ZAPISNIK
s 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Molve
održane 15. rujna 2014. godine

Sjednica je održana u zgradi Općine Molve, Trg kralja Tomislava 32, u Sali za
sastanke. Sjednica je sazvana Sazivom KLASA: 021-05/14-01/8 , URBROJ: 2137/17-14-1
od 11. rujna 2014. godine.
Sjednicu je u 09,00 sati otvorio predsjednik Općinskog vijeća (u daljnjem tekstu:
Predsjednik vijeća) Mijo Kovaček.

Sjednici su nazočni članovi Općinskog vijeća Općine Molve:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Mijo Kovaček, predsjednik Općinskog vijeća Općine Molve
Spomenka Žufika, potpredsjednica Općinskog vijeća Općine Molve,
Marina Ivančan
Siniša Frančić
Zlatko Senjan
Zlatko Popec
Marijan Jaković,
Stjepan Fosić,
Ivan Molnar, opravdano otsutan
Dražen Kolarić, opravdano otsutan
Ivan Tuba

Osim članova Općinskog vijeća, sjednici su nazočni:

1. Zdravko Ivančan, općinski načelnik,
2. Boris Poljanac, pročelnik,
3. Marina Džinić, šefica računovodstva

Predsjednik vijeća konstatirao je da je na početku 17. sjednice Općinskog vijeća
nazočno 9 od 11 članova Općinskog vijeća, te da vijeće može pravovaljano odlučivati.
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Predsjednik vijeća dao je na raspravu i usvajanje Zapisnik s 16. sjednice
Općinskog vijeća.
Zapisnik s 16. sjednice općinskog vijeća usvojen je jednoglasno s 9 glasova ZA.

Predsjednik vijeća upitao je želi li tko od vijećnika dati izmjenu ili dopunu dnevnog
reda.
Predsjednik vijeća predlaže dopunu dnevnog reda sa dvije točke 5. i 6., a to su:
Financijski izvještaji općine Molve za 01.01. do 30. 06.2014.
Konsolidirani Financijski izvještaj općine Molve za 01.01. do 30. 06. 2014. i obveze sa
prilogom Bilješke.
Predložene dopune dnevnog reda usvojene su jednoglasno s 9 glasova ZA

DNEVNI RED

1. Pitanja vijećnika,
2. Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Molve za prvo polugodište
2014. godine,

3. Usvajanje Zaključka o prihvaćanju Izvještaja o radu Općinskog načelnika Općine
Molve za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2014. godine,

4. Usvajanje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe
Proračuna Općine Molve za razdoblje od 1. lipnja do 31. kolovoza 2014. godine,
5. Usvajanje Financijskih izvještaja Općine Molve za razdoblje od 01.01. do 30.
06.2014. godine,

6. Usvajanje Konsolidiranih Financijskih izvještaja Općine Molve za razdoblje od
01.01. do 30.06. 2014. godine i obveza sa prilogom Bilješke
Predloženi dnevni red prihvaćen je jednoglasno.

Točka 1.
Pitanja vijećnika

Stjepan Fosić pita načelnika koliko su koštali automati u trafostanicama koji
reguliraju paljenje i gašenje javne rasvjete? Napominje da je prijašnja vlast isto
postupila, tako da je ugasila svaku drugu lampu kako bi se izbjegli nepotrebni troškovi.
Napominje da se priča po selu kako je ispred njegove kuće sijalica namjerno ugašena, ali
se treba voditi računa da ispred mljekara i javnih objekata mora svjetliti.
Također je postavio pitanje zašto komunalni radnici ne čiste poljske puteve prema
„Peskima“ jer je agacija zarasla tako da se sljedeće godine neće moći prolaziti. Istiće da
se na smetište koje više nije predviđeno za odlaganje otpada ponovno vozi smeće, a i
putevi su na tom području puni „graba“ koje se trebaju zavoziti.
Načelnik odgovara vezano za javnu rasvjetu da se sa time nije bavio on već
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njegov zamjenik, a inzistiralo se da se svaka druga lampa u Molvama ugasi, te da ostaje
svijetliti na zavojima i u centru. Ukoliko je potrebno može se podnijeti zahtjev tako da se
lampa ispred mljekare upali. U Repašu se javna rasvjeta gasi iza jedan sat u noći. Što
se tiće košnje svjestan je na primjedbe, ali se treba gledati na to da su padale velike kiše
i nije se stiglo sve pokositi. Mora se gledati i na to da više nije moguće raditi neke stvari
koje su se prije radile, odnosno ne mogu se kositi privatna dvorišta ljudima koji imaju
kućne pomoćnice. Na smetište se samo vozi glomazli otpad, a ono što se ne smije voziti
neka se prijavi komunalnom redaru koji će napraviti zapisnik.

