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	ZAPISNIK
         od 8. studenoga 2021. godine
	
sa 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Legrad održane elektroničkim putem.   
	
	Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/21-01/01, URBROJ: 2137/10-21-12 od 29. listopada 2021. godine.
	U elektronički održanoj sjednici sudjelovali su:
Snježana Kuzmić – predsjednica, Vedran Bebek, Alenka Černeli, Alen Dedi, Ivan Gerendaj,
   Stjepan Šalamon i Kristina Turk - članovi.
	
	U elektroničkoj sjednici nisu sudjelovali: Nino Bukovčan i Igor Horvat - članovi
	
	                                         
	Općinsko vijeće je sa 5 glasova „ZA“ i 2 glasa „PROTIV“ prihvatilo sljedeći: 


D N E V N I  R E D

	1. Donošenje Odluke o kratkoročnom zaduživanju (produženje korištenja 
     kratkoročnog kredita),
2. Donošenje Odluka o prihvaćanju ponuda za kupnju nekretnina po provedenom 
    4. javnom natječaju, 
3. Donošenje Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Legrad (5. javni 
     natječaj), 
4. Pitanja i prijedlozi.

Točka 1.


	Općinsko vijeće je sa 5 glasova „ZA“, 1 glasom „PROTIV“ i 1 „SUZDRŽANIM“ donijelo „Odluku o kratkoročnom kreditnom zaduženju Općine Legrad“. 
	
	Odluka o kratkoročnom kreditnom zaduženju Općine Legrad nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.
	 	
Točka 2.

	Općinsko vijeće je JEDNOGLASNO, sa 7 glasova „ZA“ donijelo „Odluke o prihvaćanju ponuda za kupnju nekretnina po provedenom 4. javnom natječaju i to:
	 
	- za k.č.br. 12/1, k.o. Zablatje (Zablatje 24), ponuditelja tvrtke VISION 360 DEGREE d.o.o. iz Zagreba, Hruševečka ulica 3, sa ponuđenom cijenom u iznosu 10.820,00 kuna,

	- za k.č.br. 458, k.o. Legrad (novo gradilište na Šoderici), ponuditelja ĐINA CVEKA iz Koprivnice, Varaždinska cesta 80b, sa ponuđenom cijenom u iznosu 43.500,00 kuna,

	- za k.č.br. 460, k.o. Legrad (novo gradilište na Šoderici), ponuditeljice KRISTINE MIKOTIĆ iz Koprivnice, Trg slobode 2, sa ponuđenom cijenom u iznosu 31.850,00 kuna,

	- za k.č.br. 455, k.o. Legrad (novo gradilište na Šoderici), ponuditeljice RUŽICE EISENBEISSER iz Koprivnice, Antuna Mihanovića 69, sa ponuđenom cijenom u iznosu 30.000,00 kuna,

	-za k.č.br. 443, k.o. Legrad (novo gradilište na Šoderici) ponuditeljice ELENE SCHALEK iz Republike Njemačke, Kampstr. 108, Marl, sa ponuđenom cijenom u iznosu 39.100,00 kuna,

	-za k.č.br. 441, k.o. Legrad (novo gradilište na Šoderici) ponuditelja THOMASA MARIA HUPPERTZA iz Republike Njemačke, Westenfelder strasse 12, Bochum, sa ponuđenom cijenom u iznosu 32.001,00 kuna,

	-za ½ dijela k.č.br. 76/37, k.o. Selnica Podravska (kuća i dvorište) ponuditelja DALIBORA KALINIĆA iz Selnice Podravske 14, sa ponuđenom cijenom u iznosu 4.811,00 kuna,

	-za k.č.br. 3237/2, k.o. Legrad (pašnjak u ul. Kralja Tomislava 220), ponuditelja MINA THARWAT NAWAR ABDELSHAHIDa iz Egipta, sa ponuđenom cijenom u iznosu 5.200,00 kuna.
	
	Odluke o prihvaćanju ponuda za kupnju nekretnina nalaze se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Točka 3.

	Općinsko vijeće je JEDNOGLASNO, sa 7 glasova „ZA“ donijelo „Odluku o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Legrad.

	Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Legrad nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Točka 4.

	Pod točkom „Pitanja i prijedlozi“ dostavljena je primjedba člana V. Bebeka koja glasi: „Donošenje odluke o dodatnom zaduženju bez prethodne rasprave i detaljnog obrazloženja nije prihvatljiv način funkcioniranja. Stječe se dojam ubrzavanja procesta na uštrp kvalitetne rasprave i sukcesivnog pristupa problemu“. .

	Elektronička sjednica završila je dana 8.11.2021. u 16.00 sati, istekom vremena predviđenog za elektroničko glasanje.



	Zapisnik sastavila:                                                                                 Predsjednica:
           Vesnica Cvetnić                                                                                 Snježana Kuzmić

