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	IZVOD IZ ZAPISNIKA
         od 7. rujna 2021. godine
	
sa 6. 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: 2137/10-21-9 od 31. kolovoza 2021. godine.
	Prisutni: Snježana Kuzmić – predsjednica, Alenka Černeli, Alen Dedi, Ivan Gerendaj,
                          Igor Horvat, Stjepan Šalamon i Kristina Turk   - članovi.
	
	Sjednici prisustvuju: - Ivan Sabolić, općinski načelnik Općine Legrad,
                                              - Ivana Oreški – ravnateljica Dječjeg vrtića Dabrić Legrad
          Ne prisustvuju: Vedran Bebek i Nino Bukovčan – članovi (opravdali izostanak).
          Zapisničar: Vesnica Cvetnić, privremena pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela 
                               Općine Legrad,
	Početak rada: 19.00 sati.

	Predsjednica pozdravlja sve prisutne, otvara 6. sjednicu Općinskog vijeća Općine Legrad te poziva V. Cvetnić da izvrši prozivku.
	Nakon izvršene prozivke predsjednica konstatira da je prisutno 7 (sedam) 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 3. sjednice Općinskog vijeća održane 12. srpnja 2021. godine 
	Primjedaba na Zapisnik nije bilo i glasovanjem je JEDNOGLASNO, sa 7 glasova „ZA“ usvojen Zapisnik s 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Legrad od 12.07.2021. godine.
	sa 4. sjednice Općinskog vijeća održane 28. srpnja 2021. godine

	Primjedaba na Zapisnik nije bilo i glasovanjem je JEDNOGLASNO, sa 7 glasova „ZA“ usvojen Zapisnik s 4. sjednice Općinskog vijeća održane 28.07.2021. godine. 
	
	Nakon toga predsjednica predlaže sljedeći

D N E V N I  R E D

	1. Aktualni sat,
2. Donošenje Zaključka o usvajanju Godišnjeg izvješća o radu Dječjeg vrtića Dabrić 
    Legrad za pedagošku godinu 2020./2021. i Godišnjeg izvješća o radu programa 
    predškole u pedagoškoj godini 2020./2021.,
3. Razmatranje Izvješća o stanju u prostoru Općine Legrad za razdoblje od 2017. do 
    2020. te donošenje Zaključka o usvajanju,
4. Donošenje Odluka o prodaji nekretnina temeljem provedenog 3. javnog natječaja za 
    prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Legrad,
5. Otvaranje ponude i donošenje Odluke o osnivanju prava građenja,
6. Donošenje Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Legrad (4. javni 
    natječaj),
7. Razmatranje pisma namjere za zamjenu zemljišta i donošenje Odluke,
8. Rasprava i donošenje Odluke u svezi davanja suglasnosti na izmjene i dopune 
    Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog 
    komunalnog otpada te usluge povezane s javnom uslugom,
	9. Razmatranje i donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje 
    financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Legrad za 
    razdoblje od konstituiranja Općinskog vijeća do 31. prosinca 2021. godine,
10. Razmatranje i donošenje Odluke o određivanju koeficijenata za obračun plaće 
      službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Legrad, 
	11. Donošenje Zaključka o suglasnosti za pokretanje postupka za raspisivanje natječaja 
      za dodjelu studentskih i učeničkih stipendija u akademskoj i pedagoškoj godini 
      2021./2022. te imenovanje Povjerenstva.
 12. Rasprava o primljenom prijedlogu tvrtke BEDNJA d.o.o. za sazivanje tematske 
       sjednice Općinskog vijeća,
	 13. Pitanja i prijedlozi.

	Nakon toga predsjednica postavlja pitanje da li ima prijedloga za izmjene ili dopune predloženog dnevnog reda.
	Primjedaba niti prijedloga na predloženi dnevni red nije bilo te predsjednica daje na glasovanje usvajanje predloženog dnevnog reda i nakon glasovanja konstatira da je predloženi dnevni red usvojen JEDNOGLASNO, sa 7 glasova „ZA“. 
		
Točka 1.

