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ZAPISNIK
od 18. listopada 2021. godine
	
sa 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Legrad održane u sali društvenog doma u Legradu. 
	
	Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/21-01/01, URBROJ: 2137/10-21-11 od 8. listopada 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,
                                              - Melita Rašanec, referentica za financijsko-računovodstvene 
                                                 poslove u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Legrad,
	Đurđica Milosavljević i Tatjana Tilošanec, mještanke Selnice Podravske.

         	Ne prisustvuje: Stjepan Šalamon  – član (opravdao izostanak).
          Zapisničar: Vesnica Cvetnić, referentica za komunalne i administrativne poslove u 
                               Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Legrad,
	Početak rada: 18.07 sati.

	Predsjednica pozdravlja sve prisutne, otvara 8. sjednicu Općinskog vijeća Općine Legrad te poziva V. Cvetnić 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 s prethodne sjednice Općinskog vijeća te se pristupa usvajanju zapisnika i to:
	1. sa 5. sjednice Općinskog vijeća održane 27.08.2021. godine.
	Primjedaba na Zapisnik nije bilo i nakon glasovanja predsjednica konstatira da je Zapisnik usvojen JEDNOGLASNO, sa 8 glasova „ZA“.
	2. sa 6. sjednice Općinskog vijeća održane 7.09.2021. godine.
	Primjedaba na Zapisnik nije bilo i nakon glasovanja predsjednica konstatira da je Zapisnik usvojen JEDNOGLASNO, sa 8 glasova „ZA“. 
	3. sa 7. sjednice Općinskog vijeća održane 20.09.2021. godine.
	Primjedaba na Zapisnik nije bilo i nakon glasovanja predsjednica konstatira da je Zapisnik usvojen JEDNOGLASNO, sa 8 glasova „ZA“.
	
	Nakon toga predsjednica predlaže sljedeći

D N E V N I  R E D

	1. Aktualni sat,
2. Razmatranje i usvajanje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Legrad za 2021. godinu i Plana razvojnih programa,
3. Razmatranje Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Legrad za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine i donošenje Zaključka o usvajanju,
4. Razmatranje Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Legrad za 2020. godinu sa donošenjem Zaključka o usvajanju,
5. Razmatranje Financijskih izvještaja trgovačkog društva LEKOM GRAD d.o.o. za 2020. godinu,
6. Razmatranje i donošenje Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Legrad,
7. Razmatranje  Plana zaštite od požara Općine Legrad (ažuriranje Plana) sa donošenjem Zaključka o usvajanju,
	8. Razmatranje i donošenje Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu,
9. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Legrad prema Javnom natječaju u prilogu i donošenje Rješenja o imenovanju Povjerenstva za zakup,
10. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima plaćanja kupoprodajne cijene za kupnju okućnica na području TRC „Šoderica“,
11. Razmatranje Pisma namjere tvrtke TERRA ENERGY GENERATION COMPANY d.o.o. (grupa SOYAK) za kupnju zemljišta u vlasništvu Općine Legrad,
12. Donošenje Odluke o broju studentskih stipendija koje će Općina Legrad dodijeliti u akademskoj 2021./2022. godini uz podnošenje Izvješća o primljenim molbama i Listi reda prvenstva,
13. Izvještaj o učeničkim stipendijama – broju podnijetih molbi te o Odluci o dodjeli učeničkih stipendija u školskoj godini 2021./2022.,
14. Razmatranje Upita gđe Marije Picer, Šoderica 315,
15. Donošenje konačne odluke za eksploatacijsko polje „Gornje grmlje“ u k.o. Selnica Podravska u svezi izdavanja potvrde na Glavni projekt za pristupni put do eksploatacijskog polja tvrtki BEDNJA d.o.o.,
	16. Pitanja i prijedlozi.

	Nakon toga predsjednica postavlja pitanje da li ima prijedloga za izmjene ili dopune predloženog dnevnog reda.
	A. Dedi predlaže da se točka 15. uvrsti prije točke 5. predloženog dnevnog reda, jer je bitna, a on bi kao mještanin Selnice Podravske želio sudjelovati u donošenju odluke, a zbog posla mora otići ranije sa sjednice.
	V. Bebek također predlaže da se točka 15. uvrsti pod točkom 2. te da ona glasi: Rasprava i donošenje odluke za eksploatacijsko polje „Gornje grmlje“, a da se predložene točke od 2. do 14. pomaknu za jedno mjesto.
	Nakon toga A. Dedi povlači svoj prijedlog.
 
