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	ZAPISNIK
         od 29. studenoga 2021. godine
	
sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Legrad održane u sali društvenog doma u Legradu. 
	
	Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/21-01/01, URBROJ: 2137/10-21-13 od 22. studenoga 2021. godine.
	Prisutni: Snježana Kuzmić – predsjednica, Vedran Bebek, Nino Bukovčan, Alenka Černeli,
                         Alen Dedi, Ivan Gerendaj, Igor Horvat i Kristina Turk  - članovi.
	Sjednici prisustvuju: - Ivan Sabolić, općinski načelnik Općine Legrad,
                                              - Ana Valek – pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine 
                                                                      Legrad,
                                              - Melita Rašanec, referent za financijsko-računovodstvene poslove u 
                                                 Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Legrad, 
	Marija Picer, predstavnica Inicijative „Šoderica naselje i mjesni odbor“

	Ne prisustvuju: Stjepan Šalamon - član (opravdao izostanak).
          Zapisničar: Vesnica Cvetnić, referent za komunalne i administrativne poslove u
                               Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Legrad,
	Početak rada: 17.00 sati.

	Predsjednica pozdravlja sve prisutne, otvara 10. sjednicu Općinskog vijeća Općine Legrad te poziva pročelnicu A. Valek, da izvrši prozivku.
	Nakon izvršene prozivke predsjednica konstatira da je prisutno 8 (osam) članova Općinskog vijeća, te da se sjednica Općinskog vijeća može održati.
	
	Predsjednica konstatira da se u skladu s Poslovnikom, prije predlaganja dnevnog reda usvaja zapisnik sa prethodne sjednice Općinskog vijeća te poziva članove Općinskog vijeća da iznesu primjedbe na dostavljene zapisnike i to:
	-sa 8. sjednice Općinskog vijeća održane 18.10.2021. godine
	Primjedaba na Zapisnik nije bilo i glasovanjem je JEDNOGLASNO, sa 8 glasova „ZA“ usvojen Zapisnik sa 8. sjednice Općinskog vijeća od 18. listopada 2021. godine.
	-sa 9. sjednice Općinskog vijeća održane on-line od 8.11.2021. godine
	V. Bebek je iznio primjedbu o neodobravanju održavanja e-sjednice Općinskog vijeća, o čemu je dostavio i primjedbu putem e-maila, a zbog toga što se donosila Odluka o kratkoročnom zaduživanju, smatrajući da je ta točka trebala biti raspravljena održavanjem sjednice uživo. Što se tiče zapisnika nije imao primjedaba.
	Nakon toga je glasovanjem JEDNOGLASNO, sa 8 glasova „ZA“ usvojen Zapisnik sa 9. sjednice Općinskog vijeća od 8. studenoga 2021. godine.

	Nakon toga predsjednica predlaže sljedeći

D N E V N I  R E D

	1. Aktualni sat,
2. Razmatranje i donošenje Proračuna Općine Legrad za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu sa donošenjem Plana razvojnih programa i programa javnih potreba i to:
- Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Legrad u 2022.   
   godini,
- Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Legrad u 
   2022. godini,
- Programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na području Općine 
  Legrad u 2022. godini,
- Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Legrad u 2022. godini,
- Programa javnih potreba sufinanciranja vjerskih zajednica na području Općine 
   Legrad u 2022. godini,
- Plana socijane skrbi na području Općine Legrad u 2022. godini,
- Programa javnih potreba u sportu na području Općine Legrad u 2022. godini,
	- Programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti na području Općine 
   Legrad u 2022. godini,
- Programa o korištenju 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 2022. godini,
- Programa  o korištenju sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene 
   poljoprivrednog zemljišta na području Općine Legrad u 2022. godini,
- Programa o namjenskom korištenju sredstava za zadržavanje nezakonito 
   izgrađenih zgrada u prostoru za 2022. godinu,

	3. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Legrad za 2022. godinu,
	4. Razmatranje i donošenje dokumenata iz područja civilne zaštite i to:
	    1) Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Legrad za 2021. 
                  godinu,
	    2) Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Legrad za 2022. 
                  godinu,
	5. Razmatranje i donošenje Odluke o zabrani građenja i izvođenja građevinskih 
                radova tijekom turističke sezone za 2022. godinu na području Općine Legrad,
	6. Razmatranje i donošenje Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova na području 
             Općine Legrad,
	7. Razmatranje Inicijative „Šoderica naselje i mjesni odbor“,
	8. Razmatranje zamolbe Ljiljane Zlatec,
	9. Razmatranje Pisma namjere tvrtke Terra Energy Generation Company d.o.o. za 
              ukidanje statusa javnog dobra k.č.br. 1497, k.o. Veliki Otok,
	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, ali načelnik predlaže dopunu dnevnog reda i to pod točkom 10. Donošenje Odluke o isplati božićnice umirovljenicima s prebivalištem na području Općine Legrad.
	Predsjednica nakon toga daje na glasovanje predloženu dopunu dnevnog reda i nakon glasovanja konstatira da je dopuna usvojena JEDNOGLASNO, sa 8 glasova „ZA“.
	Zatim predsjednica daje na glasovanje predloženi dnevni red sa prihvaćenom dopunom i nakon glasovanja konstatira da je predloženi dnevni red usvojen JEDNOGLASNO, sa 8 glasova „ZA“.
			