	Predsjednica otvara 1. točku dnevnog reda – aktualni sat te daje riječ načelniku
	Načelnik konstatira da će po točkama iznijeti aktivnosti Općine u proteklom razdoblju:
	1) aglomeracija na području Općine: pojašnjava da smo dobili obavijest Koprivničkih voda da će izradu Studije izvodljivosti za aglomeraciju Legrad sufinancirati Hrvatske vode u iznosu od 50.000,00 kuna te bi u skladu s time sufinanciranje Općine Legrad i Đelekovec bilo manje;
	2) EU piknik u Legradu: u razdoblju od 6. do 8. kolovoza održan je 13. Europski piknik prema Programu „Europa za građane“, sudjelovalo je manje općina iz drugih europskih zemalja nego je to bilo prvobitno planirano, zbog COVID -19 mjera koje su bile na snazi za ulazak u RH; 9.08. je podneseno izvješće o održanoj projektu te čekamo povrat sredstava;
	3) od 20. do 22.08.2021. godine je u Općini Červenik u Slovačkoj održan 12. Europski piknik koji je odgođen 2020. godine i na njemu je sudjelovalo 3 predstavnika naše Općine, jer nije bilo interesa većeg broja osoba (planirano je za 9 osoba);
	4) dobili smo građevinsku dozvolu za projekt „Turističko naselje Legrad“ te će se za provedbu projekta tražiti pogodni natječaj za financiranje iz EU fondova ili od privatnog investitora;
	5) Koprivničko-križevačkoj županiji su podnesena i dva zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole i to za projekte izgradnje sanitarnih čvorova na Šoderici i izgradnje tržnice u Legradu;
	6) od Općine Koprivnički Ivanec dobili smo prijedlog ugovora za plaćanje naknade tzv ekološke rente zbog odlaganja otpada s područja naše općine na odlagalištu „Piškornica“. Takvi ugovori su dostavljeni i drugim Općinama (50); naš dug po tom ugovoru iznosu 36 tisuća kuna te je zatraženo i dogovoreno je da se u Komunalcu održi zajednički sastanak svih zainteresiranih da se taj problem pokuša riješiti, jer je postavljeno pitanje zakonitosti naplaćivanja te naknade retroaktivno, a tu dolazi također i do neusklađenosti propisa, zakona i pravilnika.
	7)  održana je Skupština Glasa Podravine na kojoj je utvrđeno da je gubitak za 2020. godinu u iznosu 222 tisuće kuna, što je upola manje nego godinu prije. Plan je prodati postojeću zgradu te se preseliti u manji prostor kako bi se smanjili troškovi i sanirali gubici. 
	8) budući da nije održan jednodnevni malogranični prijelaz između Legrada i Ortilosa, 1.08.2021. godine, delegacija Općine je posjetila Ortilos budući da je Općina Ortilos imala Dan Općine, a oni su podnijeli i zahtjev mađarskoj Vladi za sufinanciranje malograničnog prijelaza koji bi se održao ujesen, 3.10.
	9) Općina Szepetnek je bila domaćin evangeličkih susreta koji su financirani od strane mađarske Vlade, a na susretu su sudjelovali i mještani evangeličke vjeroispovijesti iz Općine Legrad.
	10) u kontaktu smo s oba koncesionara za geotermalna polja na području Općine Legrad. Oba koncesionara su u postupku kupnje zemljišta kako bi mogli izbušiti bušotine.
	11) započela je nova pedagoška i školska godina za koju je Općina osigurala radne materijale za sve učenike osnovne škole koji su ih dočekali prvog dana škole;
	12) u Dječjem vrtiću je otvorena nova skupine i u tu svrhu su zaposlene još tri osobe i to 2 odgojiteljice na puno radno vrijeme i jedna spremačica na pola radnog vremena. Zaposlene odgojiteljice su Petra Gres iz Legrada i Maja Nekić iz Koprivnice, a kao spremačica je zaposlena Natalija Kranjec iz Legrada.
	13) Od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost dobili smo obavijest o sufinanciranju sanacije divljeg odlagališta otpada u Gradišću (iza reciklažnog dvorišta) u visini 40% troškova, a predviđena vrijednost sanacije je 1.110.000,00 kuna.
	14) u proteklom razdoblju obavljali smo poslove sanacije makadamskih putova te su sanirana 2 puta na području Šoderice koji su formirani u postupku katastarske izmjere (pola planiranih sredstava je utrošeno za to područje), a doniranim materijalom od INE smo sanirali puteve u k.o. Legrad, područje Gradišća. Sanirani su i putovei na području Kutnjaka i Antolovca.
	15)  V. Cvetnić je sudjelovala na seminaru u svezi raspolaganja državnim zemljištem te smo odluučili da se što prije pripremi i pokrene postupak za raspisivanje novog natječaja za zakup državnog zemljišta na području naše Općine, budući da od 1.1.2022. stupa na snagu novi zakon koji će umanjiti mogućnosti dobivanja zakupa za domaće poljoprivrednike. Važno je da se do kraja ove godine donese odluka od strane Općinskog vijeća i objavi natječaj, a daljnja procedura se može odraditi nakon stupanja na snagu novog zakona.
	16) pokrenuli smo novi postupak za donošenje III. Izmjena i dopuuna Prostornog plana Općine te Izmjena UPU-a za zonu gospodarske namjene u Kutnjaku; sukladno zakonu sada je najprije potrebno provesti okolišne postupke (mišljenja tijela o obvezi provođenja strateške procjene utjecaja na okoliša i utjecaja na ekološku mrežu), a nakon dobivanja svih mišljenja će se Općinskom vijeću predložiti donošenje Odluke o donošenju III. Izmjena i dopuna PPUO Legrad kao i Izmjena i dopuna UPU-a zone gospodarsko-turističke namjene u Kutnjaku. 
	17) S obzirom da je pokrenuta 2. faza projekta „Zaželi“ kojim se zapošljava 6 osoba na poslove gerontodomaćice, a koji vodi Općina Novigrad Podravski, poziva vijećnike da nam jave ako imaju saznanja kojim osobama ili domaćinstvima (susjedima, rodbini, poznanicima ili dr. osobama starije životne dobi) bi trebala pomoć i skrb gerontodomaćice, jer bi one trebale krenuti s radom od 1. listopada.