	Drugih primjedaba niti prijedloga nije bilo te predsjednica daje na glasovanje prijedlog Vedrana Bebeka o izmjeni redoslijeda rasprave predloženih točaka dnevnog reda, odnosno da  točka 15. bude točka 2. s nazivom „Rasprava i donošenje odluke za eksploatacijsko polje „Gornje grmlje“.
	Nakon glasovanja predsjednica konstatira da je prijedlog izmjene usvojen JEDNOGLASNO, sa 8 glasova „ZA“.
	Nakon toga predsjednica daje na glasovanje predloženi dnevni red sa usvojenom izmjenom 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 te daje riječ načelniku.
	Načelnik konstatira da će kao i do sada iznijeti pregled najvažnijih aktivnosti Općine u proteklom razdoblju, po točkama i to:
	1) Korina Dolenec, radnica Općine je dala otkaz prije isteka vremena, te smo raspisali novi natječaj za referenta za provođenje EU projekata; zaprimljeno je 13 prijava koje su otvorene i utvrđeno je da 4 prijave nisu ispunile formalne uvjete te je 9 kandidata pozvano na testiranje. Korina će raditi do 28.10., jer joj tada ističe otkazni rok.
	2) dobili smo na uvid i suglasnost Idejno rješenje za obnovu državne ceste D20, za dionicu Donja Dubrava – Đelekovec, za koju smo zatražili rješavanje problematike za raskršće kod Velikog Otoka. Prema Idejnom rješenju važne su nam tri stvari: prva je da je na tom spornom križanju planiran kružni tok, što je bilo sporno, ali je načelnik zatražio da se to napravi kako bi se riješilo problematično križanje; drugo je da će se od Donje Dubrave do Đelekovca izgraditi pješačko-biciklistička staza uz cestu, a treće da smo zatražili da se zavoj iza Čerepane prema Đelekovcu pokuša ublažiti. Navodi da su za sada svi naši prijedlozi ušli u idejno rješenje.
	3) turska kompanija Terra Energy Generation Company izradila je Studiju utjecaja na okoliš za bušenje dvije geotermalne bušotine, jednu u k.o. Legrad, a drugu na rubnom dijelu k.o. Veliki Otok (iza reciklažnog dvorišta). Trenutno su u postupku otkupa zemljišta od privatnih osoba što su do sada realizirali cca 80%, a uskoro će izraditi i rudarski projekt za ishođenje lokacijske dozvole za bušenje bušotina.
	4) dobili smo upite roditelja i vijećnika u svezi rada vrtića tijekom ljetnog perioda 2022., u mjesecu kolovozu, gdje su roditelji iskazati potrebu da vrtić radi i u tom mjesecu. Budući da ravnateljica mora pripremiti model, o tome bi se trebalo raspraviti na jednoj od sljedećih sjednica Općinskog vijeća.
	5) Koprivnica plin d.o.o. nam je dostavio upit u svezi plana za plinofikaciju područja Šoderice, o čemu smo imali dosta upita ranije od strane vikendaša, a isto je bilo iznijeto i na sjednicama Općinskog vijeća u ranijim sazivima od strane vijećnika sa Šoderice. Naime, KC plin se prijavio na natječaj HERE koja daje poticaje za daljnju plinofikaciju, a Općina je dostavila pozitivno pismo namjere.
	6) u razdoblju od 30.09. do 2.10.2021. godine, načelnik je boravio u Opatiji na Danima regionalnog razvoja i fondova EU, gdje je bilo predstavljeno novo programsko razdoblje Europske unije. S područja naše Žuupanije nije sudjelovao nitko od načelnika, osim njega i bilo je malo ostalih sudionika s područja naše Županije (predstavnici PORE). Na tom skupu smo dobili dobre informacije za daljnje planiranje razvojnih projekata te se za iste može pripremati dokumentacija. Tako je bilo rečeno da će programi za sufinanciranje dječjih vrtića i dalje ići. 
	7) Postupak javne nabave za nogometno igralište u Zablatju nije prošao, natječaj je poništen, jer nije bilo niti jedne ponude, vjerojatno zbog premalog iznosa procjene vrijednosti nabave, budući da su troškovi materijala u proteklom razdoblju jako porasli. Stoga će uskoro održati sastanak sa NK Udarnikom da se pokuša dogovoriti što i kako dalje, jer postoje neki drugačiji modeli da se dobije isti cilj, a u okviru te procijenjene vrijednosti. 
	Napominje da ćemo uskoro raspisati i natječaj za izvođenje radova na 2. fazi uređenja mrtvačnice u Malom Otoku (navodi što bi se trebalo napraviti) te da se taj objekt dovrši.
	8) javni radovi – s jedinim radnikom koji je radio preko „javnih radova“ raskinuli smo ugovor zbog alkoholiziranosti na poslu, ali je u drugoj fazi primljena jedna radnica na 6 mjeseci koja je s radom započela 12.10. Plaću u cijelosti financira Hrvatski zavod za zapošljavanje.
	9) potpisan je Ugovor sa Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, o sufinanciranju izgradnje teniskog i odbojkaškog igrališta u Fizešu, u okviru projekta „Sportski park Fizeš“, a koji smo predložili preko LAG-a. Projekt se mora provesti u roku od 24 mjeseca.
	10) s radom - pomoć starijim osobama je započeo novi program „Zaželi II“, nositelja Općine Novigrad Podravski, u kojem je za naše područje zaposleno 6 gerontodomaćica koje su s radom krenule nakon završetka tečaja. Program traje godinu dana.
	11) održan je sastanak sa gosp. Zdravkom Matotanom, na njegov prijedlog, koji je i potpredsjednik Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije. Na sastanku su mu predstavljeni projekti koje Općina planira u narednom razdoblju te smo ga zamolili da inzistira da se neki projekti uvrste u Proračun Županije za iduću godinu. To je npr. sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za planirane projekt, sufinanciranje troškova rada reciklažnog dvorišta i drugo.
	12) do kraja ovog tjedna zaprimaju se prijedlozi za izradu Proračuna Općine za 2022. godinu. Svim udrugama, poslovnim subjektima i građanima smo dostavili obrasce koje bi trebali popuniti i vratiti nam.
	13) izvršena je podjela kanti za papir i plastiku koje je nabavio Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, ali kanti nema dovoljno, budući da je Fond smanjio količine koje smo tražili. Isporučeno je 670 kanti za plastiku i 400 kanti za papir. Stoga bi se kante podijelile najprije onim domaćinstvima koja su do sada podizala žute i plave vreće za odvajanje papira i plastike u Općini ili Komunalcu, dok bi se za područje Šoderice naknadno nabavljale kante.
	Što se tiče nabave podzemnih spremnika za područje Šoderice, od strane FZOEU još nije dobiveno odobrenje, a time bi pokrili potrebe područja Šoderice za odvojeno prikupljanje otpada.