Točka 1.  

	Predsjednica otvara 1. točku dnevnog reda – aktualni sat i daje riječ načelniku.
	Načelnik pojašnjava aktivnosti Općine u proteklom razdoblju i to:
	1) kadrovske promjene u JUO Općine Legrad – za provedbu EU projekata primljena je nova službenica, Jelena Maljak, nakon odustanka prvoodabrane i drugorangirane kandidatkinje i ona je s radom započela od 22.11. Nadalje, V. Cvetnić od 5.12. preuzima u potpunosti poslove radnog mjesta referenta za komunalne i administrativne poslove u koje je uključeno i komunalno redarstvo, a po provedenom natječaju za imenovanje pročelnika, kao jedina kandidatkinja na testiranju imenovana je Ana Valek.
	2) u postupku smo prijave projekta izgradnje solarne elektrane na objekt dječjeg vrtića, preko EEA Granta u kojem sudjeluju Lihtenštajn, Norveška i Švicarska. Prijavu vodi REA Sjever i ti troškovi se plaćaju iz projekta. Općina je u tome trebala izraditi projekt statike objekta za što nam je trošak iznosi 3.000,00 kuna.
	3) završena je obnova društvenog doma u Legradu. Radove je izvodila tvrtka MOD d.o.o., a dio ulaganja sufinancira Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU u iznosu 150 tisuća kuna.
	4) proveden je postupak nabave za 2. fazu radova obnove mrtvačnice u Malom Otoku. Najpovoljnija i jedina ponuda je bila od ponuditelja KOMFORT d.o.o., vrijednost radova iznosi 190 tisuća kuna i s odabranim ponuditeljem potpisan je ugovor.
	5) za četvrtak, 2.12. organizirano je cijepljenje u društvenom domu u Legradu, za cijepljenje 3. dozom, ali će se moći cijepiti i 1. i 2. dozom. Raspored cijepljena objavljen je na oglasnim pločama i na internetskoj stranici Općine.
	6) u Općini Ortilos održan je Dan pobratimljenih Općina, a program je obuhvaćao predavanja, razgovore o budućoj suradnji te kulturno-umjetnički program.
	7) otvoren je pansion Legrađenka koji raspolaže sa 11 soba i 25 kreveta, što je sa područjem Šoderice dodatno povećalo broj smještajnih kapaciteta na području Općine.
	8) s obzirom na propisane epidemiološke mjere Stožera CZ RH, za ulazak u prostorije Općine obvezne su COVID potvrde, s time da se za ulazak prethodno mora pozvoniti.
	9) objavljen je natječaj za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta, sukladno Odluci Općinskog vijeća. Natječaj je objavljen 15.11. i traje do 15.12., s time da smo imali zahtjev za povećanje maksimalne površine zemljišta koja se može dati u zakup sa 25 na 32 ha, jer je to najveća površina jedne parcele. Ali o tome će se kasnije pojasniti.
	10) sa Koprivničkim vodama je održan kratki sastanak u svezi aglomeracije; ponavljala se izrada studije izvodljivosti koja je također pokazala neisplativost ulaganja te se pokušava uključiti i dio Općine Rasinja kako bi projekt bio isplativ radi povećanja broja stanovništva koje se aglomeracijom obuhvaća, a čime bi se i troškovi smanjili.
	11) u tijeku je natječaj za sanaciju odlagališta otpada Gradišće koji je objavljen u Elektroničkom oglasniku, otvaranje ponuda je zakazano za 8.12., a rok završetka radova bi bio 1. srpnja 2022. godine.

	Nakon toga predsjednica otvara raspravu.