	Nakon toga predsjednica otvara raspravu.

	A. Dedi postavlja pitanje u svezi sanacije smetišta, da li se Netečje nije niti prijavljivalo za sanaciju?
	Načelnik konstatira da nije, jer su za oba odlagališta potrebna značajna sredstva, te bi se najprije išlo u sanaciju u Legradu, a potom bi se Fondu prijavio i projekt sanacije Netečje, jer će  Fond imati i dalje otvorene ove natječaje za sufinanciranje.
	A. Dedi smatra da se svi projekti provode u Legradu, a u naseljima ništa, a da se na taj način financiraju i udruge, za što smatra da nije u redu.
	I. Gerendaj konstatira da je on uključen u aktivnosti NK Graničara iz Legrada i navodi da je poznato koji broj djece je uključen u aktivnosti kluba u odnosu na ostale klubove na području Općine.
	Načelnik pojašnjava da nam je u naseljima problem provođenja projekata zbog činjenice da Općina u naseljima nema svojih nekretnina, odnosno nekretnina u svojem vlasništvu ili su imovinsko-pravni odnosi još uvijek neriješeni te nije u mogućnosti niti provoditi bilo kakve projekte budući da za to trebaju čista vlasništva. Za sada su se katastarskom izmjerom Legrada riješili ti problemi. Navodi da nije točno da se ne financira ništa po naseljima, jer su za uređenje objekata udrugama dodijeljena sredstva preko programa kapitalnih ulaganja i energetske učinkovitosti.
	K. Turk navodi da je na internetskoj stranici Općine objavljena obavijest o proglašenju prirodne nepogode – suše te postavlja pitanje da li ima svrhe prijavljivati štete.
	Načelnik pojašnjava da ukoliko netko ima štete bilo bi dobro da to prijavi, posebno štete iznad 30%.

	Za raspravu se po ovoj točki više nitko nije javio te predsjednica zaključuje raspravu.    
 
Točka 2.

