ZAPISNIK
s 33. sjednice Općinskog vijeća Općine Molve
održane 11. rujna 2015. godine
Sjednica je održana u zgradi Općine Molve, Trg kralja Tomislava 32, u Sali za sastanke.
Sjednica je sazvana Sazivom KLASA: 021-05/15-01/15, URBROJ: 2137/17-15-1 od 08.rujna 2015.
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.

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

Osim članova Općinskog vijeća, sjednici su nazočni:
1.
2.
3.
4.

Zdravko Ivančan, općinski načelnik,
Boris Poljanac, pročelnik,
Tajana Čubrić,
Danijela Plemenčić, kao zapisničar.

Sjednici nije nazočio:
1. Ivan Molnar

Predsjednik daje na raspravu i donošenje zapisnik sa 32. sjednice Općinskog vijeća.
Općinsko vijeće Molve jednoglasno je sa 10 glasova „ZA“ usvojilo zapisnik s 32. sjednice
Općinskog vijeća.
Predsjednik vijeća pitao je želi li tko od vijećnika dati izmjenu ili dopunu dnevnog reda.
Predsjednik vijeća predložio je
DOPUNU DNEVNOG REDA
1. Zamolba Proizvođačke organizacije mljekara «Drava-Sava» za financijsku pomoć za
rekonstrukciju ograde na mostu
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Općinsko vijeće Molve jednoglasno je sa 10 glasova „ZA“ usvojilo dopunu dnevnog reda.
Predsjednik je predložio sljedeći

DNEVNI RED
1. Pitanja vijećnika
2. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Molve za 2015. godinu s Planom razvojnih
programa za razdoblje od 2015.- 2017.(III. Izmjene)
3. Prijedlozi
izmjena Programa javnih potreba i to:
3.1. Programa gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture n PODRUČJU Općine
Molve za
2015. godinu
3.2. Programa održavanja objekata i uređenja komunalne infrastrukture na području Općine
Molve za
2015. godinu
3.3. Programa javnih potreba u sportu na području Općine Molve u 2015. godini
3.4. Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Molve u 2015. godini
3.5. Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Molve za 2015.godinu i
3.6. Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Općine
Molve u 2015. godini.
4. Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Molve za razdoblje od 1.01.2015. do 30.06.2015.
5. Usvajanje polugodišnjih izvještaja Općine Molve za razdoblje od 1.01.2015. do 30.06.2015. i to
konsolidirani Obveze VP-159, konsolidirani PR-RAS VP-151, konsolidirani REFSTR, Obveze VP-159,
PR-RAS VP 151 i REFSTR.
6. Polugodišnji izvještaj Općine Molve za prvo polugodište 2015.
7. Zamolba Prizma d.o.o. za smanjenje najma poslovnog prostora hale“ Poler“
8. Zamolba Hrvatske provincije Sv. Jeronima franjevaca konventualaca za financijsku pomoć pri
organizacije Marijafesta 2015.
9. Zamolba Ištvana Zvonimira za pomoć pri izdavanju knjige o limenoj glazbi DVD Molve
10. Informacije o stanju kredita Općine Molve na dan 01.09.2015. i stanju učeničkih i studentskih
kredita Općine Molve na dan 1. Rujan 2015.
11. Zamolba Proizvođačke organizacije mljekara «Drava-Sava» za financijsku pomoć za
rekonstrukciju ograde na mostu

Dnevni red usvojen je sa 10 glasova ZA.

2

Točka 1.
Pitanja vijećnika
Dražen Kolarić- Pitanje: Zbog čega smo materijale dobili par sati prije sjednice?
Norijada: Koliko je Općinu koštao Žiga i vatromet?
Zdravko Ivančan: Pročelnik Boris Poljanac, koji inače radi na materijalima, je bio na godišnjem
odmoru pa su ovaj put materijali kasnili.
Cijeli događaj Norijade plaćen je 22.500,00 kn sa PDV-om, a vatromet 3.200,00
plus PDV
Stjepan Fosić: Pitanje načelniku: Kako misliš financirati ugovore s trafostanicama?
Kada ćeš isplatiti studentima obećanu pomoć za 2014./2015.
godinu?
Zdravko Ivančan: Kad si ti bio načelnik raspolagao si s puno većim novcima.
Za studente i školarce će biti novi program realiziran do kraja godine, nadam se da
ćete i vi biti zadovoljni s njim.
Marijan Jaković: Tražim od odvjetnice gđe. Vignjević da pošalje stanje spora gosp. Kolara.
Dražen Kolarić: Zašto gđa. Jasmina Kolarić- Šešet nije bila dovoljno dobra za mjesto ravnateljice
vrtića?
Zdravko Ivančan: Upravno vijeće vrtića „Pčelica“ Molve donijelo je takvu odluku.
Marijan Jaković: Nakon što je pročišćivač izgrađen, Općini Molve je odobrena subvencija od
2.000.000,00 kn. Gdje je ta dokumentacija u Općini Molve? Te tko je u Općini Molve odgovoran za te
dokumente?
Zdravko Ivančan: Svi se dokumenti nalaze u Državnom odvjetništvu.
Predsjednik vijeća zaključuje raspravu, te se prelazi na slijedeću točku.