	V. Bebek postavlja pitanje da li ima novih situacija za Bednju, s obzirom na traženje drugog mišljenja te da li je odvjetnik slao kakav dopis prema Bednji.
	Načelnik pojašnjava da je odvjetnik obećao da će do sjednice Vijeća dostaviti mišljenje pismeno, ali do sada nismo primili, pa bi to trebalo doći do posljednje sjednice ove godine, a što se tiče dostave bilo kakvog pisma Bednji, nije se slalo, s time da su ga zvali iz Bednje i on ih je zamolio da još pričekaju, dok ne dobijemo to mišljenje.
	A. Dedi postavlja pitanje u svezii postavljanja novih autobusnih stanica u Selnici Podravskoj i Zablatju, postavljanja ograde na groblju u Selnici Podravskoj, navodi da na svim stupovima javne rasvjete u Selnici Podravskoj nema postavljenih svjetiljki, a drugdje ima. Postavlja i pitanje da li je načelnik upoznat što se događa u urbanizmu u Županiji, da je podnesen zahtjev za plinsku elektranu, a bilo je rečeno da će biti solarna elektrana, te smatra da će se ponovo graditi nešto što je po njegovom mišljenju gore od eksploatacijskog polja.
	Načelnik konstatira da kada se razgovaralo i odlučivalo o zakupu zemljišta u tom području, bilo je odmah rečeno da će se graditi elektrana na plin i staklenici sa postavljenim solarnim panelima.
	I. Horvat također navodi da je od početka bilo rečeno da se radi o plinskoj elektrani, a manji dio bi bili solarni paneli.
	Načelnik pojašnjava da je u Pismo namjere te tvrtke od  početka bilo rečeno za izgradnju plinske elektrane, s time da bi se povećali solarni paneli, ali teško da će izgradnja plinske elektrane „proći“ za dobivanje građevinske dozvole.
	V. Bebek smatra da se mora reagirati na vrijeme.
	I. Gerendaj postavlja pitanje koji benefit će imati Općina, ako to dopustimo.
	Načelnik pojašnjava da će imati prihod od 1 lp po KVh proizvodene energije u termoelektrani. Ujedno navodi da prema takvim razmišljanjima nećemo imati nijednog investitora.
	V. Bebek smatra da je EEG investitor kojemuu se ne može ući u trag; u svakom projektu ima „mutnih poslova“. Ujedno postavlja pitanje da li je Kolarec tražio zemljište za solarne panele na području Općine.
	Načelnik konstatira da jeste, ali mora riješiti to sa Republikom Hrvatskom, jer je tražio zemljište koje je njihovo vlasništvo. Navodi da bi prema našem Prostornom planu to prošlo, takav projekat mora ući u županijski Prostorni plan, jer ti planovi moraju biti usklađeni.
	V. Bebek smatra da se moramo baviti razvojem, a ne problematičnim projektima.
	I. Gerendaj navodi da gosp. Hrlec nema namjeru graditi solarnu elektranu.
	Načelnik pojašnjava da se projekt mora uskladiti sa PP Županije, a općinski sa županijskih te sa UPU-om zone Kutnjak.
	V. Bebek navodi da mu nije jasno koji je interes države za geotermalnu elektranu budući da tu zarađuje samo investitor.
	Načelnik pojašnjava da Država ima interes u tome, jer se stvara energetska neovisnost.
	I. Gerendaj nakon toga postavlja pitanje u svezi kratkoročnog zaduživanja, kako se stvorila „dumbioza“, gdje nedostaju sredstva.
	Načelnik navodi da je najveći dug bio za šetnicu na Šoderici i za izgradnju reciklažnog dvorišta, da bi dugoročnim kreditom premostili dugovanja, a kratkoročni bi se zatvarao, odnosno već do sada je nešto zatvoreno te nam je bitno „da preživimo iduću godinu“; navodi da za sada sve obveze izvršavamo.
	M. Rašanec pojašnjava koji iznos dugoročnog kredita je do sada povučen.
	A. Dedi ponovo traži odgovore na postavljena pitanja.
	Načelnik konstatira da javna rasvjeta u Selnici Podravskoj nije bila planirana ove godine, ali se proširilo samo u jednom dijelu, a do 2025. godine bi se postepeno postavljale nove svjetiljke na stupove gdje nedostaju, tako da bi do tada na svaki stup bila postavljena svjetiljka. Što se tiče autobusne stanice, danas je kontaktirao isporučitelja i obavijestio ga da ukoliko ne ispune ugovorne obveze pristupit će se redovnom postupku raskida ugovora. Što se tiče postavljanja ograde, to će se izvršiti dok se vrati Rade s bolovanja.
	I. Horvat postavlja pitanje da li ima kakvih novosti u svezi „optičkog interneta“.
	Načelnik pojašnjava da je danas Županija izglasala da bi se optički internet financirao iz sredstava fonda za oporavak.