	Nakon toga predsjednica otvara raspravu i ujedno pojašnjava u svezi rada vrtića tijekom kolovoza, da je na posljednjoj sjednici Upravnog vijeća vrtića bilo postavljeno to pitanje od strane predstavnice roditelja te je dogovoreno da će vrtić u 6. mjesecu iduće godine provesti anketu s roditeljima da se vide potrebe rada tijekom kolovoza.
       A. Dedi postavlja pitanje da li će se sada nakon podjele kanti ukloniti kontejneri za plastiku i staklo koji su postavljeni po zelenim otocima u naseljima.
	Načelnik pojašnjava da će za staklo i tekstil kontejneri ostati, a da se za papir i plastiku uklanjaju prema kontinuitetu kako se prazne. Navodi da ako netko nije dobio kante i dalje će se u dogovoru s Komunalcem moći odvajati ta vrsta otpada u vreće.
	Gđa Milosavljević postavlja pitanje da li bi se mogla organizirati distribucija vreća po naseljima, da se odredi jedan dan u svakom naselju te da se tada podijele vreće, jer svi mještani nisu u mogućnosti to podići u Općini ili Komunalcu.
	Načelnik pojašnjava da se to može tako dogovoriti s Komunalcem.
	A. Dedi postavlja pitanje kada će se postaviti ulazna vrata („lesa“) na groblju u Selnici Podravskoj, jer je primijetio da se po groblju voze autima i traktorima te predlaže dok se to postavi da se i zaključava i ključ ostavlja kod osobe koja ima i ključ od mrtvačnice, tako da izvođači radova mogu ući na groblje, budući da za to plaćaju i naknadu.
	Načelnik pojašnjava da će se vrata postaviti sad dok radnici Lekom-a završe sa komunalnim poslovima i tada će se to dovršiti.
	V. Bebek postavlja pitanje da li je uspostavljen kakav dogovor u svezi plaćanja ekološke rente Općini Koprivnički Ivanec.
	Načelnik navodi da je danas primljen ugovor za retroaktivno razdoblje kojim je predloženo plaćanje 30% cijene. Prema uputi odvjetnika, Općina ne može naplaćivati tu naknadu retroaktivno. Navodi da smo dostavili prijedlog s drugim Općinama te da je naš prijedlog bio manji postotak nego su to druge Općine predlagale, odnosno da se model utvrdi prema udaljenosti, kilometraži. U srijedu ima sastanak u Komunalcu te će tada razgovarati o tome s drugim načelnicima.
	K. Turk ukazuje da netko na „smetlište“ u Kutnjaku nanovo dovezao travu, ali ima i nešto smeća te moli da komunalna redarka to obiđe. Ujedno postavlja pitanje postavljanja prometnog ogledala u Kutnjaku.
	Načelnik konstatira da će se prometno ogledalo postaviti, a o dovezenom smeću će obavijestiti komunalnu redarku.
	V. Bebek postavlja pitanje da li ima novih informacija u svezi aglomeracije.
	Načelnik konstatira da nema nakon dobivene informacije da će Hrvatske vode sufinancirati 50% troškova; da je izrađivač trebao Studiju izvodljivosti napraviti do kraja 9. mjeseca, ali da za sada nema informacija.
	I. Horvat postavlja pitanje da li ima novosti od PRO-PING-a u svezi optičkog interneta.
	Načelnik navodi da su mu rekli da se još malo strpimo, jer bi mogli dobiti sredstva za to, ali ako će nas zavlačiti, pristupit ćemo izradi sami.

	Za raspravu se više nitko nije javio i predsjednica zaključuje raspravu po ovoj točki dnevnog reda.
 

Točka 2.

