ZAPISNIK
s 34. sjednice Općinskog vijeća Općine Molve
održane 13. studenog 2015. godine
Sjednica je održana u zgradi Općine Molve, Trg kralja Tomislava 32, u Sali za
sastanke. Sjednica je sazvana Sazivom KLASA: 021-05/15-01/16, URBROJ: 2137/17-151 od 9. sdudenog 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.

Mijo Kovaček, predsjednik Općinskog vijeća Općine Molve,
Spomenka Žufika, zamjenica predsjednika Općinskog vijeća Općine Molve,
Marina Ivančan,
Zlatko Popec,
Ivan Tuba,
Stjepan Fosić,
Dražen Kolarić,
Siniša Frančić.
Sjednici nije nazočio:

1. Ivan Molnar,
2. Zlatko Senjan,
3. Marijan Jaković.
Osim članova Općinskog vijeća, sjednici su nazočni:
1.
2.
3.
4.

Zdravko Ivančan, općinski načelnik,
Mirjana Matoš, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Molve,
Tajana Čubrić, viši stručni suradnik za proračun
Danijela Plemenčić, kao zapisničar.

Predsjednik vijeća konstatirao je da je na početku 34. sjednice Općinskog vijeća
nazočno 8 od 11 članova Općinskog vijeća, te da vijeće može pravovaljano odlučivati.
Predsjednik daje na raspravu i donošenje zapisnik sa 33. sjednice Općinskog vijeća.
Općinsko vijeće Molve jednoglasno je sa 8 glasova „ZA“ usvojilo zapisnik s 33.
sjednice Općinskog vijeća.
Predsjednik vijeća pitao je želi li tko od vijećnika dati izmjenu ili dopunu dnevnog
reda.
Budući da nije bilo dopuna predsjednik je predložio sljedeći
DNEVNI RED
1. Pitanja vijećnika
2. Razmatranje i donošenje Odluke o IV. Izmjenama i dopunama prostornog plana
uređenja Općine Molve
3. Razmatranje prijedloga Proračuna Općine Molve za 2016. godinu i projekcija
Proračuna Općine Molve za razdoblje od 2016. do 2018. godine
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4. Razmatranje i donošenje Odluke o odobravanju pomoći za školovanje učenicima i
studentima s područja Općine Molve za školsku godinu 2014/2015.
5. Razmatranje i donošenje Odluke o sufinanciranju redovne kamate i troškova obrade
stambenih kredita za mlade
6. Razmatranje i donošenje Odluke o sufinanciranju nabave sustava za navodnjavanje
7. Razmatranje i donošenje Odluke o odobravanju sredstava za sufinanciranje kamate
obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima i zadrugama s područja Općine Molve,
uključenim u Operativne programe razvitka govedarske i svinjogojske proizvodnje po
kreditu HBOR-a
8. Razmatranje i donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje
komunalnih poslova na temelju pisanog ugovora - održavanje javne rasvjete na
području Općine Molve za razdoblje od dvije godine
9. Razmatranje i donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje
komunalnih poslova na temelju pisanog ugovora - strojno čišćenje snijega i
posipavanje kolnika s na području Općine Molve za razdoblje od 15.11.2015. do
15.04.2016. godine
10. Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na prijedlog Financijskog
plana Dječjeg vrtića "Pčelica" Molve za 2016. godinu te projekcije Plana za 2017. i
2018. godinu
11. Razmatranje i davanje suglasnosti na Prijedlog Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika
o radu Dječjeg vrtića "Pčelica" Molve

Dnevni red usvojen je sa 8 glasova ZA.