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

	 Predsjednica otvara 2. točku dnevnog reda – razmatranje i donošenje Proračuna Općine Legrad za 2022. godinu i Projekcija za 2023. i 2024. godinu sa donošenjem Plana razvojnih programa i programa javnih potreba i to: Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Legrad u 2022. godini, Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Legrad u 2022. godini, Programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na području Općine Legrad u 2022. godini, Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Legrad u 2022. godini, Programa javnih potreba sufinanciranja vjerskih zajednica na području Općine Legrad u 2022. godini, Plana socijalne skrbi na području Općine Legrad u 2022. godini, Programa javnih potreba u sportu na području Općine Legrad u 2022. godini, Programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti na području Općine Legrad u 2022. godini, Programa o korištenju 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 2022. godini, Programa o korištenju sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta na području Općine Legrad u 2022. godini i Programa o namjenskom korištenju sredstava za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2022. godinu te za pojašnjenje daje riječ načelniku.
	Načelnik pojašnjava da je prijedlog izrađen u novoj verziji koju uvodimo u sustav knjigovodstva i računovodstva, pa se malo teže snaći u odnosu na prethodne godine, ali da će on prijedlog prihoda i rashoda pojasniti putem prezentacije. Pojašnjava da su planirani prihodi nešto veći od 10 mil. kuna, da su uglavnom isti kao i proteklih godina, nabraja od kojih se prihoda sastoji prijedlog i u kojim iznosima; zatim pojašnjava predložene rashode te ih pojedinačno navodi. Pojašnjava da je kao veći projekat planirana sanacija odlagališta otpada Gradišće, a ako bude mogućnosti tijekom godine pokrenula bi se još nabava kanti za papir, budući da je putem Fonda njih nabavljeno manje nego za plastiku.   
	Predsjednica konstatira da je prijedlog dostavljen vijećnicima prije dva tjedna te ih poziva da postave pitanja i otvara raspravu.
	Načelnik ujedno pojašnjava da se Plan razvojnih programa i programi javnih potrebe ove godine donose zadnji put, budući da je u izradi Provedbeni program za razdoblje od 2021. do 2025. godine, koji donosi on kao načelnik Općine te će se ubuduće u prijedlog proračuna i u projekcije unositi projekti planirani Provedbenim programom.  
	I. Gerendaj navodi da planirana sredstva za obnovu škole neće biti dovoljna, na što načelnik pojašnjava da se trenutno planira samo održavanje dok se ne ukaže mogućnost prijave obnove na EU fondove, s time da bi se objekt podijelio po određenim namjenama i to: 1 dio za turističko-informativni centar, 2. dio za dnevni boravak za umirovljenike i 3. dio za poduzetnički inkubator za manje firme.
	I. Gerendaj zatim navodi da je primijetio kao „globalno“ smanjenje sredstava za sport, s čime kao član Uprave Graničara nije zadovoljan, jer smatra da bi trebalo imati više razumijevanja za sport budući da su djeca sve više pred kompjutorima i treba ih pokrenuti kroz nove aktivnosti, navodeći da su mu članovi iz Uprave dali podatke da je  Graničar proveo više od 200 aktivnosti ove godine, od čega je njih 80 za djecu.
	Načelnik pojašnjava da je Općina prijašnjih godina bila u „top 5“ Općina po izdvajanju za nogomet, ali sada s obzirom na situaciju, nije u mogućnosti izdvojiti isti iznos sredstava te je sredstva potrebno smanjiti.
	I. Gerendaj smatra da bi se na nekim stavkama mogle napraviti korekcije, odnosno smanjenje i konkretno postavlja pitanje da li je potrebno nabavljati „pametne autobusne stanice“ umjesto standardnih koje su zadovoljavajuće, s obzirom da nema novaca te postaviti pitanje koliko stvarno se te „pametne stanice“ koriste, koliki je broj korisnika.
	Načelnik smatra da su to autobusne stanice za budućnost..
	V. Bebek postavlja pitanje da li je to stvarna budućnost ili samo trend.
	Predsjednica podsjeća na sjednicu Općinskog vijeća dok se raspravljalo o otvaranju 3. skupine djece u Dječjem vrtiću kada je bilo rečeno da će se smanjiti iznosi za udruge u idućoj godini kako bi se sredstva preusmjerila za troškove vrtića.
	Načelnik navodi koje stavke su se uvelike povećale u odnosu na ranije kao npr. troškovi za vrtić i drugo, a zbog zakonskih obveza je planiran samo projekt sanacije smetišta kako ubuduće ne bi plaćali kazne ili penale.
	K. Turk navodi da je u Kutnjaku ostao dio ceste do Antolovca koji nije obnovljen u suradnji sa ŽUC-om, a nije stavljen u projekciju. Smatra da bi za planiranje toga troška kod  ŽUC-a mogao pomoći i gosp. Matotan.
	A. Dedi konstatira da planirana obnova ceste između Velikog Otoka i Selnice P. neće biti dovoljna, jer će cesta kroz 3 mjeseca biti potpuno neupotrebljiva, s obzirom na radove koji se trenutno obavljaju uz nju od strane HEP-a. Tu treba razmišljati da se napravi nova cesta, jer se po postojećoj više neće moći voziti, budući da i sada kod mimoilaženja sa npr. kamionom, moraš stati automobilom, jer se teško mimoići.
	V. Bebek navodi stavke koje smatra diskutabilnima i koje bi se mogle smanjiti kako bi se povećala stavka za sport (40  tis. kuna za Selnicu, 50 tis. kn za staru školu i 1,1 mil. kn za sanaciju smetišta). Ujedno postavlja pitanje da li se neće morati plaćati penali zbog svjetlosnog zagađenja javne rasvjete budući da su negdje svjetiljke već postavljene na svaki stup.
	Načelnik konstatira da one moraju i biti postavljene na svaki stup zbog sigurnosti cestovnog prometa, a da su postavljene visokoučinkovite svjetiljke koje nemaju svjetlosnog zagađenja te da se one nakon 24.00 sati smanje na 30% svjetlosti, što nitko ne primjećuje. Osim toga redovito se obavljaju testiranja.
	V. Bebek postavlja pitanje visine iznosa za održavanje javnih zelenih površina i održavanje groblja navodeći da mu se iznos od preko 500 tisuća kuna čini previsok.
	Načelnik navodi da je upitno da li će biti i dovoljan, što ovisi o godini, odnosno planira se tijekom godine izvršiti 8 – 12 košnja trave, to ovisi o vremenskim prilikama i ako će trebati češće kositi iznos bi mogao biti i premali.
	V. Bebek nakon toga postavlja pitanja iznosa iz programa javnih potreba i to za kulturu i vjerske zajednice.
	Načelnik i M. Rašanec pojašnjavaju da su to stavke „povučene“ iz prijedloga Proračuna te navode na što se pojedini iznosi odnose.
	K. Turk postavlja pitanje planiranja sanacije skladišta u Kutnjaku, što se planiralo za 2022. godinu, a sada vidi da nema u prijedlogu.
	Načelnik navodi da se od toga u idućoj godini moralo odustati.
	V. Bebek postavlja pitanje u svezi stavka u Planu socijalne skrbi što mu je pojašnjeno od strane M. Rašanec. Nadalje navodi da za sportske udruge neće biti dovoljno 180 tisuća kuna te pita da li se može podići barem na razinu iz prijašnjih godina, na što mu načelnik navodi da ne može, jer nema raspoloživih sredstava. Nakon toga postavlja pitanje na što se odnosi prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta, odnosno da li su u to uključena i sredstva zakupnine od općinskog zemljišta.
	Pojašnjeno je da zakupnina od općinskog poljoprivrednog zemljišta nije uključena te da se program korištenja tih sredstava donosi samo za državno zemljište, budući da je Zakonom o poljoprivrednom zemljištu propisano namjensko korištenje tih sredstava kao i donošenje programa.