Marijan Jaković prije svega istiće da javna rasvjeta mora raditi ispred svih javnih
objekata, pa tako i ispred mljekara. Što se tiće strukturnih fondova navodi da se Općina
mora čim prije javiti, ali od 2009 godine ne vidi razliku i pomak u projektima, a ceste su
već trebale biti prijavljene i otkupljen dio agacije da se mogu proširiti. Zadovoljan je sa
igralištem u Konačkoj ali istiće da treba staviti i ogradu kako ne bi mogle ulaziti životinje
tamo gdje djeca borave. Predlaže da se svi zajednički okupe i izbetoniraju ogradu, a
pored igrališta neka se postave klupe. Također je napomenuo da se mogu postaviti i
zeleni otoci u Konačkoj i Marijanskoj ulici, što je i zakonski doneseno. Što se tiće ceste
Ključeci napominje da je već morala biti nominirana na strukturne fondove, kao i
„Mačkove“ i „Beljevine“, a ako nebudu iduće godine smatra da se vijeće izigrava. Što se
tiće subvencija pozdravlja načelnikov prijedlog za okrupnjivanje zemljišta, a ostale
subvencije su predlagane još od 2009 godne.

Načelnik je istaknuo da Europska unija odnosno Fondovi nisu za ceste manje od
4 metra širine, a za privatne čestice koje zadiru na javnu površinu pokrenut je postupak,
a ceste koje su u vlasništvu RH prenosimo na općinu što je obećano da bude gotovo do
božića. Pitanje je da li se sve ceste trebaju asvaltirati jer će više koštati otkup zemljišta
nego što će doprinjeti razvoju gospodarstva. Napominje da općina mora za svaku mjeru,
odnosno subvenciju podnijeti izvješće o utrošenim sredstvima i što je samim time
dobiveno za razvoj i unapređenje gospodarstva.

Stjepan Fosić je istaknuo da će se općine početi ukidati poslije parlamentarnih
izbora, na što treba voditi računa.

Marijan Jaković predlaže da se sagrade tri – četiri hale prije Molvi koje bi se
iznajmile novim poduzetnicima i u kojima bi se osigurala radna mjesta za našu djecu.

Budući da više nije bilo pitanja prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda.
G. Stjepan Fosić nakon prve točke napušta sjednicu.

Točka 2.
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Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Molve za prvo
polugodište 2014. godine

Marina Džinić napominje da su Polugodišnji Izvještaji o izvršenju proračuna za
prvo polugodište u materijalima zajedno sa obrazloženjem o ostvarenju prihoda i
rashoda, primitaka i izdataka za navedeno izvještajno šestomjesečno razdoblje.
Prezentirat će se koliko su iznosili ukupno ostvreni prihodi i rashodi odnosno primici i
izdaci, rashodi poslovanje, rashodi za nabavu nefinancijske imovine, ukupni rashodi i sam
rezultat koji je postignut za prvih šest mjeseci. Na prvoj stranici izvještaja vidi se index
14/13 koji pokazuje kolika je realizacija u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne
godine, a zadnji stupac index 2014 prikazuje koliko je ostvarenje u odnosu na godišnji
plan. Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu 5.271.866,51 kn, prihodi od prodaje
nefinancijske imovine 4.000,00 kn tako da ukupni prihodi iznose 5.275,866,51 kn, te
istiće da je realizacija u odnosu na plan samo 24,7%. Ukupno ostvareni rashodi
poslovanja iznose 5.353.252,68 kn od čega su rashodi za nabavu nefinancijske imovine
375.557,28 kn, tako da je realizacija u odnosu na plan 25,6%. Ukupan rezultat
poslovanja za prvih šest mjeseci ove godine iznosi 481.155,38 kn gdje se radi o
pozitivnom rezultatu poslovanja, ali kada se uzime u obzir manjak utvrđenog rezultata
poslovanja iz prethodne 2013. godine u iznosu od 711.787,51 kn, ostaje manjak u iznosu
od 230.632,13 kn. Navodi da je prilog u materijalima detaljno obrazloženje kolika je
realizacija po pojedinim prihodima i rashodima, te primicima i izdacima. Ono što istiće je
prihod od nefinancijske imovine-rente koji je za prvo polugodište ostvaren u iznosu od
4.391.722,33 kn, što u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne 2013. godine je za
44,7% manje. Ono što se vidi po ovom izvještaju je da su povećani ostali prihodi od
nefinancijske imovine, prihodi od poreza i prihodi od upravnih odnosno administrativnih
pristojbi, a ono što je za ovo razdoblje smanjeno su ostali prihodi, pomoći iz proračuna i
ostalih subjekata unutar općeg proračuna, te prihodi od imovine.