Točka 1.
Pitanja vijećnika
Stjepan Fosić – Postavlja par pitanja načelniku: gdje se nalazi službeni auto
Audi, što je sa diplomantima 2013/2014 godina iznos od 72.000 kn, kada će biti
isplaćeno, kada će biti isplaćena pomoć studentima i srednjoškolcima jer je proračun
za 215. godinu izglasan? Pita šta je sa obavezama (dugovanjem) Općine Molve koje
iznosi 3 miliona kuna, a novac je potrošen. Istiće da vijeće ne zna kamo je novac
potrošen, tko je dobio novac za „ornice i plugove“. Ističe da je prosjek mjesečne
rente 700.000 kn, a prijedlog proračuna je 9 miliona kuna pa pita kako ta dugovanja
poravnati, obaveze prema banci, a iz priloženog se vidi da nema nikakvih radova u
Općini. Vidljivo je da je općina došla do dna.
Zdravko Ivančan – Zahvaljuje se g. Fosiću na postavljenim pitanjima i iskazanoj
brizi prema Općini Molve, budući da prije nije pokazivao takvu brigu o trošenju
općinskih novaca kada je on bio načelnik, a sada kada u Općini nema novaca i kada je
pala renta pokazuje veliku brigu umjesto da razmišlja koji su to razlozi i šta se sve
radi tako da smatram da nisi vjerodostojan postavljati takva pitanja. Što se tiće
službenog auta on se nalazi na redovitom servisu u Trgo autu Đurđevac, mijenja se
prednja plastika i senzori. Što se tiće diplomanata 2013/2014 godina isplaćen je dio,
a u planu je da se isplati prema mogućnostima i stavit će se u obaveze sve dok se ne
nađe mogućnosti da se isplati. Također će se nastojati redovito isplaćivati naknade
vijećnicima. Obaveze od 3 miliona kuna jesu, ali su to obaveze koje se vuku i od
bivših vremena u iznosu od 550.000 kuna, od odorizatorske stanice koju je općina
potpisala moramo platiti 75.000 kn, tako da ima berem 700-800 tisuća kuna iz
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vremena bivše vlasti. Obaveze po minusu iznose 1.200.000,00 kn i tekuće obaveze
koje se smanjuju svaki mjesec. Minus prema banci planiramo, ukoliko to vijeće
odobri, pretvoriti u kratkoročni kredit budući da nam država dozvoljava podizanje
kredita za taj iznos. Što se tiće „ornica i plugova“ mislim da su svi vijećnici dobili
popis gdje se vidi tko je koliko dobio, te se nadam da će se to do kraja godine
isplatiti. O daljnjim pitanjem rješavat će se tijekom proračuna da ne širim
obrazlaganje.
Stjepan Fosić – Moram se nadovezati i reći da to što si rekao nije istina.
Odorizatorska stanica nema veze, koliko je općina dužna Veterinarima, udrugama i
reci koliko je otvorenih stavaka i koliki je dug Općine. Diplomantima pojedincima su
plaćeni pojedini iznosi.
Načelnik – Dug je 3 miliona kuna, a plaćeno je i tvojoj Ivani 8.000 kuna koja je
diplomant. Za ostalo ću odgovoriti pismenim putem.
Predsjednik vijeća moli da se vijećnici koncetritaju na pitanja i ne ulaze u
rasprave.
Ivan Tuba – Osvrnuo bih se na Selsko komunalno društvo. Radi se o tome da
moji susjedi pitaju kamo kamion juri na Čingi-lingi? Da li je tamo „baza“, voze se
letve, gradi se „bajta“, a selo se pita jer vidi da se voze pod radnim vremenom.
Predsjednik vijeća napominje da se o ovom pitanju rješava nakon vijeća.
Stjepan Fosić – Postavio bih pitanje: tko je donio odluku da će se u Novom
Vinodolskom zgrada pretvoriti u starački dom, pitanje idejnog rješenja za reciklažno
dvorište u Marijanskoj ulici gdje zgrada Poler gdje će i Novo Virje voziti smeće i zašto
plaćati Turističkoj zajednici Virje 30.000 kuna godišnje, a mi ju imamo registriranu, te
ne shvaćam zašto se opet u Selsko komunalno društvo uvode Gerontodomaćice i
zašto se sada na dva mjesta plaćaju gerontodomaćice?
Zdravko Ivančan – Zahvaljujem se na pročitanom proračunu, što se tiće Novog
Vinodolskog od turizma mi tamo ništa ne možemo postići, jer je dva mjeseca godišnje
malo vremena da se vrate sredstva koja bi uložili za to. Jedini put da se nešto tamo
pokrene i stavi u funkciju je cjelogodišnje iskorištenje prostora, a Novi Vinodolski
nema starački dom i to bi mogla biti glavna situacija pogotovo za elitni turizam,
odnosno starački turizam. Na taj način naša zgrada bi se mogla koristiti cijelu godinu,
stavila u funkciju kako ne bi propadala. Što se tiće Hale Poler 2014. godine su išle
ciljane izmjene prostornog plana gdje je reciklažno dvorište stavljeno u Halu poler, a
svi ste imali dva tjedna vremena javiti se i davati primjedbe. Također ste mogli kao
vijećnici predložiti da reciklažno dvorište bude negdje drugdje. Fond za zaštitu okoliša