	Drugih pitanja po ovoj točki dnevnog reda nije bilo i predsjednica zaključuje raspravu te daje na glasovanje donošenje: Proračuna Općine Legrad za 2022. godinu sa Projekcijama za 2023. i 2024. godinu i Planom razvojnih programa te Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Legrad u 2022. godini, Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Legrad u 2022. godini, Programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na području Općine Legrad u 2022. godini, Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Legrad u 2022. godini, Programa javnih potreba sufinanciranja vjerskih zajednica na području Općine Legrad u 2022. godini, Plana socijalne skrbi na području Općine Legrad u 2022. godini, Programa javnih potreba u sportu na području Općine Legrad u 2022. godini, Programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti na području Općine Legrad u 2022. godini, Programa o korištenju 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 2022. godini, Programa o korištenju sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta na području Općine Legrad u 2022. godini i Programa o namjenskom korištenju sredstava za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za  2022. godinu.

	Nakon glasovanja predsjednica konstatira da su Proračun Općine Legrad za 2022. godinu i Projekcije za 2023. i 2024. godinu sa Planom razvojnih programa i svim programima javnih potreba donijeti sa 6 glasova „ZA“ i 2 glasa „PROTIV“.

	Proračun Općine Legrad za 2022. godinu i Projekcijama za 2023. i 2024. godinu sa Planom razvojnih programa i svim programima javnih potreba nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Točka 3.

	Predsjednica otvara 3. točku dnevnog reda – razmatranje i donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Legrad za 2022. godinu te otvara raspravu.
	V. Bebek postavlja pitanja u svezi pojedinih članaka prijedloga Odluke i to: 
	- članka 13. (čita članak) i postavlja pitanje što znači „načelo dobrog domaćina“ 
	Načelnik pojašnjava da je to načelo on obvezan primjenjivati u postupcima nabave, jednostavne nabave i nabave sukladno Zakonu, a odnosi se na odabir ponuda sukladno najpovoljnijim kriterijima, cijeni i drugim propisanim kriterijima, u svrhu ušteda sredstava, ali uz učinkovitost provedbe nabave, budući da on kao ovlaštena osoba odlučuje u svim postupcima nabave koje su planirane proračunom.
	-članka 16. vezanog uz mogućnost preraspodjele sredstava u okviru planiranih stavaka do 5%, navodeći da to npr. na stavi projekta sanacije smetišta od 1,1 mil. kn može biti značajan iznos. 
	Načelnik pojašnjava da je takva odredba propisana i Zakonom o proračunu, ali da mi to ne prakticiramo, jer ukoliko ima potrebe za povećanjem ili smanjenjem određenih stavaka, izrađuje se rebalans proračuna, ali takva mogućnost postoji.
	-članak 19. koji se odnosi na zaduživanje
	  V. Cvetnić pojašnjava da su u tom članku ostale prazne dvije crte budući da u vrijeme dostave materijala za sjednicu Općinskog vijeća još nismo imali sve podatke te moli vjećnike da upišu podatke koji nedostaju i to u stavku 3. da se upište iznos „1.638.789,91“, a u stavku 5. da se upište iznos „500.000,00“ koji se odnosi na dugoročno zaduživanje.