	Predsjednica otvara 2. točku dnevnog reda – rasprava i donošenje odluke o eksploatacijom polju „Gornje grmlje“ u Selnici Podravskoj te otvara raspravu.
	I. Gerendaj navodi da je proučavao materijale koje su dobili za sjednicu za ovu točku te da je razgovarao s jednim odvjetnikom koji ima dosta iskustva i među najboljima je u Hrvatskoj. Budući da Općinsko vijeće mora zauzeti stav o tom pitanju, postavlja se pitanje da li je dovoljno to što nam je poslao odvjetnik iz Osijeka. Što se tiče dopisa Bednje gdje nas terete za izgubljenu dobit, odvjetnik je smatrao da to nije mjerodavno, jer nisu iscrpili sve pravne putove. Predlaže da se ishodi još drugo mišljenje u svezi te problematike, ako za to postoji interes. Smatra da mi Bednji nismo napravili nikakvu štetu, jer oni već 1 godinu čekaju da se Općina očituje, ali nisu dalje ništa pokrenuli i za sada nas ne mogu potraživati „milione kuna“ koje su naveli. 
	A. Dedi konstatira da ih nije „zatvorila“ Općina već rudarska inspekcija budući da nisu ispunili sve uvjete koji su im bili propisani. Općina im samo nije dala suglasnost za rekonstrukciju pristupnog puta.
	Načelnik navodi da im Općina nije dala potvrdu na Glavni projekt za put, a oni neka ispune uvjete koje smo im propisali. Ako smatraju da im naše mišljenje nije potrebno, kako su navodili na tematskoj sjednici Općinskog vijeća, zašto nisu dalje pokrenuli postupke za svoju zaštitu prava. Pojašnjava da im je u dokumentaciji naloženo da moraju rekonstruirati put, a budući da je put javno dobro, Općina odlučuje da li će im se dati suglasnost ili ne. Smatra da bi bilo dobro ishoditi drugo mišljenje odvjetnika, što bi nam bio dodatni trošak, ali već do sada smo dali 30 tisuća kuna, a sudski postupak neće tako brzo početi. 
	I. Horvat postavlja pitanje da li je Općina dužna njima dati put. Smatra da su našu suglasnost za put trebali ishoditi prije nego su izrađivali tu dokumentaciju.
	Pojašnjeno je da Općina ne mora dati suglasnost za rekonstrukciju puta, ali put je javno dobro i kao takvo ga mogu svi koristiti.
	Načelnik navodi da su ga uvjeravali na sastanku u Ministarstvu gospodarstva da Općina nije u pravu.
	A. Dedi smatra da i trebali angažirati stručnu osobu.
	Načelnik konstatira da moramo Bednji dati odgovor te predlaže da se očitujemo u smislu da Općina nije učinila njima nikakvu štetu budući da nisu ispunili ostale propisane uvjete zbog kojih nisu mogli započeti s eksploatacijom.
	V. Bebek predlaže da se odvjetniku dostavi sva dokumentacija koju imamo, da on to pogleda te sastavi odgovor na dopis Bednje.
	I. Gerendaj smatra da ih treba obavijestiti da po njihovom dopisu o učinjenoj šteti zbog izgubljene dobiti, Općina navede da im nismo učinili nikakvu štetu te da će detaljno obrazloženje dati odvjetnik. 
	Zaključeno je da se sva dokumentacija dostavi odvjetniku radi pribavljanja drugog mišljenja, te da se nakon toga dostavi Bednji odgovor.
	O tome su se glasovanjem, JEDNOGLASNO „ZA“ (8 glasova) izjasnili članovi Općinskog vijeća.    
 
Sa sjednice uz ispriku odlazi Alen Dedi (u 19.15 sati) te mještanke Đ. Milosavljević i T. Tilošanec (mještanke Selnice Podravske).

Točka 3.

	Predsjednica otvara 3. točku dnevnog reda – razmatranje i usvajanje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Legrad za 2021. godinu i Plana razvojnih programa te za pojašnjenje daje riječ načelniku. 
	Načelnik pojašnjava da bi se „brojke“ trebale popraviti do kraja godine, da će detaljnije pojašnjenje moći dati Melita; navodi da neki izvršeni radovi u ovom periodu nisu plaćeni, zbog kašnjenja u doznaci sredstava za odrađene aktivnosti u EU projektima, ali i zbog smanjenja poreznih prihoda (poreza na dohodak), što dolazi zbog mjera za mlade. 
	M. Rašanec pojašnjava da prihodi od poreza na dohodak nisu manji, ali im je drugačija razrada u odnosu na prijašnje godine, odnosno ti prihodi se sada knjiže i na račun 61 i 633, a ne samo na 61 kao ranijih godina.
	Načelnik nadalje pojašnjava da je tijekom provedbe projektnih aktivnosti u EU projektima došlo i do povećanja cijena  od strane ponuditelja, te je Općina imala veće troškove nego je bilo planirano te da će glavni pokazatelj stanja biti na kraju ove godine.
	V. Bebek postavlja pitanje zaštu su smanjeni prihodi poslovanja.
	M. Rašanec pojašnjava da nisu smanjeni, ali je već pojasnila da je u pitanju sustav knjiženja.
	Načelnik navodi da bi tek po završetku EU projekata mogli imati „čisto stanje“.
	V. Bebek postavlja pitanje zašto je u Planu razvojnih programa iskazano veliko povećanje izvršenja u odnosu na plan kod projekta šetnice na Šoderici.
	M. Rašanec pojašnjava da smo tek ove godine, prije dostave financijskih podataka o projektu revizoru, izvršili prijenos dijela plaća koje su se financirale iz projekta u određenom postotku, budući da se svi rashodi projekta moraju zasebno iskazivati, pa tako i plaće koje ne mogu ostati u masi plaća isplaćenih u Općini.
	V. Bebek postavlja pitanje za što se koristio kredit koji je podignut prošle godine.
	Načelnik pojašnjava da se radi o kratkoročnom zaduživanju te su se sredstva koristila za predfinanciranje EU projekata – izgradnje šetnice na Šoderici i reciklažnog dvorišta. Ujedno navodi da to zaduživanje moramo vratiti do 6. mjeseca iduće godine, budući da nam tad kreće otplata dugoročnog kredita za koji smo dobili suglasnost Vlade RH.