je odobrio tu lokaciju i ona je jako dobra jer ima priključak struje, plina, kanalizacije
itd. Pored reciklažnog dvorišta trebala bi biti i velika vaga gdje bi se mogli vagati
kamioni. To je jako iskoristiva sirovina koja se može iskoristiti, a u hali Poler bi mogli
raditi proizvode iz tog materijala. Gerontodomaćice i dalje subvencioniramo u 100%
iznosu kako naši građani ne bi morali plaćati uslugu. Situacija je takva da za jednu
gerontodomaćicu Županija sufinancira u određenom postotku, a općina plaća 35.000
kn. Mi nećemo zapošljavati novu već će se rasporediti djelatnici iz Selskog
komunalnog društva.
Budući da više nije bilo pitanja prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda.
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Točka 2.
Razmatranje i donošenje Odluke o IV. Izmjenama i dopunama prostornog plana
uređenja Općine Molve
Uvodno obrazloženje daje pročelnica Općine Molve.
Mirjana Matoš – Obrazloženje ste dobili u materijalima, a isto tako i dopis od Ine
gdje je rečeno da su se otvorila nova polja i otvorile nove granice polja Gola i Molve.
Ina je ove godine dobila od Vlade RH rješenje o utvrđivanju eksploatacijskih polja
ugljikovodika. Po karti koja je stigla može se vidjeti da postoje crvene i crne granice,
cevene su dosadašnje stre granice eksploatacijskog polja, a crne granice označavaju
nova područja. Izmjena i dopuna prostornog plana radi se zbog toga da se ta polja
unesu u Prostorni plan sukladno odredbi Vlade RH.
Zdravko Ivančan – Ova nova karta koju ste dobili trebala bi se početi
primjenjivati do 31.01.2016. godine. Ove stare granice na karti su još od 1974.
Godine, a na žalost svi znate da novom uredbom Vlade RH „uzeli“ su nam rentu na
način da više nije išlo plaćanje po proizvodnji nego po podjeli na teritoriju. Općina je
imala oko 39% teritorija u tom eksploatacijskom polju po čemu smo mi bili u ove
dvije godine zakinjeni za oko 20 miliona kuna. Primjetio sam da se eksploatacijsko
polje smanjuje, ali na prostoru drugih općina, a na našem se prostoru povećava u
predjelu „Mačkove“, cijeli Repaš koji do sada nije bio i „Ruške“. Općina Molve dobiva
25-30% povečanje teritorija na temelju čega bi od ukupnog iznosa teritorija dobili 4-5
miliona kuna više, a mi smo u proračun stavili prihod od 2 miliona kuna. Samim time
smatram i nadam se da će se vratiti rudna renta.
Predsjednik vijeća otvara raspravu.
Vladimir Šešet prisutan na raspravi od 9,30 h
Stjepan Fosić – Smatram da to ne treba podržati jer kada sam ja bio načelnik
probali smo obračunavati i ishoditi papirologiju za zauzetost koliko INA-ini cjevovodi
prolaze kroz našu javnu površinu, a mi sada imamo šansu razgovarati sa INA-om i
tražiti što nam mogu dati za takve stvari. Također im možemo i poljske puteve
predložiti da saniraju na području „Mačkove“.
Vladimir Šešet – Problem je u tome što smo 6000 kvadrata čestica prepisali, a
pola je ostalo općenarodna imovina, što iznosi još 6000 kvadrata za prepisati na
Općinu Molve. Nekada smo to rješavali sa potvrdama u gruntovnici, a sada se
promijenio zakon o cestama i traže geodetstku snimku izvedenog stanja, a geodeti
izlaze na teren i provjeravaju da li je put točno kako je čestica. Večinom to nije točno
jer put ide svojim tokom, a katastarska čestica ide svojim. Tako su nastali problemi u
prijepisu čestica. Kada se to sredi mogli bi dati služnost INA-i, a za služnost HT-a taj
dio posla nam radi odvjetnik. Natječaj za Mačkove i Beljevine je pokrenut i još je u
postupku, a vidjet će se kada to bude provedeno, ali još ništa nije prepisano na
Općinu Molve tako da se ne mogu raditi ugovori o služnosti.
Mirjana Matoš – U pravu ste da se služnosti trebaju riješiti i to je jedan predmet,
a ovo je drugi. Ovdje se samo traži ucrtavanje granica u prostorni plan i usklađivanje
sa novim stanjem. Vlada RH je dala rješenja gdje INA mora definirati točne granice u
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prostoru. Ovdje mi samo donosimo odluku da stvarno stanje prema ovim novim
granicama koje su vidljive na karti, ucrtavamo u prostorni plan i nemaju veze sa
služnosti.
Budući da više nije bilo prijava za raspravu predsjednik dat točku na donošenje.
Marijan Jaković prisutan na sjednici od 9,45 sati.
Općinsko vijeće Općine Molve je sa 6 glasova „ZA“ 1 glasom „PROTIV“ i 1
„SUZDRŽAN“ donijelo