	Drugih pitanja po ovoj točki dnevnog reda nije bilo te predsjednica daje na glasovanje donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Legrad za 2022. godinu i nakon glasovanja konstatira da je Odluka donijeta sa 6 glasova „ZA“ i 2 glasa „PROTIV“.

	Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Legrad za 2022. godinu nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Točka 4.

	Predsjednica otvara 4. točku dnevnog reda – razmatranje i donošenje dokumenata iz područja civilne zaštite i to:
	1) Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Legrad za 2021. godinu,
	2) Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Legrad za 2022. godinu
te za pojašnjenje daje riječ V. Cvetnić.
	V. Cvetnić pojašnjava da se navedeni dokumenti iz područja civilne zaštite donose zajedno sa donošenjem proračuna; da se Analizom stanja iskazuju provedene aktivnosti u tekućoj godini, navode se planski dokumenti u području civilne zaštite, navodi se koje se evidencije operativnih snaga CZ vode te koje su to operativne snage, navodi se oprema tih operativnih snaga (uglavnom vatrogasnih postrojbi), koje su to pravne osobe od interesa za sustav CZ koje je odredilo Općinsko vijeće, tko su sve sudionici u sustavu CZ te kapaciteti za zbrinjavanje i drugi objekti kao i analiza finanicranja sustava CZ u 2021. godini, gdje pod točkom 6. nedostaje tablica, (s obzirom da su materijali morali otići, a ona je bila na godišnjem i nije stigla to provjeriti) te moli vjećnike da si upišu podatke o realizaciji financiranja (čita stavke na koje se odnose troškovi u sustavu CZ). Isto tako, u Tablici 1: je potrebno upisati „Koordinacija sa Stožerom civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije te aktivnosti vezane uz epidemiju COVID-19“, a u pripremi su i aktivnosti za obuku članova Stožera CZ.
	Nakon toga pojašnjava u svezi Plana razvoja, da se tim dokument planiraju aktivnosti u području civilne zaštite u idućoj godini i to koji se dokumenti moraju donijeti, koje se evidencije moraju voditi, koje su to operativne snage sustava civilne zaštite i koje obveze su dužni provesti kao nositelji odnosno izvršitelji i u kojim rokovima te trogodišnji financijski učinci (tablica u Točki 5.) koju je potrebno uvrstiti budući da nije unijeta prije dostave materijala (čita korisnike – operativne snage sustava CZ te planirani iznos za 2022. godinu i ukupni iznos iz projekcija za 2023.-2024.).

	Nakon danih pojašnjenja, na upit predsjednice o pitanjima u svezi navedenih dokumenata, istih nije bilo i predsjednica daje na glasovanje:
	a) usvajanje Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Legrad za 2021. godinu,    
te nakon glasovanja konstatira da je Analiza stanja usvojena JEDNOGLASNO, sa 8 glasova „ZA“.
	b)  Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Legrad za 2022. godinu,
ate nakon glasovanja konstatir ada je Plan razvoja donijet JEDNOGLASNO, sa 8 glasova „ZA“.

	Analiza stanja i Plan razvoja nalaze se u prilogu Zapisnika i njegov su sastavni dio.

Točka 5.

	Predsjednica otvara 5. točku dnevnog reda – razmatranje i donošenje Odluke o zabrani građenja i izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone za 2022. godinu na području Općine Legrad te daje riječ načelniku za pojašnjenje.
	Načelnik pojašnjava da se odluka donosi za svaku godinu, da smo prijedlog Odluke dostavili Turističkoj zajednici Središnja Podravina na suglasnost, koju smo i dobili te da se zabrana građenja i izvoeđnja građevinskih radova odnosi na područje Šoderice tijekom turističke sezone.
	Gđa Marija Picer konstatira da se odredbe Odluke krše svake godine te da komunalni redar to vidi, ali ne reagira.
	Načelnik pojašnjava da je napravljeno više nadzora kada se utvrdilo kršenje Odluke, da su izvođači upozoreni i radovi su prekinuti.
	Gđa Picer konstatira da u praksi kada komunalni redar ode, izvođači nastavljaju s radovima.
	Za raspravu se više nitko nije javio i predsjednica daje na glasovanje donošenje Odluke o zabrani građenja i izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone za 2022. godinu na području Općine Legrad te nakon glasovanja konstatira da je Odluka donijeta JEDNOGLASNO, sa 8 glasova „ZA“.
	Odluka o zabrani građenja i izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone za 2022. godinu na području Općine Legrad nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.
	   