	Drugih pitanja po ovoj točki dnevnog reda nije bilo te predsjednica zaključuje raspravu i daje na glasovanje usvajanje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Legrad za 2021. godinu sa usvajanjem Izvještaja o izvršenju Plana razvojnih programa Općine Legrad za razdoblje od 1.1. do 30.06.2021. godine.  
 	Nakon glasovanja predsjednica kontatira da su Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Legrad za 2021. godinu i Izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa Općine Legrad za razdoblje od 1.1. do 30.06.2021. godine usvojeni JEDNOGLASNO, sa 7 glasova „ZA“, budući da je 1 član Općinskog vijeća (Alen Dedi) uz ispriku, u međuvremenu napustio sjednicu Općinskog vijeća. 
	Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Legrad za 2021. godinu i Izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa Općine Legrad za razdoblje od 1.1. do 30.06.2021. godine nalaze se u prilogu zapisnika i njegov su sastavni dio.  


Točka 4.

	Predsjednica otvara 4. točku dnevnog reda – razmatranje i usvajanje Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Legrad za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine, te daje riječ načelniku.
	Načelnik pojašnjava Izvješće o radu za navedeno razdoblje po točkama. Posebno pojašnjava u Točki 5. podtočku 26., koja se odnosi na isplatu naknada za novorođenčad, te Točku III., Aktualne probleme (čita iz Izvješća) gdje za broj komunalnih problema navodi da se ne mogu tako skoro u potpunosti riješiti, već će se rješavati postupno.
	Pitanja po ovoj točki dnevnog reda nije bilo i predsjednica daje na glasovanje usvajanje Izvješća o radu općinskog načelnika.
	Nakon glasovanja predsjednica konstatira da je JEDNOGLASNO, sa 7 glasova „ZA“ prihvaćeno Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Legrad za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine.
	O tome je donijet Zaključak koji se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Točka 5.

	Predsjednica otvara 5. točku dnevnog reda – razmatranje Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Legrad za 2020. godinu sa donošenjem Zaključka o usvajanju te daje riječ načelniku za pojašnjenje.
	Načelnik pojašnjava da su financijskom revizijom utvrđene određene nepravilnosti od kojih smo neke već ispravili, a ostale će se ispraviti u budućem razdoblju.
	V. Bebek postavlja pitanje što za nas znači ako se to Izvješće usvoji.
	M. Rašanec pojašnjava da je najviše grešaka utvrđeno u financijsko-računovodstvenom dijelu, što smo znali, jer su nam programi zastarjeli i više ne prate zakonske propise vezane uz naše obveze praćenja izvršenja proračuna. Navodi, da smo Reviziji morali dostaviti Plan provedbe preporuka budući da smo dobili uvjetno mišljenje i preporuke moramo provesti. U Planu smo naveli do kojih datuma će se preporuke provesti i o tome moramo izvještavati Reviziju.
	Načelnik pojašnjava da nam je u Izvješću navedeno kao nepravilnost npr. za dane studentske stipendije, jer su neki studenti dobili stipendiju za npr. prvu akademsku godinu, a za daljnje godine više nisu tražili. Stoga bi od tih studenata trebali ishoditi potvrde da su nastavili studirati ili su fakultet završili.
	M. Rašanec pojašnjava da se u postupku revizije detaljno kontrolirala kupnja nekretnina, što smo dosta imali i gdje nam je navedeno da je za svaku kupnju i prodaju nekretnina potrebno izraditi procjembeni elaborat od ovlaštene osobe. Osim toga nalog nam je i za provođenje objedinjene nabave za istu vrstu nabave u tijeku godine.
	Načelnik navodi da se nabava ove godine već provodila u skladu s nalogom Revizije.
	V. Bebek postavlja pitanje u svezi vlasničkih udjela u trgovačkim društvima, posebno za Glas Podravine.
	Načelnik pojašnjava da Općina u Glasu Podravine ima udio u vlasništvu od 5,17%, koliko ima i većina Općina, dok Grad Koprivnica ima udio od 31,00 %, Općina Đelekovec ima nešto manje jer pri zadnjoj dokapitalizaciji oni nisu sudjelovali, dok preostali udio ima Glas Slavonije.
	V. Cvetnić pojašnjava da smo udio u vlasništvu Glasa Podravine stekli po osnivanju Općina, jer je vlasništvo tog društva imala bivša Općina Koprivnica i sve novoosnovane Općine iza bivše Općine Koprivnica stekle su udio u vlasništvu. Isto smo imali i u Komunalcu, ali nam je vrijednost udjela isplaćena 1998. godine.
	Nakon toga načelnik pojašnjava situaciju u Glasu Podravine navodeći način na koji je došlo do smanjenja rashoda – zbog smanjenja broja zaposlenih.
	V. Bebek postavlja pitanje da li će Općina ići na novo informatičko rješenje za računovodstvo te da li će to obuhvatiti i transparentnost internetske stranice za koju smatra da bi ju trebalo obnoviti.
	Načelnik navodi da smo odlučili kupiti nove programe za rad, jer nam je to stvarna potreba, da je u tijeku obuka zaposlenih za rad u novim aplikacijama, a istovremeno će biti riješena i transparentnost internetske stranice Općine koja će se i redizajnirati, budući da se trenutno teško snaći na njoj.

	Za raspravu se više nitko nije javio te predsjednica zaključuje raspravu i daje na glasovanje usvajanje Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Legrad za 2020. godinu.
	Nakon glasovanja predsjednica konstatira da je Izvješće usvojeno JEDNOGLASNO, sa 7 glasova „ZA“ i o tome je donijet Zaključak.
	Zaključak se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.
   