ODLUKU
o IV. Izmjenama i dopunama prostornog plana uređenja Općine Molve
Točka 3.
Razmatranje prijedloga Proračuna Općine Molve za 2016. godinu i projekcija
Proračuna Općine Molve za razdoblje od 2016. do 2018. godine

Obrazloženje prijedloga Proračuna za 2016. i projekcije za 2017 i 2018. daje načelnik.

Zdravko Ivančan- Prijedlogom proračuna općine Molve za 2016. godinu planirani
su ukupni prihodi i primici u iznosu 17.525.455,00 kuna. Rashodi i izdaci u 2016. godini
planiraju se 17.525.455,00 kn. Najznačajniji izvor financiranja općine Molve je rentaplanirana u iznosu od cca 9,2 mil kuna. Od INA-e očekujemo i uredno plaćanje nakande
za zauzetost površine. S obzirom da je Uredbom vlade renta smanjena, u 2016. godini
očekujemo njezino povećanje za 2.000.000,00kn u odnosu na 2015.god. (oko 160.000 –
170.000kn mjesečno). Prihodi od poreza planirani su u iznosu 996.000,00 kn, na temelju
devetomjesečne realizacije za 2015. godinu te procjene realizacije do kraja 2015. godine.
(devetomjesečna realizacija 2015.: 781.548,11 kn). Planirane su pomoći od EU fondova
za Projektnu dokumentaciju za izgradnju teniskog terena (mjera 7.4) u iznosu od
30.000,00kn te Projektna dokumentacija za uređenje SRC Sekuline (mjera 7.4) u iznosu
od 30.000,00kn. Također, 2016. godine planirana je pomoć EU fonda u 100%-tnom
iznosu od 48.000,00kn za Projekt ukupnog razvoja Općine. Planirane su pomoći Fonda
za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i to 24.000,00 kuna tj. 40% za nabavu
zelenih otoka ,te 15.575,00kn tj 40% za financiranje Izrade energetskog pregleda javne
rasvjete na području Općine Molve koji će biti plaćen u 2015. godini (zbog toga
očekujemo povrat sredstava iz Fonda u 2016. koji će se kao izvor financiranja rasporediti
na financiranje drugih rashoda). Planiramo kapitalnu pomoć Ministarstva graditeljstva i
postornog uređenja za Projektnu dokumentaciju za energetsku obnovu dječjeg vrtića
''Pčelica'', Molve u 100%-tnom iznosu 100.000,00kn, a samu energetsku obnovu
(nadogradnju vrtića) planiramo u 2017.god.
Za gradnju kabelske javne rasvjete u Ulici Medvrti planiramo rashode u iznosu
300.000,00kn koji će biti financirani kapitalnom pomoći Ministarstva gospodarstva.
Nismo odustali od najavljenih i planiranih investicija kojima želimo potaknuti gospodarski
razvitak općine kroz poticanje poljoprivrede, obrtništva i trgovačkih društava kao i
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zapošljavanje. U tu svrhu , morat ćemo neke investicije sprovesti kroz zaduživanje –
podizanjem kredita u iznosu 4.730.000,00 kuna uz poček od 1.godine za ove investicije:






Asfaltiranje nerazvrstanih cesta u iznosu od 2.000.000,00 kn. (prijava na EU fond
- sredstva u 2017.)
Izgradnja reciklažnog dvorišta u iznosu od 1.000.000,00 kn.
Dodatna ulaganja na društvenom domu Molve Grede 600.000,00 kn. (EU fond –
sredstva
Dodatna ulaganja na društvenom domu Repaš 600.000,00 kn.
u 2017.)
Dodatna ulaganja na društvenom domu kino sale 600.000,00 kn.

Od ostalih aktivnosti koje se planiraju financirati sredstvima općine izdvojili bi:























dodatno ulaganje na zgradi Poler za dokup snage struje u iznosu 100.000,00 kn,
dodatno ulaganje na zgradi NK Repaš 20.000,00kn
Sanacija pročistača otpadnih voda planirana je u iznosu 200.000,00 kn.
Izgradnja sekundarne kanalizacije na Trgu braće Radića u iznosu od 100.000,00
kn
Nabava revizijskih okna za kanalizaciju 100.000kn
Dodatno ulaganje na galeriji za uređenje prostora za etno zbirku 50.000,00kn
Projektna dokumentacija za uređenj zone Brzdeljeva ukupan iznos 60.000kn
Izrada projektne dokumentacije za prenamjenu zgrade u N. Vinodolskom u
starački dom 50.000,00kn
Izrada projektne dokumentacije za izgradnju sustava grijanja (Općina, vrtić, kino
sala..) 50.000,00kn
Održavanje cesta planirano je u iznosu 324.500kn a obuhvaća tekuće i
investicijsko održavanje u iznosu 80.000,00kn, izvanredno održavanje
50.000,00kn, zimska služba 60.000,00kn, malčiranje 80.000,00kn te materijal i
dijelovi za održavanje (agregat) u iznosu od 40.000,00kn i sol i kamenčići za
zimsko održavanje u iznosu od 14.500,00kn
Planirano je uređenje i održavanje dječjih igrališta u iznosu 35.500,00kn, te
izgradnja igrališta u Gornjoj šumi 20.000,00kn i nabavka ograde za dječja
igrališta u iznosu 20.000,00kn
Izgradnja nogostupa u Đurđevačkoj ulici 180.000kn
Izgradnja nogostupa u Ulici braće Novakovića 80.000 kn
Asfaltiranje na trgu Braće Radića ( kod Ormanca) 50.000 kn
gradnja kabelske javne rasvjete u Ulici braće Novakovića 30.000 kn
Projektna dokumentacija za prepumpne stanice (Đurđevačka, Marijanska) u uk
iznosu 60.000,00kn
Projektna dokumentacija za modernizaciju nerazvrstanih cesta 172.500 kn
sufinanciranje knjižnične usluge bibliobusa 5.000 kn
kapitalna donacija Župi za prozore 50.000 kn
kapitalna pomoć komunalnom društvu za kupnju mehanizacije 100.000kn