Točka 6.

	Predsjednica otvara 6. točku dnevnog reda – razmatranje i donošenje Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Općine Legrad te za pojašnjenje daje riječ V. Cvetnić.
	V. Cvetnić pojašnjava da je prijedlog Odluke upućen zbog potrebe usklađivanja sa zakonskim propisima, jer je naime Odluka o dimnjačarskoj službi Općine donijeta 2013. godine, a Zakon o komunalnom gospodarstvu je donijet 2018. godine te se sve odluke moraju uskladiti. Usklađivanje je potrebno i zbog određenih nejasnih odredbi u postojećoj odluci kao i u ovlastima ovlaštenih dimnjačara koje imaju u tijeku čišćenja dimnjaka i kontrole trošila (plinskih).

	Pitanja po ovoj točki dnevnog reda nije bilo i predsjednica daje na glasovanje donošenje Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Općine Legrad te nakon glasovanja konstatira da je Odluka donijeta JEDNOGLASNO, sa 8 glasova „ZA“.

	Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Općine Legrad nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.
 
Točka 7.

	Predsjednica otvara 7. točku dnevnog reda – razmatranje Inicijative „Šoderica naselje i mjesni odbor“ te naprije daje riječ gđi Mariji Picer, predstavnici stanovnika Šoderice.
	Gđa Picer navodi da je inicijativa za proglašenje naselja i osnivanje mjesnog odbora pokrenuta od mještana koji žive na Šoderici, a u cilju suradnje s načelnikom i Općinskim vijećem. Područje Šoderice sada ima status ulice u Legradu, a gdje je ta ulica od Legrada? Navodi da oni žele pomoći u svezi razvoja, imaju prijedloge za određene potrebe – za izgradnju plinske mreže, vanjsku rasvjetu koju nema u svim dijelovima, od infrastrukture imaju samo vodu. Navodi da žele biti više od ulice, jer tamo ima 407 vikendica, žele da ljudi daju smjernice što treba napraviti. Navodi da šetnica nije ista na početku i na kraju, da na kraju raste trava, a to je zbog preplitko postavljenih tlakavaca. Navodi da je prilikom čišćenja jezera, izvadio se šljunak, ali su izvađeni i lopoči; vikendaši se pitanju zaštoi vožnja čamcem nije organizirana svaki dan, koliko je cijena karte i gdje se prodaju; navodi da je neki dan došlo do incidenta, jer se mađarske ribiče koji su se smjestili na šetnici tjeralo, a malo dalje  su bili virotivitički koj se nije otjeralo; navodi da žele sudjelovati u radu Općine, da nisu zlonamjerni već žele pomoći.
	Predsjednica navodi da su izmjenom Statuta donijetom od Općinskog vijeća, ukinuti svi mjesni odbori na području Općine.
	Načlenik navodi da je gđa Picer iznijela probleme koji muže i druge ljude na Šoderici, da je u područje Šoderici uloženo više nego u neka naselja Općine, da je samo zadnjih 8 godina, koliko je on načelnik uloženo cca 10 miliona kuna; problemi interneta i plina postoje i u drugim naseljima; u Proračunu se ne može ispuniti sve što netko želi, potrebe  se rješavaju postepeno;  smatra da proglašenje naseljem i osnivanje mjesnog odbora neće riješiti probleme; Općina je ukinula osnivanje mjesnih odbora zbog toga jer su veliki troškovi provođenja izbora uz upitno osnivanje, što se već pokazalo. Osim toga i osnovani mjesni odbori se ne sastaju kako bi trebalo. Stoga je planirano osnivanje savjetodavnih odbora koji se mogu osnovati bez dodatnih troškova. Predstavnici Šoderice su o tome dostavili predstavku Ministarstvu pravosuđa i uprave i o tome smo dobili odgovor. Navodi da je u postupku donošenje novog Zakona o naseljima, bio je na 1. čitanju te predlaže se tada razgovara o proglašenju naselja.
	M. Picer moli vijećnike da se pokrene postupak za proglašenje Šoderice naseljem.
	A. Dedi postavlja pitanje koliko je anketnih listića vraćeno, na što gđa Picer navodi da je vraćeno 88% od 407 podijeljenih.
	V. Bebek navodi da tu treba još puto toga provjeriti; navodi da ima li smisla o tome odlučivati prije donošenja novog zakona.
	I. Horvat se slaže da se pričeka s donošenjem novog zakona.
	Zaključeno je da se pričeka s donošenjem novog Zakona o naseljima nakon čega će se o tome odlučivati.   