Točka 6.

	Predsjednica otvara 6. točku dnevnog reda – razmatranje Financijskih izvještaja trgovačkog društva LEKOM GRAD d.o.o. za 2020. godinu te daje riječ načelniku za pojašnjenje. 
	Načelnik pojašnjava da se financijski izvještaji daju na uvid članovima Općinskog vijeća; navodi da u budućem planu razvoja društvo neće obavljati samo usluge za Općinu, već može obavljati i druge djelatnosti; da će ubuduće obavljati radove i usluge i na području drugih Općina te da je u planu za 2022. godinu da se kupi još jedno vozilo za prijevoz osoba, do vrijednosti 10 tis. EUR-a.
	V. Bebek postavlja pitanje da li se može na koji način povećati dobit društva, jer se ono uglavnom financira od strane Općine.
	Načelnik navodi da društvo radi i usluge održavanja nekretnina za domaćinstva od čega ostvaruje cca 30 tisuća kuna godišnje.
	V. Bebek postavlja pitanje povećanja troškova poreza na dohodak u odnosu na godinu ranije.
	Načelnik navodi da je u 2019. bio stalno zaposlen samo 1 radnik, Rade, dok je u 2020. bilo sezonski zaposleno više radnika.
	V. Bebek postavlja pitanje na što se odnosi prihod od prodaje prema rezidentnosti kupca.
	M. Rašanec navodi da je to prihod za poslove ukopa koje Lekom temeljem računa 5P Internationala ispostavlja korisnicima.

	Za raspravu se po ovoj točki više nitko nije javio i predsjednica zaključuje raspravu.
 
Točka 7.

	Predsjednica otvara 7. točku dnevnog reda – razmatranje i donošenje Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Legrad te za pojašnjenje daje riječ načelniku i V. Cvetnić.
	Načelnik pojašnjava da se prijedlog dostavio na uvid Vatrogasnoj zajednici Općine Legrad koji su dokument pregledali i dali određene primjedbe na nacrt istoga.
	V. Cvetnić pojašnjava da se Procjena rizika donosi svake 3 godine, da nam je Procjenu rizika izradila ovlaštena tvrtka, DEFENSOR iz Varaždina te da se njome utvrđuju opasnosti i rizici koji značajno ugrožavaju područje Općine, da se njome planira otklanjanje posljedica katastrofa i velikih nesreća za zaštitu i spašavanje stanovništva kao i operativne snage koje u tome sudjeluju. Navodi da je to sve navedeno u prijedlogu dokumenta, a da se Procjenom rizika obuhvaćaju samo velike katastrofe i nesreće koje mogu zadesiti područje Općine.
	Načelnik pojašnjava da se temeljem Procjene donosi Plan djelovanja civilne zaštite kojim se detaljnije razrađuju postupci djelovanja snaga civilne zaštite. 
	Za raspravu se po ovoj točci nitko nije javio za raspravu te predsjednica zaključuje raspravu i daje na glasovanje donošenje Procjene rizika o velikih nesreća za Općinu Legrad.
	Nakon glasovanja predsjednica konstatira da je Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Legrad donijeta JEDNOGLASNO, sa 7 glasova „ZA“
	Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Legrad nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Točka 8.

	Predsjednica otvara 8. točku dnevnog reda – razmatranje Plana zaštite od požara Općine Legrad sa donošenjem Zaključka o usvajanju te za pojašnjenje daje riječ V. Cvetnić.
	V. Cvetnić pojašnjava da se temeljem Procjene ugroženosti od požara izrađuje Plan zaštite od požara koji se svake godine mora barem jednom ažurirati. Navodi da je Procjena ugroženosti donijeta 2019. godine, ali da je ovo prvo ažuriranje. Ažuriranjem Plana utvrđuju se nova stanja – dopuna opreme vatrogasnih društava, brojevi telefona, promjene ovlaštenih osoba u vatrogasnim društvima i pravnim osobama i drugi podaci važni za provedbu Plana zaštite od požara. Na uputu inspekcije zaštite od požara, kod ažuriranja je bolje donijeti cijeli novi Plan nego mijenjati samo pojedine dijelove, kako bi se kasnije lakše moglo po tome snalaziti.
	Pitanja po ovoj točki dnevnog reda nije bilo i predsjednica daje na glasovanje donošenje Zaključka o usvajanju usklađenog Plana zaštite od požara Općine Legrad.
	Nakon glasovanja predsjednica konstatirada da je Zaključak sa priloženim Planom donijet JEDNOGLASNO, sa 7 glasova „ZA“.
	Zaključak i Plan zaštite od požara Općine Legrad nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Točka 9.

	Predsjednica otvara 9. točku dnevnog reda – razmatranje i donošenje Plana djelovanja Općine Legrad u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu te za pojašnjenje daje riječ načelniku.
	Načelnik pojašnjava da se Plan donosi za svaku godinu.
	V. Bebek smatra da su ti planski dokumenti „prešturi“ s obzirom na prirodne nepogode koje smo imali, npr. poplava 2014. godine.
	V. Cvetnić navodi da se Plan donosi za godinu unatrag, a po isteku godine se sastavlja izvješće koje se također usvaja od strane Općinskog vijeća. 
	Za raspravu se više nitko nije javio i predsjednica zaključuje raspravu i daje na glasovanje donošenje Plana djelovanja Općine Legrad u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu.
	Nakon glasovanja predsjednica konstatira da je Plan donijet JEDNOGLASNO, sa 7 glasova „ZA“.
	Plan djelovanja Općine Legrad u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Točka 10.