	Predsjednica otvara 2. točku dnevnog reda – donošenje Zaključka o usvajanju Godišnjeg izvješća o radu Dječjeg vrtića Dabrić Legrad za pedagošku godinu 2020./2021.i Godišnjeg izvješća o radu programa predškole u pedagoškoj godini 2020./2021. te daje riječ ravnateljici Dječjeg vrtića.
	Ravnateljica pojašnjava da je Godišnje izvješće o radu za pedagošku godinu 2020./2021. drugačije od ranijih zbog povećanja broja djece, otvaranja jasličke skupine, većeg broja zaposlenih, ali i zbog ograničenja koje su imali uslijed pandemije COVID-19 kao što je bila zabrana ulaska roditelja i drugih osoba u prostorije vrtića, provođenje aktivnosti s djecom koje se odnose na organizaciju manifestacija, druženja, izleta i održavanja priredbi, zajedničke aktivnosti druženja skupina u vrtiću i dr. Navodi da su se svi kontakti s roditeljima, s kojima je bila odlična suradnja, odvijali izvan prostora vrtića, korištene su sve mogućnosti, da su sjednice Upravnog vijeća održavane u prostorima Općine te navodi da su sa svim vanjskih čimbenicima imali dobru suradnju, ali je izostala suradnja sa školom i grupom koja je u programu predškole; da su se krajem prosinca obavile pripreme za početak nove pedagoške godine i otvaranje još jedne skupine u vrtiću, a Općina je sudjelovala u nabavi opreme i u udjelu u sufinanciranju troškova tijekom cijele godine budući da je ekonomska cijena iznosila cca 2.000,00 kuna. Navodi da su vanjski prostor održavali radnici LEKOM GRAD-a d.o.o.; da je prehrana u vrtiću bila raznovrsna i svi su bili zadovoljni, djeca i roditelji. Ujedno navodi da je postavljeno pitanje promjene radnog vremena, da vrtić radi od 5.30, što nije moguće organizirati.
	A. Dedi postavlja pitanje da li postoji mogućnost produženja radnog vremena vrtića do 17.00 sati.
	Ravnateljica pojašnjava da je sada verificiran program za 10 sati rada, a to bi prelazilo mogućnosti i sa postojećim kadrovskim kapacitetima, odnosno trebali bi zaposliti dodatne radnike za rad u međusmjenama. 
	Za raspravu se više nitko nije javio i predsjednica zaključuje raspravu i daje na glasovanje donošenje Zaključka o usvajanju Godišnjeg izvješća o radu Dječjeg vrtića Dabrić Legrad za pedagošku godinu 2020./2021.
	Nakon glasovanja predsjednica konstatira da je Zaključak donijet JEDNOGLASNO, sa 7 glasova „ZA“.

	Nakon toga ravnateljica pojašnja u svezi Godišnjeg izvješća o radu programa predškole u koji je polazilo 6-ero djece, a 1 dijete je tijekom godine odselilo te ih je ostalo petero; program je proveden u trajanju od obveznih 250 sati u razdoblju od 1. listopada 2020. do 30. svibnja 2021. godine, a vodila ga je učiteljica Viktorija Horvat, u prostoru Osnovne škole Legrad. Navodi da je oba izvješća usvojilo i Upravno vijeće Dječjeg vrtića.

	Za raspravu se nitko nije javio i predsjednica daje na glasovanje donošenje Zaključka o usvajanju Godišnjeg izvješća o radu Programa predškole u pedagoškoj godini 2020./2021., te nakon glasovanja konstatira da je Zaključak donijet JEDNOGLASNO, sa 7  glasova „ZA“.

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

Točka 3.