	

Točka 8.

	Predsjednica otvara 8. točku dnevnog reda – razmatranje zamolbe Ljiljane Zlatec iz Legrad za  financijsku pomoć za kupnju invalidskih kolica (predsjednica čita zamolbu).
	I. Gerendaj konstatira da je od ukupnog iznosa ponude od 37.786,06 kn već odobreno 16 tisuća kuna.
	Načelnik navodi da je Općina do sada prakticirala odobravanje pomoći od 5 tisuća kuna.
	I. Gerendaj predlaže da se tijekom 12. mjeseca pokuša pokrenuti i humanitarna akcija u kojoj bi se prikupljala sredstva za pomoć.
	Načelnik navodi da će provođenje te akcije pokušati dogovoriti sa predsjednicom Udruge žena.
	Za raspravu se više nitko nije javio i predsjednica daje na glasovanje Zaključak o odobrenju financijske pomoći u iznosu 5.000,00 kuna za kupnju medicinskog pomagala i nakon glasovanja konstatira da je Zaključak donijet JEDNOGLASNO, sa 8 glasova „ZA“.
	Zaključak se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.
	
Točka 9.

	Predsjednica otvara 9. točku dnevnog reda – razmatranje Pisma namjere tvrtke Terra Energy Generation Company d.o.o. za ukidanje statusa javnog dobra puta upisanog kao k.č.br. 1497, k.o. Veliki Otok te za pojašnjenje daje riječ načelniku.
	Načelnik pojašnjava da se za formiranje polja za izgradnju elektrane potreban veći prostor, da tvrtki treba samo mali dio te  čestice, ali zbog procedure je potrebno skinuti status javnog dobra za cijelu česticu, nakon čega će se napraviti parcelacija i ostali dio te čestice će se natrag proglasiti javnim dobrom – putem.
	Postavljeno je pitanje pristupa čestici do koje je vodio taj put, na što načelnik izlaže da će ta čestica imati pristupni put.
	Za raspravu se više nitko nije javio i predsjednica daje na glasovanje Odluku o ukidanju statusa javnog dobra k.č.br 1497, k.o. Veliki Otok i nakon glasovanja konstatira da je Odluka donijeta sa 6 glasova „ZA“, 1 „PROTIV“ i 1 „SUZDRŽANIM“.
	Odluka se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.
	
Točka 10.

	Predsjednica otvara 10. točku dnevnog reda – donošenje Odluke o isplati božićnice umirovljenicima i daje riječ načelniku za pojašnjenje.
	Načelnik pojašnjava da su dostavljeni prijedlozi 2 odluke i to da se božićnica umirovljenicima isplati u bonovima, kao prošle godine i druga da se isplati u novčanom  iznosu. Prošle godine smo s LONIOM imali problema što se tiče bonova.
	V. Bebek predlaže da se isplati u novčanom iznosu.
	Dogovoreno je da se isplata može izvršiti u razdoblju od 1. do 20. prosinca, a način i mjesto isplate će se još dogovoriti.
	Nakon toga je glasovanjem JEDNOGLASNO, sa 8 glasova „ZA“ donijeta Odluka o isplati božićnice umirovljenicima i to u jednokratnom novčanom iznosu.
	Odluka se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Točka 11.
 
	Predsjednica otvara 11. točku dnevnog reda – pitanja i prijedlozi i navodi da imamo 2 zamolbe i to:
	1) zamolba Ekološke udruge Legrad za odobrenje za prodaju parcela za rušenje ogrjevnog drva, a prikupljenim sredstvima bi se podmirili troškovi tekućeg i investicijskog održavanja, budući da na jednom dijelu prokišnjava krov, a ima i drugih potreba.
	Načelnik predlaže da se s prodajom parcela započne od 1.12.2021., a da se rušenje omogući do 1.12.2022. godine.
	O tome je glasovanjem, JEDNOGLASNO, sa 8 glasova „ZA“, donijeta Odluka koja se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

	2) zamolba Danijela Oršoš iz Zablatja za finacijsku pomoć za obnovu kuće stradale u požaru prije nekoliko dana.
	Načelnik navodi da je bio kod njega na razgovoru, da mu je izjavio da mu treba građevinski materijal, knauf za obnovu unutrašnjosti te predlaže da mu se odobri iznos od 5.000,00 kuna, koliko se odobravao i drugima u istim situacijama, ali da mu se ne isplati gotovina, već da se u tom iznosu plati račun, odnosno da nam donese ponudu koju će Općina platiti.

	O tome je JEDNOGLASNO, sa 8 glasova „ZA“ donijet Zaključak koji  se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

	A. Dedi predlaže da ser pokrpaju rupe na cesti od Selnice prema Donjoj Dubravi. 

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