	Predsjednica otvara 10. točku dnevnog reda – donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Legrad prema tekstu Javnog natječaja koji se nalazi u prilogu prijedloga Odluke te donošenje Rješenja o imenovanju Povjerenstva za zakup.
	Načelnik pojašnjava da je na jednoj od prethodnih sjednica dogovoreno da se pokrene novi postupak za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta, prije stupanja na snagu novog Zakona.
	V. Bebek postavlja pitanje zašto se natječaj raspisuje po starom, a ne po novom zakonu.
	Načelnik i V. Cvetnić pojašnjavaju koji su uvjeti propisani novim Zakonom, a to bi s obzirom na vrstu poljoprivredne proizvodnje naših poljoprivrednika za njih bilo nepovoljnije.
	V. Cvetnić čita neke uvjete iz novog Zakona koji su nepovoljniji u odnosu na sadašnji Zakon.
	Za raspravu se više nitko nije javio i predsjednica daje na glasovanje donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Legrad sa priloženim tekstom Javnog natječaja za zakup.
	Nakon glasovanja predsjednica konstatira da je Odluka donijeta sa 6 glasova „ZA“ i 1 glasom „PROTIV“.

	Nakon toga se pristupa predlaganju članova Povjerenstva za zakup.
	V. Cvetnić navodi da je kontaktirala gosp. Krunoslava Vuljaka – pravnika i gđu Zdenku Marić, koja je agronom i oni su prihvatili biti članovi Povjerenstva kao i u prvom natječaju.
	Za člana Povjerenstva geodetske struke načelnik predlaže Mariju Kovačević.
	Za članove – predstavnike Općinskog vijeća predloženi su: Igor Horvat i Vedran Bebek, koji su prihvatili prijedlog.
	Nakon toga predsjednica daje na glasovanje izbor članova Povjerenstva za zakup u sastavu:
	1. Krunoslav Vuljak, za predsjednika – pravne struke,
	2. Zdenka Marić – za članicu, agronomske struke,
	3. Marija Kovačević, za članicu, geodetske struke,
	4. Igor Horvat, za člana, predstavnik Općinskog vijeća,
	5. Vedran Bebek, za člana, predstavnik Općinskog vijeća.
	
	Glasovanjem su JEDNOGLASNO, sa 7 glasova „ZA“ izabrani članovi Povjerenstva za zakup.
	O tome je donijeto Rješenje koje se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Točka 11.

	Predsjednica otvara 11. točku dnevnog reda – razmatranje i donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima plaćanja kupoprodajne cijene za kupnju okućnica na području TRC „Šoderica“ te daje riječ načelniku za pojašnjenje.
	Načelnik pojašnjava da su se nekad zemljišta za izgradnju kupovala kao „markice“ sa 40 m2 te su se u katastarskoj izmjeri formirale građevinske čestice na kojima su izgrađene vikendice, a koje su se upisivale kao neodređeni dio 1/1 Općine Legrad i 1/1 vlasnika objekta. Nakon toga je Općina pristupila prodaji tih okućnica vlasnicima objekata, bez natječaja i većina vlasnika je otkupila zemljište okućnice, ali ima još nekih koji iz inata ne žele otkupiti okućnicu. Budući da se u Šodericu kontinuirano ulaže, kupoprodajne cijene za objekte rastu, a porasle su i kupoprodajne cijene za okućnice. Prijedlogom ove Odluke predlaže se duži rok otplate za one kojima bi to olakšalo otkup na 7 godina umjesto 5, a predlaže da se odredi rok do kada se okućnica može otkupiti i to 1.05.2022. godine, nakon čega bi se sve neotkupljene okućnice dale u prodaju putem javnog natječaja, jer ima zainteresiranih susjeda koji bi kupili dio nečije okućnice. Navodi da bi za gotovinsko plaćanje ostali isti uvjeti.
	Za raspravu se po ovoj točki dnevnog reda nitko nije javio i predsjednica daje na glasovanje donošenje Odluke o izmjeni i i dopuni Odluke o uvjetima plaćanja  kupoprodajne cijene za kupnju okućnica na području TRC „Šoderica“ te nakon glasovanja konstatira da je Odluka donijeta JEDNOGLASNO, sa 7 glasova „ZA“.
	Odluka se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.
 
Točka 12.