	Predsjednica otvara 3. točku dnevnog reda – razmatranje Izvješća o stanju u prostoru Općine Legrad za razdoblje od 2017. do 2020. godine te za pojašnjenje daje riječ V. Cvetnić.
	V. Cvetnić pojašnjava da je izrada izvješća o stanju u prostoru zakonska obveza Općine prema Zakonu o prostornom uređenju, a da se temeljem tog izvješća, prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu svake godine donosi i program gradnje građevina komunalne infrastrukture. Navodi da je Općina u proteklom razdoblju imala izrađena dva izvješća o stanju u prostoru te da posljednjih više godina to nismo izrađivali; da se izvješće donosi za četverogodišnje razdoblje; da se u njemu navodi stanje u prostoru za to razdoblje od općih podataka o području općine, da se navode podaci o  korištenju i namjeni i površinama pojedinih područja navedenih i u važećoj prostorno-planskoj dokumentaciji, da se navode podaci o provedenim investicijama i projektima, gospodarstvu, prirodnoj i kulturnoj baštini, o komunalnoj i drugoj infrastrukturi na području općine, zaštiti okoliša i prirode, ali i o područjima potencijalnih prirodnih i drugih nesreća. Navode se i podaci o prostornim pokazateljima kao i odredbe o obveznoj prostorno-planskoj dokumentaciji niže razine koju je Općina obvezna donijeti, te smjernice, prijedlozi i preporuke aktivnosti odnosno mjera za buduće razdoblje za unaprjeđenje održivog razvoja u prostoru.
	Nakon toga predsjednica otvara raspravu.
	I. Gerendaj postavlja pitanje da li je taj dokument obvezujući.
	v. Cvetnić navodi da nije, jer to je izvješće, odnosno niti planovi nisu obvezujući, ali je preporučljivo da se koristi u budućem razdoblju. 

	Za raspravu se više nitko nije javio i predsjednica zaključuje raspravu i daje na glasovanje donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o stanju u prostoru Općine Legrad za razdoblje od 2017. do 2020. godine te nakon glasovanja konstatira da je Zaključak donijet JEDNOGLASNO, sa 7 glasova „ZA“.
	Zaključak o usvajanju Izvješća o stanju u prostoru Općine Legrad za razdoblje od 2017. do 2020. godine sa priloženim Izvješćem nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.     

Točka 4.

	Predsjednica otvara 4. točku dnevnog reda – donošenje odluka o prodaji nekretnina temeljem provedenog 3. javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Legrad te pojašnjava da je Povjerenstvo otvorilo sve primljene ponude o čemu je svima dostavljen Zapisnik; primljene su 4 ponude, sve su ponude pravovremene, potpune i cjelovite i sve ponude su za kupnju novih gradilišta na Šoderici. 
	Nakon toga predsjednica čita podatke iz Zapisnika o otvaranju ponuda, a vezane uz ime i prezime ponuditelja, broj čestice za koju je ponuda podnijeta te ponuđenoj kupoprodajnoj cijeni.
	Nakon toga predsjednica otvara raspravu, a budući da se za raspravu nitko nije javio daje na glasovanje donošenje odluka o prihvaćanju ponuda i to:
	1) ponuda ponuditelja Vesne Cikač iz Koprivnice, za katastarsku česticu broj k.č.br. 442, površine 274 m2 (novo gradilište na Šoderici) sa ponuđenom cijenom u iznosu 29.000,00 kuna.
	Ponuda je glasovanjem JEDNOGLASNO prihvaćena, sa 7 glasova „ZA“.
	2) ponuda ponuditelja Petre Vitković iz Zagreba, za katastarsku česticu broj k.č.br. 440, površine 320 m2, sa ponuđenom cijenom u iznosu 33.470,00 kuna.
	Ponuda je glasovanjem JEDNOGLASNO prihvaćena, sa 7 glasova „ZA“.
	3) ponuda ponuditelja Zlatka Šimčića iz Koprivnice, za katastarsku česticu broj k.č.br. 446, površine 267 m2, sa ponuđenom cijenom u iznosu 27.920,00 kuna.
	Ponuda je glasovanjem JEDNOGLASNO prihvaćena, sa 7 glasova „ZA“.
	4) ponuda ponuditelja Mirjane Skvičalo iz Zagreba, za katastarsku česticu broj k.č.br. 456, površine 231 m2, sa ponuđenom cijenom u iznosu 27.000,00 kuna.
	Ponuda je glasovanjem JEDNOGLASNO prihvaćena, sa 7 glasova „ZA“.

	Odluke o prihvaćanju ponuda nalaze se u prilogu zapisnika i njegov su sastavni dio.
  