Točka 2.
Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Molve za 2015. godinu s Planom razvojnih programa
za razdoblje od 2015.- 2017. (III. izmjene)
Zdravko Ivančan: Treći rebalans je iz razloga jer imamo pripreme za EU fondove, pa smo sada
sastavili cijelu dokumentaciju za nerazvrstane ceste, rješavaju se imovinsko-pravni odnosi i to je sad
jako važno.
Druga važna stavka je selsko komunalno društvo, koje u dogovoru s vijećnicima
treba još 90.000,00 kuna. Također tu su uključene i nagrade vijećnicima koje moramo vratiti na staro.
Dodatnih objašnjenja po toj točci nije bilo jer su vijećnici primili sve potrebne materijale i proučili ih,
te je predsjednik otvorio raspravu.
Stjepan Fosić: Iznosi svoje mišljenje kako neće podržati prijedlog izmjene i dopune proračuna.
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Predsjednik vijeća zaključuje raspravu, te daje ovu točku na glasovanje.
Općinsko vijeće Općine Molve je sa 8 glasova ZA i 2 glasa PROTIV donijelo
ODLUKU
o prihvaćanju prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna Općine Molve za 2015. godinu s Planom
razvojnih programa za razdoblje od 2015.- 2017.

Točka 3.
Prijedlozi izmjena Programa javnih potreba (3.1., 3.2.,3.3.,3.4.,3.5.,3.6.)

Predsjednik vijeća predložio je spajanje svih podtočaka :
3.1. Program gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture n PODRUČJU Općine
Molve za
2015. godinu
3.2. Program održavanja objekata i uređenja komunalne infrastrukture na području Općine
Molve za
2015. godinu
3.3. Program javnih potreba u sportu na području Općine Molve u 2015. godini
3.4. Program javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Molve u 2015. godini
3.5. Plan javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Molve za 2015.godinu i
3.6. Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Općine
U jednu točku.
Općinsko vijeće složilo se s tim prijedlogom.
Predsjednik Vijeća čita prijedloge izmjena Programa javnih potreba te ih daje na raspravu.
Pošto rasprava po toj točci nije bilo, Općinsko Vijeće Općine Molve je sa 9 glasova ZA i 1 PROTIV
donijelo
ODLUKU
o izmjenama Programa javnih potreba (3.1., 3.2.,3.3.,3.4.,3.5.,3.6.)

Točka 4.
Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Molve za razdoblje od 1.01.2015. do 30.06.2015.
Zdravko Ivančan: Reciklažno dvorište bi u 9. mjesecu trebalo dobiti građevinsku dozvolu, te će se to
reciklažno dvorište raditi iduće godine.
Objašnjava da će u šestomjesečnom razdoblju sve obaveze biti pokrivene.
Nakon načelnikovog govora predsjednik Vijeća otvara raspravu.
Stjepan Fosić: Smatra da se treba svima jednako pomoći, a ne pojedincima.
Predsjednik vijeća zaključuje raspravu, te daje ovu točku na glasovanje.
Općinsko Vijeće Općine Molve je sa 7 glasova ZA i 3 glasa PROTIV donijelo
4

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju izvješća rada Općinskog načelnika Općine Molve za razdoblje od 1.01.2015. do
30.06.2015.

Jaković Marijan napušta sjednicu u 10:00 sati.

Točka 5.
Usvajanje polugodišnjih izvještaja Općine Molve za razdoblje od 1.01.2015. do 30.06.2015. i to
konsolidirani Obveze VP-159, konsolidirani PR-RAS VP-151, konsolidirani REFSTR, Obveze VP-159,
PR-RAS VP 151 i REFSTR.
Nakon uvodnog obrazloženja Tajane Čubrić koja je vijećnicima iznijela polugodišnji Financijski
izvještaj Općine Molve, predsjednik Vijeća otvorio je raspravu.
Pošto po ovoj točci rasprave nije bilo , Općinsko Vijeće Općine Molve je sa 7 glasova ZA, 1 PROTIV i 1
SUZDRŽAN donijelo
ODLUKU
o usvajanju polugodišnjeg izvještaja Općine Molve za razdoblje od 01.01.2015. do 30.06.2015. i to
konsolidirani Obveze VP-159, konsolidirani PR-RAS VP-151, konsolidirani REFSTR, Obveze VP-159,
PR-RAS VP 151 i REFSTR