Što se tiće subvencija izdvojili bi sredstva za:





legalizacija objekata i projektne dokumentacije 90.000 kn,
razvoj pčelinjih zajednica 30.000 kn,
osnivanje gospodarskih subjekata i zapošljavanje 40.000 kn,
termofasade 50.000 kn,
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kamate na kredite poljoprivrednicima obrtnicima i trg.društvima 180.000,
(ukupno)
umjetno osjemenjivanje i trihineloza 300.000kn,
ispitivanje plodnosti tla 10.000 kn,
okrupnjavanje i uređenje poljoprivrednog zemljišta 30.000 kn,
kupovina mehanizacije i strojeva 150.000 kn, podizanje novih nasada 30.000 kn,
nabava sustava za navodnavanje 10.000 kn, podizanje plastenika 10.000 kn,
osiguranje usjeva, nasada i stoke 50.000kn, za osiguranja lovišta 10.000kn,
subvencije poljoprivrednicima za pregled prskalica 10.000kn,
edukacija i stručno osposobljavanje 20.000kn,
proljetna sjetva 180.000 kn,
sufinanciranje poljoprivrednicima izradu proj. dokumentacije za EU fondove
20.000kn,
pomoć udomiteljima za opremanje i adaptaciju 30.000kn,
pomoć za trškove ogrijeva 22.800kn,
podmirenje duga fizičkih osoba 30.000 kn,
kamate za stjecanje prve nekretnine 30.000 kn,
pomoć za novorođenče 150.000 kn,
sufinanciranje cijepljenja djevojčica protiv HPV-a 35.000kn
prehrana učenika 100.000kn,
nabava radnih bilježnica i knjiga za učenika 70.000kn,
pomoći za obrazovanje (nagrade uspješnim učiteljima i učenicima, naknade za
deficitarna zanimanja i naknade građanima za obrazovanje – doškolovanje,
prekvalifikacija itd.) u ukupnom iznosu 130.000kn
učeničke i studentske pomoći 350.000kn

Prema Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i
projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, predlažu se okvirni iznosi
namijenjeni financiranju udruga prema području djelovanja:







Dobrovoljno vatrogastvo: 135.000 kn
Udruge u gospodarstvu: 40.000 kn
Udruge u kulturi: 150.000 kn
Udruge u sportu: 400.000 kn
Humanitarne udruge: 5.000
Ostale udruge: 20.000 kn