Točka 5.

	Predsjednica otvara 5. točku dnevnog reda – otvaranje ponude i donošenje Odluke o osnivanju prava građenja.
	Nakon otvaranja ove točke dnevnog reda predsjednica pristupa otvaranju ponude i konstatira:
	ponuda je primljena od trgovačkog društva BUKOTERMAL d.o.o. iz Malog Bukovca, za katastarske čestice broj k.č.br. 2095/1, 2097, 2093/2 i 2094/2,

ponuđena naknada za pravo služnosti: 2.200,00 kn godišnje,
ponudi je priložena sva dokumentacija tražena u natječaju.

	Za raspravu se po ovoj točki dnevnog reda nitko nije javio i predsjednica daje na glasovanje donošenje Odluke o osnivanju prava građenja trgovačkom društvu BUKOTERMAL d.o.o. iz Malog Bukovca.
	Nakon glasovanja predsjednica konstatira da je Odluka donijeta JEDNOGLASNO, sa 7 glasova „ZA“.
	Odluka o osnivanju prava građenja nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Točka 6.

	Predsjednica otvara 6. točku dnevnog reda – donošenje Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Legrad (4. javni natječaj) te daje riječ načelniku.
	Načelnik pojašnjava da smo odmah po zatvaranju 3. natječaja imali upita od daljnjoj prodaji gradilišta na Šoderici te predlaže da se raspiše novi natječaj sa pozivima za Mjere 1. i 2. stambenog zbrinjavanja.
	Za raspravu se nitko nije javio te predsjednica daje na glasovanje donošenje Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Legrad.
	Nakon glasovanja predsjednica konstatira da je Odluka donijeta JEDNOGLASNO, sa 7 glasova „ZA“.
	Odluka o prodaji nekretnina nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Točka 7.

	Predsjednica otvara 7. točku dnevnog reda – razmatranje Pisma namjere za zamjenu zemljišta i donošenje odluke te daje riječ načelniku.
	Načelnik pojašnjava da se susreo sa gosp. Kuzmanićem, novim vlasnikom prostora bivšeg Podravskog gospodarstva u Fizešu koji ga je obavijestio da bi radi proširenja „kruga“ kupio još  zemljište s južne strane u vlasništvu RH i iza toga od privatnih vlasnika – Dražena Čižmaka, površine cca 7000 m2. Prije toga je razgovarao sa predstavnicima ŠRK-a Smuđ, vezano uz korištenje jezera u „krugu“ Fizeša gdje su oni zainteresirani za korištenje tog jezera za provođenje ribičkih natjecanja. O toj namjeri je izvijestio gosp. Kuzmanića koji je suglasan da se taj prostor izdvoji iz „kruga“, a da Općina na ime toga pokuša naći zamjensko općinsko zemljište koje bi dala Draženu Čižmaku na ime njegove parcele i dodatno za površinu tog jezera. Ukoliko Dražen to ne prihvati ili se ne nađe povoljno rješenje za sve sudionike, gosp. Kuzmanić je suglasan da se na ime izdvojenog prostora jezera njemu da u vlasništvo dio iza dječjeg igrališta, uz kanal. Tim zamjenama Općina nebi ništa izgubila. Predlaže da se njemu od strane Općinskog vijeća da ovlaštenje da izvrši dogovore sa svim sudionicima kao i pripreme za provedbu zamjene zemljišta, a konačnu odluku će donijeti Općinsko vijeće.
	Za raspravu se nitko nije javio i predsjednica daje na glasovanje Zaključak o davanju ovlaštenja općinskom načelniku za obavljanje pripremnih aktivnosti za provedbu zamjene zemljišta u Fizešu.
	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 i donošenje Odluke u svezi davanja suglasnosti na izmjene i dopune Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluge povezane s javnom uslugom te daje riječ načelniku za pojašnjenje.
	Načelnik pojašnjava da je od strane isporučitelj usluga, KOMUNALCA d.o.o. primljen zahtjev za suglasnost na izmjene i dopune Cjenika i to iz sljedećih razloga: na odlagalištu Piškornica drastično je poskupjelo odlaganja otpada, za 200-300%. Predlaže da se trenutno ne da tražena suglasnost, već da se na sastanku organiziranom za petak u Komunalcu dogovori s ostalima što će se napraviti po tom zahtjevu. Navodi da je cijene odlaganja otpada poskupjela jer na to odlagalište se dovozi otpad i s područja drugih županija, ali je logično da se tada odvoje područja naše županije od područja drugih županija.
	Za raspravu se nitko nije javio i predsjednica daje na glasovanje prijedlog za odbijanje davanja suglasnosti na izmjene i dopune cjenika, te nakon glasovanja konstatira da je o tome JEDNOGLASNO, sa 7 glasova „ZA“ donijet Zaključak koji se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio. 
	