Točka 6.
Polugodišnji izvještaj Općine Molve za prvo polugodište 2015. godine
Nakon uvodnog obrazloženja Tajane Čubrić koja je vijećnicima iznijela polugodišnji izvještaj Općine
Molve, predsjednik Vijeća otvorio je raspravu.
Pošto po ovoj točci rasprave nije bilo , Općinsko Vijeće Općine Molve je sa 7 glasova ZA, 1 PROTIV i 1
SUZDRŽAN donijelo
ODLUKU
o prihvaćanju polugodišnjeg izvještaja Općine Molve za prvo polugodište 2015. godine

Točka 7.
Zamolba PrizmEe d.o.o. za smanjenje najma poslovnog prostora hale“ Poler“
Zdravko Ivančan daje prijedlog za skidanje ove točke s Dnevnog reda.

Općinsko vijeće Općine Molve usvojilo je prijedlog skidanja Točke 7. s Dnevnog reda.
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Točka 8.
Zamolba Hrvatske provincije Sv. Jeronima franjevaca konventualaca za financijsku pomoć pri
organizaciji Marijafesta 2015.
Zdravko Ivančan: Marijafest je bio događaj koji je Općina financirala i shodno tome provincija Sv.
Jeronima je tražila da im se pomogne u organizaciji. To je jedno veliko priznanje za Općinu Molve i za
Crkvu.
Predsjednik vijeća zaključuje raspravu, te daje ovu točku na glasovanje.
Općinsko Vijeće Općine Molve je sa 9 glasova ZA donijelo
ODLUKU
o usvajanju zamolbe Hrvatske provincije Sv. Jeronima franjevaca konventualaca za financijsku
pomoć pri organizacije Marijafesta 2015.

Točka 9.
Zamolba Ištvana Zvonimira za pomoć pri izdavanju knjige o limenoj glazbi DVD Molve
Zdravko Ivančan: Općina Molve dugo nije imala izdavanje nikakve literature pa smatram da je ovo
hvalevrijedna inicijative gosp. Zvonimira Ištvana koji se intenzivno bavi pisanjem. Ovo je jedna jako
vrijedna knjiga pa predlažem da se podrži. Bit će tiskano oko 2.000 komada.
Predsjednik vijeća zaključuje raspravu, te daje ovu točku na glasovanje.
Općinsko Vijeće Općine Molve je sa 9 glasova ZA donijelo

ZAKLJUČAK
o odobrenju sredstava Ištvan Zvonimiru za pomoć pri izdavanju knjige o limenoj glazbi DVD Molve

Točka 10.
Informacije o stanju kredita Općine Molve na dan 01.09.2015. i stanju učeničkih i studentskih
kredita Općine Molve na dan 01. Rujan 2015.

Vladimir Šešet: Objašnjava kako se vraćaju i kompenziraju dugovi za kredite. Dužnici su isti koji su bili
i prije par godina.
Nakon uvodnog obrazloženja, predsjednik Vijeća Općine Molve točku daje na raspravu.
Stjepan Fosić: To je općinski novac, pa neka sada Vlado Šešet i nadležne institucije imaju na brizi
vraćanje tih kredita, kompenzaciju bilo kakvu, da nam ti predmeti ne odu u zastaru.
Vijeće Općine Molve je jednoglasno odlučilo da će postrožiti mjere vraćanja kredita.
Nakon ove točke Zdravko Ivančan napušta sijednicu.
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Točka 11.
Zamolba Proizvođačke organizacije mljekara «Drava-Sava» za financijsku pomoć za
rekonstrukciju ograde na mostu
Stjepan Fosić: Iznosi mišljenje da bi trebao zamijeniti omjer plačanja troškova jer je taj most u Općini
Novigrad Podravski.
Predsjednik vijeća zaključuje raspravu, te daje ovu točku na glasovanje.
Općinsko Vijeće Općine Molve je sa 9 glasova ZA donijelo

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju zamolbe Proizvođačke organizacije mljekara «Drava-Sava» za financijsku pomoć za
rekonstrukciju ograde na mostu

Budući da je dnevni red iscrpljen, predsjednik vijeća zaključio je sjednicu u 10.40 sati.

KLASA: 021-05/15-01/15
URBROJ: 2137/17-15-2
U Molvama, 11.rujna 2015. godine

ZAPISNIČAR
Danijela Plemenčić
_________________

PREDSJEDNIK VIJEĆA
Mijo Kovaček
__________________

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