	Predsjednica otvara 12. točku dnevnog reda – razmatranje Pisma namjere tvrtke Terra Energy Generation Company d.o.o. te za pojašnjenje daje riječ načelniku.
	Načelnik pojašnjava da se radi o dvije kat. čestice u k.o. Veliki Otok koje se nalaze u dijelu u kojem ta tvrtka kupuje zemljište za bušotinu. Na jednoj čestici je Općina u suvlasništvu od 1/14 dijela, a na drugoj, čkbr. 265/1 u cijelom vlasništvu te bi trebali provesti natječaj uz prethodnu procjenu vrijednosti. 
	I. Horvat postavlja pitanje da li im se baš mora prodati ili bi pristali na dugogodišnji zakup.
	Načelnik navodi da moraju imati zemljište u vlasništvu.
	V. Bebek postavlja pitanje zašto kupuju zemljišta na dvije lokacije.
	Načelnik pojašnjava da će na jednoj lokaciji biti bušotina za eksploataciju, a na drugoj lokaciji – utisna bušotina; da oni moraju izbušiti 6 bušotina, zbog proširenja bušotinskog prostora, ali će ugovor o koncesiji dobiti samo za 2 bušotine.
	Za raspravu se više nitko nije javio i predsjednica daje na glasovanje Odluku o prodaji nekretnina u vlasništvu odnosno suvlasništvu Općine Legrad u k.o. Veliki Otok, uz prethodnu izradu procjene vrijednosti. 
	Odluka je donijeta glasovanjem JEDNOGLASNO, sa 7 glasova „ZA“. 
	Odluka se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Točka 13.

	Predsjednica otvara 13. točku dnevnog reda – donošenje Odluke o broju studentskih stipendija koje će Općina Legrad dodijeliti u akademskoj 2021./2022. godini i Izvješće o primljenim molbama i listi reda prvenstva te poziva predsjednicu Povjerenstva da podnese izvješće.
	Predsjednica Povjerenstva za stipendiranje, Kristina Turk pojašnjava da je zaprimljeno 11 zamolbi od kojih je 5 za deficitarna zanimanja, a 6 za ostala zanimanja. Navodi da su sve zamolbe ispunile uvjete natječaja, da im je priložena sva potrebna dokumentacija te da se predlaže da se svima koji su podnijeli molbe dodijeli studentska stipendija.
	Za ovu točku se nitko nije javio za raspravu te predsjednica daje na glasovanje donošenje Odluke o dodijeli 11 studentskih stipendija i to 5 za deficitarna zanimanja, a 6 za ostala zanimanja.
	Odluka je glasovanjem JEDNOGLASNO donijeta, sa 7 glasova „ZA“.
	Odluka o broju studentskih stipendija nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.
	
Točka 14.

	Predsjednica otvara 14. točku dnevnog reda – izvještaj o učeničkim stipendijama.
	Načelnik pojašnjava da je zaprimljeno ukupno 8 zamolbi i to 5 zamolbi za kategoriju „B“ – prema socijalnom statusu domaćinstva i 3 zamolbe za kategoriju „C“ – za deficitarna zanimanja.
	Pitanja po ovoj točki dnevnog reda nije bilo te predsjednica zaključuje raspravu.
	
Točka 15.

	Predsjednica otvara 15. točku dnevnog reda – razmatranje upita gđe Marije Picer iz Šoderice 315.
	Načelnik pojašnjava da je gđa Picer preuzela funkciju „šefice Šoderice“, da je o osnivanju savjetodavnih odbora podnijela upit Ministarstvu pravosuđa i uprave koji su nam na uvid dostavili svoje očitovanje. Dalje, pojašnjava da smo utvrdili da su ona i gđa Česi prilikom podnošenja prijedloga u postupku ponovne (druge) javne rasprave o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Legrad prikupljale prijedloge ljudi, ali po dostavi obrazloženja o neprihvaćanju tih prijedloga, javili su nam se ljudi koji su izjavili i dostavili nam pismenu obavijest da s time nisu imali ništa i da nisu ništa potpisivali, te smo iz toga zaključili da su lažirale potpise nekih osoba te smo o tome podnijeli prijavu Državnom odvjetništvu.
	Načelnik predlaže da se gđi Picer odgovori da je Općinsko vijeće izmjenom Statuta ukinulo mjesne odbore.
	I. Horvat konstatira da osnivanje savjetodavnih odbora ne zamjenjuje mjesne odbore.
	Drugih pitanja po ovoj točki nije bilo i predsjednica daje na usvajanje prijedlog načelnika o dostavi odgovora na upit u svezi osnivanja mjesnog odbora za Šodericu.
	Glasovanjem je JEDNOGLASNO, sa 7 glasova „ZA“ prihvaćen prijedlog načelnika.

Točka 16.

	Predsjednica otvara 16. točku dnevnog reda – pitanja i prijedlozi i navodi da imamo jednu zamolbu koju bi trebali riješiti, a odnosi se na sufinanciranje troškova jaslica za jedno dijete te pojašnjava da se radi o specifičnoj situaciji, odnosno roditelji u vrijeme provedbe natječaja za upis u naš vrtić nisu bili prijavljeni u Općini Legrad niti su znali da će se do jeseni preseliti. Međutim, planovi o kupnji nekretnine im se ostvaruju i oni u srpnju preseljavaju u Legrad, ali više nemaju mogućnost upisati dijete u jasličku skupinu, jer su sva mjesta popunjena. Stoga su primorani, jer oboje rade, dijete upisati u privatnu ustanovu u Starigradu. 
	I. Horvat smatra da bi bilo u redu da im se odobri sufinanciranje budući da se na natječaj nisu mogli javiti.
	Drugih pitanja niti prijedloga nije bilo i predsjednica daje na glasovanje donošenje Odluke o sufinanciranju troškova jaslica roditeljima Moniki i Željku Premec iz Legrada u predškolskoj ustanovi u Starigradu, u visini 50% iznosa ekonomske cijene.
	Odluka je glasovanjem prihvaćena „JEDNOGLASNO“, sa 7 glasova „ZA“.
	Odluka se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.


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

	Dovršeno u: 21.45 sati.
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