Točka 9.

	Predsjednica otvara 9. točku dnevnog reda – razmatranje i donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Legrad za razdoblje od konstituiranja Općinskog vijeća Općine legrad od 31. prosinca 2021. godine te pojašnjava da su iznosi za pojedinu političku stranku predloženi u istoj visini kao što je to bilo i do sada, da bi iznos po članu iznosio najmanje 1.000,00 kuna kako je i određeno Zakonom te da se za podzastupljeni spol iznos povećava za 10%, a što je sve navedeno u prijedlogu Odluke.
	Načelnik navodi da smo prema Zakonu obvezni financirati rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika.
	V. Cvetnić navodi da je za razdoblje do raspuštanja Općinskog vijeća Odluka donijeta prije 1.1.2021. godine, a sada bi trebalo odlučiti o financiranju nakon konstituiranja novog saziva Općinskog vijeća. Navodi da se sredstva političkim strankama i nezavisnim vijećnicima moraju doznačivati tromjesečno.
	Za raspravu se po ovoj točki više nitko nije javio i predsjednica daje na glasovanje donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Legrad za razdoblje od konstituiranja Općinskog vijeća Općine Legrad od 31. prosinca 2021. godine.
	Nakon glasovanja predsjednica konstatira da je Odluka donijeta JEDNOGLASNO, sa 7 glasova „ZA“.

	Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Legrad za razdoblje od konstituiranja Općinskog vijeća Općine Legrad od 31. prosinca 2021. godine nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Točka 10.

	Predsjednica otvara 10. točku dnevnog reda – razmatranje i donošenje Odluke o određivanju koeficijenata za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Legrad te za pojašnjenje daje riječ načelniku.
	Načelnik pojašnjava da smo imali nadzor upravne inspekcije te da su nas uputili da, s obzirom na veći broj izmjena predmetne odluke, napravimo novu odluku kako bi se lakše snalazili. Navodi da dosadašnja privremena pročelnica, V. Cvetnić više ne može biti na radnom mjestu pročelnika, budući da ne ispunjava zakonske uvjete, a moramo imenovati pročelnika, što nam je zakonska obveza. Budući da imamo zaposlenu osobu koja ispunjava uvjete za pročelnika, Anu Valek, ne trebamo raspisivati natječaj za zapošljavanje pročelnika, već će se A. Valek prerasporediti na radno mjesto pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela, a V. Cvetnić bi se rasporedila na radno mjesto referenta za komunalno redarstvo i administrativne poslove, čime bi se radno mjesto voditelja Odsjeka za opće, pravne i financijsko-računovodstvene poslove ukinulo. Isto tako, predloženo je manje povećanje koeficijenata za radna mjesta računovodstvenog referenta i referenta za EU projekte, budući da se navedenom preraspodjelom uštedjelo na razlici u iznosu plaća, budući da je V. Cvetnić imala veću plaću zbog radnog staža, dok A. Valek nema toliki radni staž. 
	Pitanja po ovoj točki dnevnog reda nije bilo i predsjednica daje na glasovanje donošenje Odluke o određivanju koefijenata za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Legrad te nakon glasovanja konstatira da je Odluka donijeta JEDNOGLASNO, sa 7 glasova „ZA“.

	Odluka o određivanju koefijenata za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Legrad nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Točka 11.

