.
	Načelnik predlaže da se poljoprivredno zemljište trenutno ne prodaje, već da prije donošenja odluke od strane Općinskog vijeća, Odbor za gospodarstvo razmotri koje katastarske čestice bi se mogle dati u prodaju, a koje bi ostale za zakup.
	Prijedlog načelnika je glasovanjem JEDNOGLASNO prihvaćen.

Točka 10.

	Predsjednica otvara 10. točku dnevnog reda gdje bi trebalo razmotriti i odlučiti o nekoliko stvari i to:
	a) Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o donošenju II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Legrad sa smanjeniim sadržajem
	Načelnik pojašnjava da je do donošenja ovakve odluke od strane nadležne inspekcije Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine došlo po prijavi gđe Vlaste Česi, vlasnice vikendice na Šoderici, a stavljanje izvan snage je došlo iz razloga što smo obavijest o javnoj raspravi objavili samo 1 dan prije njenog početka, a prema Zakonu o prostornom uređenju prema kojemu smo započeli izradu II. izmjena i dopuna je taj rok trebao biti 8 dana prije početka javne rasprave. Pojašnjava da je kontaktirao gđu u inspekciji te da je predloženo da se napravi ponovna javna rasprava, poštivajući taj rok od 8 dana, iako je prema kasnijim izmjenama Zakona taj rok ukinut. Navodi da ćemo tu obvezu ispuniti do konstituiranja novog saziva Općinskog vijeća koje će nakon toga i odlučivati o donošenju Odluke.

	b) Opomena pred tužbu primljena od Zajedničkog odvojetničkog ureda kao punomoćnika tvrtke „BEDNJA“ d.o.o.
	Načelnik pojašnjava da se telefonski čuo s predstavnicima tvrtke „Bednja“ koji su mu naveli da zbog promijenjenih posebnih uvjeta i zabrane Općinskog vijeća imaju gubitak od 14,3 miliona kuna, što smatra da je zastrašivanje pred raspuštanje Općinskog vijeća te navodi da je za srijedu dogovorio sastanak u Ministarstvu gospodarstva da preispita u kojoj je fazi cijela procedura.
	I. Horvat i A. Dedi konstatiraju da „Bednja“ kao koncesionar nije ispunila sve svoje obveze koje se odnose na ograđivanje eksploatacijskog polja, a to je zbog toga jer nemaju otkupljeno sve zemljište, a time niti uvjete za početak eksploatacije.
	Od strane članova Općinskog vijeća je zaključeno da se potvrđuju odluke Općinskog vijeća donijete u svezi posebnih uvjeta građenja kao i obveze otkupa katastarskih čestica do kojih vodi put koji je u vlasništvu Općine.
	Zaključak je glasovanjem donijet JEDNOGLASNO, sa 7 glasova „ZA“.
	Zaključak se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

	c) Predsjednica konstatira da su svi članovi Općinskog vijeća upoznati s nesrećom koja je zadesila službenicu Općine, Anu Valek, kojoj je zbog požara izgorjela cijela kuća sa svom pokretnom imovinom. Stoga predlaže da se članovi Općinskog vijeća odreknu jedne naknade za prisustvovanje sjednici iz 2021. godine i da se ta sredstva uplate kao pomoć na njezin račun.
	Načelnik pojašnjava da je zgarište prestrašno, da su ostali bez svega i slaže se s prijedlogom predsjednice, a ujedno navodi da prema pravilnicima Općine ima pravo kao službenica dobiti određenu pomoć Općine, ali i neki iznos naknade štete koje smo odobravali i drugim mještanima u takvim situacijama. Osim toga, oni nemaju gdje živjeti, trenutno su smješteni kod susjeda te predlaže da se iz natječaja za najam stambenih prostora, koji je u tijeku, izuzme općinski stan koji bi im se privremeno dao dok si ne izgrade kuću.
	A. Dedi konstatira da je imao iskustva s takvom nesrećom.
	Načelnik konstatira da za izgradnju kuće moraju ispoštivati sve zakonske propise, od izrade projektne dokumentacije i dobivanja građevinske dozvole.
	I. Horvat predlaže da se vijećnici odreknu svih naknada za sjednice iz ove godine, budući da naknade još nisu isplaćene.
	Ovakav prijedlog je glasovanjem JEDNOGLASNO prihvaćen i o tome je donijeta Odluka koja se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

	Predsjednica konstatira da budući da je ovo zadnja sjednica ovog saziva Općinskog vijeća, zahvaljuje se svim vijećnicima, načelniku i djelatnicama Općine na suradnji te im čestita Uskrs.
	Načelnik se također još jednom zahvaljuje svim vijećnicima navodeći da će se neodrađene stvari rješavati u budućnosti.

	Za raspravu se više nitko nije javio te se predsjednica zahvaljuje prisutnima i zaključuje sjednicu Općinskog vijeća.

	Dovršeno u: 20.40 sati.

	Zapisničar:                                                                                               Predsjednica:
       Vesnica Cvetnić                                                                                     Snježana Kuzmić