Predsjednik otvara raspravu.
Prijava za raspravu nije bilo.

Općinsko vijeće općine Molve jednoglasno je sa 8 glasova „ZA“ donijelo

Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Molve za prvo
polugodište 2014. godine
Točka 3.
Usvajanje Zaključka o prihvaćanju Izvještaja o radu Općinskog načelnika
Općine Molve za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2014. godine,

Načelnik na početku istiće da je došlo do smanjenja rente, te da se je radilo
prema mogućnostima, ali nisu se stvarale obveze koje se ne bi mogle izvršiti. U cilju
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razvoja gospodarstva Općine Molve predlagao je vijeću 18-19 subvencija u cilju boljeg
života stanovnika Općine Molve kao i, što je najvažnije, boljeg gospodarenja i stvaranja
novih radnih mjesta. Od Agronomskog fakulteta u Zagrebu naručena je strategija koja će
22. rujna biti prezentirana svim žiteljima s područja Općine Molve, što će biti jedan
segment na temelju kojeg će se planirati i idući proračuni za 2015 i 2016 godinu. Dalje
istiće da se je pokrenuo natječaj za najbolju poduzetničku ideju gdje se je javilo desetak
osoba od kojih je četvero izrazilo želju za otvaranjem vlastite gospodarske djeltanosti.
Što se tiće vatrogastva i civilne zaštite općina je dužna izdvajati određena financijska
sredstva vatrogasnoj postrojbi Đurđevac, a vatrogasnoj zajednici Molve isplaćena su
pripadajuća financijska sredstva koja su odobrena u Proračunu za 2014. godnu. Shodno
smanjenju rente krenulo se je sa smanjenjem plaća, smanjenja ostalih troškova, te
smanjenja reprezentacije. Nadalje istiće da se je prema DORH-u i Gruntovinci uputio
dopis za rješavnje imovinsko pravnih odnosa za sve puteve koji su u vlasništvu RH i za
zemljišta kojima se voze određene pravne institucije i firme od kojh se može naplatiti
služnost, što će se uskoro i riješiti. Dalje novodi da je Općina u veljači dobila rješenje
kojim ostaje bez Ribičkog doma u Sekulinama, a isto tako i bez bazena, što se je
žalbenim postupkom prema Ministarstvu poljoprivrede uspjelo vratiti, odnosno u završnoj
je fazi rješavanja. Vezano za procjenu nekretnine u Novom Vinodolskom zadužila se je
firma za izradu elaborata čime je zaključeno da stara zgrada nije legalna, već samo
garaže i kuhinja. Pokrenut je postupak legalizacije navedenog objekta koji je porcjenjen
na 4,3 mil kuna kada bi bio legalan. Što se tiće subvencija najviše je isplaćeno za
umjetno osjemenjivanje, proljetnu sjetvu, nešto za trajne nasade, te pčelare. Istiće da su
sve subvencije potpore gospodarstvenicima kojima bi stvorili bolje uvjete za život, te da
će se predlagati i u Proračunu za sljedeću godinu. Poljoprivrednicima i obrtnicima
pomoglo se je sa osposobljavanjem za rukovanjem traktorom s priključcima, gdje je
Općina Molve isplatila organizatoru predavanja, seljačkoj udruzi Molve Grede, 140.000
kn. Što se tiće održavanja cesta i košnju javnih površina utrošeno je 600.000 kn, a
zavoženi su i poljski putevi koji će se nastaviti održavati sljedeće godine. Krenulo se je
sa uređenjem dječjih igrališta gdje je nabavljeno igralište u Konačkoj ulici, a u planu su i
klupe za sjedenje. Fondu za zaštitu okoliša u lipnju je nominirano reciklažno dvorište
koje bi koštalo oko 1.8 mil. kuna, ali još nije dobiven odgovor. Za kante za smeće
dobiveno je 40% od iznosa subvencije, a od županije će se još dobiti oko 30%. Što se
tiće pomoći za novorođenčad isplaćeno je 100.000 kuna u prvih šest mjeseci. Za
prehranu učenika u osnovnoj školi Molve isplaćeno je 103.000 kn, a 34.000 kn
isplaćeno je za Područne škole Repaš i Medvedička. Što se tiće prijevoza učenika
isplaćeno je 203.000 kn. Što se tiće sanacije pročistača upitno je 500,000 tisuća kuna,
ali nadanja su da će se nominirati na fond kako bi se sanirala cjelokupna kanalizacija.
Predsjednik otvara raspravu.
Prijava za raspravu nije bilo.