	Predsjednica otvara 11. točku dnevnog reda – donošenje Zaključak o suglasnosti za pokretanje postupka za raspisivanje natječaja za dodjelu studentskih i učeničkih stipendija u akademskoj i školskoj godini  2021./2022. te imenovanje Povjerenstva i za pojašnjenje daje riječ načelniku.
	Načelnik pojašnjava da svake godine u ovo vrijeme raspisujemo natječaje za dodjelu studentskih i učeničkih stipendija te je potrebna suglasnost Općinskog vijeća da bi se raspisali navedeni natječaji, a osim toga potrebno je imovati i povjerenstvo, budući da smo ove godine izmijenili Pravilnik o dodjeli studentskih stipendija te molbe više ne otvara i ne razmatra Općinsko vijeće već povjerenstvo.
	U Povjerenstvo za stipendije predloženi su:
	Kristina Turk, za predsjednicu,

Ivan Gerendaj i Stjepan Šalamon, za članove.
	Drugih prijedloga nije bilo i predsjednica daje na glasovanje donošenje:
	a) Zaključka o davanju suglasnosti za raspisivanje natječaja za dodjelu studentskih stipendija Općine Legrad uu akademskoj godini 2021./20022.
	Nakon glasovanja predsjednica konstatira da je Zaključak donijet JEDNOGLASNO, sa 7 glasova „ZA“.
	b) Zaključka o davanju suglasnosti za raspisivanje natječaja za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola s područja Općine Legrad u školskoj godini 2021./2022.
	Nakon glasovanja predsjednica konstatira da je Zaključak donijet JEDNOGLASNO, sa 7 glasova „ZA“.
	c) Rješenja o imenovanju Povjerenstva za stipendiranje studenata s područja Općine Legrad u sastavu: Kristina Turk, za predsjednicu te Ivan Gerendaj i Stjepan Šalamon, za članove.
	Nakon glasovanja predsjednica konstatira da je Rješenje donijeto JEDNOGLASNO, sa 7 glasova „ZA“.
	Zaključci i Rješenje nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Točka 12.

	Predsjednica otvara 12. točku dnevnog reda – rasprava o primljenom prijedlogu tvrtke BEDNJA d.o.o. za sazivanje tematske sjednice Općinskog vijeća te s obzirom da je prijedlog dostavljen svim vijećnicima, otvara raspravu.
	A. Dedi postavlja pitanje da li ima kakvih novosti od pravnika kojemu smo se obratili.
	Načelnik konstatira da nema novosti, smatra da bi se trebao dalje čuti s njime da vidi što će on predložiti. Navoda da ako se odluči za sazivanje tematske sjednice to bi se moglo održati na isti način kao i za Argumentum Vitae d.o.o. 
	Vijećnici su suglasni da se održi tematska sjednica te je dogovoreno da se ista održi u društvenom domu u Legradu, 20.09.2021. godine u 19.00 sati.

Točka 13.

	Predsjednica otvara 13. točku dnevnog reda – pitanja i prijedlozi te konstatira da smo primili jednu molbu za pomoć i to Mirjane Kočiš iz Kutnjaka 30 (predsjednica čita zamolbu), a nakon toga otvara raspravu.
	Načelnik konstatira da je gđa Kočiš zvala komunalnu redarku, 22.9. gdje je izjavila da je uslijed potresa došlo do rušenja objekta; Ana je napravila uvid i utvrdila da se objekt srušio zbog dotrajalosti uslijed neodržavanja, jer toga dana nije zabilježen nikakav potres.
	I. Horvat smatra da na području Općine imamo puno takvih situacija. 
	Načelnik konstatira da je Općina davala financijsku pomoć ljudima u slučajuu prirodnih nepogoda, požara i slično, ali ne za srušene dostrajale objekte.
	Stoga su vijećnici glasovanjem JEDNOGLASNO, sa 6 glasova „ZA“ i 1 „SUZDRŽANIM“ glasom, odbili zahtjev za dodjelu financijske pomoći
	Zaključak o odbijanju zahtjeva nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

	Nakon toga načelnik konstatira da je proveden javni poziv za Općinski savjet mladih Općine Legrad, ali da nismo imali niti jedne prijave.  	

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