Općinsko vijeće općine Molve jednoglasno je sa 8 glasova „ZA“ usvojilo
ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvještaja o radu Općinskog načelnika Općine Molve
za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2014. godine
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Točka 4.
Usvajanje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava
Proračunske zalihe Proračuna Općine Molve za razdoblje od 1. lipnja do 31.
kolovoza 2014. godine

Marina Džinić navodi da se u razdoblju od 01. lipnja do 31. kolovoza 2014.
godine nisu koristila osigurana sredstva u proračunu sa osnove proračunske zalihe.

Predsjednik otvara raspravu.
Prijava za raspravu nije bilo.

Općinsko vijeće općine Molve jednoglasno je sa 8 glasova „ZA“ usvojilo

ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe
Proračuna Općine Molve za razdoblje od 1. lipnja do 31. kolovoza 2014.
godinu

Točka 5.

Usvajanje Financijskih izvještaja Općine Molve za razdoblje od 01.01. do
30. 06.2014. godine
Marina Džinić navodi da se ovi izvještaji predaju u Finu. Izvještaji su predani
u zakonskom roku, a sastoje se od izvještaja PR-RAS koji prikazuje ostvarenje
prihoda i rashoda, te primitaka i izdataka. Prikazuje se realizacija u odnsu na
prethodno razdoblje prošle godine. Izvještaj NT prikazuje novčani tijek, primitke i
izdatke novca na temelju poslovnih aktivnosti, investicijskih i financijskih aktivnosti po
pojedinim vrstama konta. Ostaje još Izvještaj o obvezama koji se odnosi na razdoblje
od 01. travnja do 30. lipnja gdje su prikazane obveze sa 01.04.2014 u iznosu od
676.197 kn, podmirene obveze iznose 1.293.583 kn i sa 30.06.2014. stanje obveza
iznosilo je 1.549.291 kn od čega su dospjele obveze 1.519.697 kn, a nedospjele
obveze iznosile su 29.594 kn.
Predsjednik otvara raspravu.
Prijava za raspravu nije bilo.
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Općinsko vijeće općine Molve jednoglasno je sa 8 glasova „ZA“ usvojilo
Financijske izvještaja Općine Molve za razdoblje od 01.01. do 30. 06.2014.
godine

Točka 6.
Usvajanje Konsolidiranih Financijskih izvještaja Općine Molve za razdoblje od
01.01. do 30.06. 2014. godine i obveza sa prilogom Bilješke

Marina Džinić navodi da se uz konsolidirani financijski izvještaj predaje obrazac
PR-RAS i obrazac OBVEZE. Zajedno sa ovim izvještajem priložene su i bilješke gdje se
vidi ono što je Dječji vrtić ostvario od svojih prihoda, a to je uplata participacije za
smještaj djeteta u iznosu od 80.725 kn i prihode od kamata na depozite po viđenju u
iznosu od 26,51 kn. Što se tiće rashoda ostvareni su materijalni rashodi u iznosu od
225.544,14 kn, financijski rashodi 2.473,78 kn i nabavljeno je računalo i laptop u iznosu
od 8.771,14 kn. Ono što je Općina Molve doznačila Dječjem vrtiću za redovan rad i
poslovanje iznosi 646.084,68 kn što je namjenski utrošeno prema financijskom planu i
sukladno osiguranim sredstvima u Proračunu Općine Molve. Za zaposlene je utrošeno
485.659,99 kn, za naknade troškova zaposlenima 39.448,20 kn, za rashode za materijal
i energiju 69.983,62 kn i za rashode za usluge utrošen je iznos od 3.911,47 kn. 20.472
kn odnosi se na naknade članovima upravnog vijeća, a 1.009,40 odnosi se na bankarske
usluge. Također je sufinanciran tečaj engleskog jezika u iznosu od 13.600 kn. Za nabavu
nefinancijske imovine utrošeno je 6.000 kn i na kraju je uključen manjak koji vrtić ima
u iznosu od 15.212,86 kn.

Predsjednik otvara raspravu
Prijava za raspravu nije bilo.

Općinsko vijeće općine Molve jednoglasno je sa 8 glasova „ZA“ usvojilo

Konsolidirane Financijske izvještaje Općine Molve za razdoblje od 01.01. do
30.06. 2014. godine i obveza sa prilogom Bilješke

Budući da je dnevni red iscrpljen, predsjednik vijeća zaključio je sjednicu u 10,40 h

KLASA: 021-05/14-01/8
URBROJ: 2137/17-14-2
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U Molvama,

15.9.2014.

ZAPISNIČAR

PREDSJEDNIK VIJEĆA

Danijela Plemenčić

Mijo Kovaček

_________________

__________________

Svi usvojeni tekstovi Odluka i drugih akata sastavni su dio ovog Zapisnika
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