2017.godina
Projekcija rashoda i izdataka u 2017.g. iznosi 16.964.567,00 kn. Ukupni prihodi i primici
planirani su u iznosu 16.964.567,00 kn.
Od značajnijih inveticija, u planu su Energetska obnova (nadogradnja) vrtića ''Pčelica'' u
iznosu od 2.000.000,00kn, te prenamjena zgrade u Novom Vinodolskom u starački dom
u iznosu od 1.000.000,00kn.
Projekti bi se financirali prihodima iz EU fondova refundiranih u 2017. godini za
realizirane investicije u 2016. koje su financirane kreditima.
Planira se otplata godišnjeg anuiteta kredita iz 2016. Godine u ukupnom iznosu
897.452,00kn (glavnica + kamata).
Subvencije nisu planirane.
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2018.godina
Ukupni proračun planiran je u iznosu 13.795.195,00 kn.
Planira se priprema zemljišta za izgradnju hale u Brzdeljevoj, te sama izgradnja hale u
ukupnom iznosu od 2.500.000,00kn.
Također, projekti bi se financirali prihodima EU fondova refundiranih u 2018. godini za
realizirane projekte iz 2017. godine.
Planira se otplata godišnjeg anuiteta kredita iz 2016. godine u ukupnom iznosu
897.452,00 kn (glavnica + kamata).
Subvencije nisu planirane.
Predsjednik vijeća otvara raspravu
Stjepan Fosić – Hvala na lijepom obrazloženju i želim da se sve to ostvari, ali
mislim da neće. Od ovih EU fondova neće biti ništa jer Općina nema novaca. Općina
je 2016. godine gotova. Prvo se sve mora izfinancirati kako bi se dobio kredit.
Marijan Jaković – Ja se također slažem i nadam da će se sve to ostvariti i mora
se ostvariti. Želimo to zajedno realizirati ali smatram da su ovo sve samo priče. Kako
ćemo mi nešto raditi (halu u Poleru) bez građevinske dozvole? Novi Vinodolski isto
tako. Lažno se predočava proračun jer ti projekti nemaju nikakvu dokumentaciju.
Izvoli ih napraviti i staviti pred nas. Pet godina pričate priče za malu djecu i ovo su
neistiniti podaci. Niste ishodili ni jednu građevnu dozvolu kao ni uporabnu dozvolu, a
stalno pričate o fondovima. U Brzdeljevoj se ne može graditi jer je metar ispod zemlje
kamenje koje se je navozilo, a u proračunu je gradnja hale u Brzdeljevoj što je
nemoguće napraviti i lažno se prikazuje. 2010-te godine glasali ste protiv kulturne
baštine i kupnje kuće na „Mišćacevom“ za što je tadašnji načelnik Stjepan Fosić
osigurao sredstva, kupoprodajni ugovor je bio napravljen i sve je bilo dogovoreno.
Sada govoriš u Podravskom listu da su za to bili nesređeni imovinski odnosi.
Zdravko Ivančan – Po ovome što vi govorite ne bi se ništa radilo i planiralo. Što
se tiće Brzdeljeve radili ste trafostanicu za 1.300.000 kn, a sada govorite da se tamo
ne može ništa raditi. Za kupnju kuće na „Mišćarcevom“ mogu reći da ste kupnjom
htjeli potkupiti Marijana Ivančana, a kupnja te kuće nikad nije bila na Općinskom
vijeću.
Marijan Jaković – Nije istina. Marijan Ivančan je plaćen nogometnim klubom
gdje je dobio 860.000 kn za klub. Došli su župan Koren i Damir Felak kod načelnika
Fosića i zamolili ga da li može riješiti Marijana Ivančana kako bi HSS imao većinu u
Županijskoj skupštini. Dakle za potrebe HSS-a, da bi imao većinu, Stjepan Fosić je
Marijana Ivančana riješio.
Stjepan Fosić- Uključio bi se u raspravu vezano za kulturnu baštinu i uređenje
galerije Molvarskog likovnog kruga gdje bi županija dala 100.000 kuna. Pitam kako
češ to platiti jer će biti predviđeni dodatni radovi oko 80.000 kn i opet će se stvarati
dug u Općini.
Predsjednik vijeća napominje da se vijećnici pridržavaju točke dnevnog reda
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Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali načelnik, Marijan Jaković i Stjepan Fosić,
predsjednik vijeća zaključuje raspravu te prelazi na drugu točku dnevnog reda

Točka 4.
Razmatranje i donošenje Odluke o odobravanju pomoći za školovanje učenicima
i studentima s područja Općine Molve za školsku godinu 2014/2015.
Uvodno obrazloženje daje načelnik.

Zdravko Ivančan - Pomoći će se i nadalje isplaćivati za razdoblje od 10 mjeseci i
to u 2016. godini za proteklu školsku godinu 2014/2015.
Uvjeti su da učenici i studenti imaju prebivalište na području Općine Molve te da su 2015.
uspješno završili školsku odnosno godinu studija.
Pomoć za redovne učenike iznosi 250,00 kn, a za izvanredne iznosi 125,00 kn mjesečno.
Prijedlog je načelnika da se:


za aktivno sudjelovanje od barem 6 mjeseci u KUD-u Molve, te nogometnim ili
košarkaškom klubu s područja Općine Molve učenicima dodijeli dodatni iznos od
200,00 kn mjesečno do najviše 2.000,00 kn ili ako se radi o deficitarnim
zanimanjima: zidari, armirači, strojobravari, ličioci, dimnjačari ili poljoprivredna
škola



za aktivno sudjelovanje u navedenim udrugama studentima bi se odobrilo
dodatno 400,00 kn mjesečno do najviše 4.000,00 kn ili ako se radi o deficitarnim
zanimanjima: pravo, geodezija, agronomija, strojarstvo, građevinarstvo,
arhitektura ili medicina.
Nakon uvodnog obrazloženja, predsjednik otvara raspravu
Marijan Jaković – Ja nisam za da djeci uzimamo i na njima šparamo.

Zdravko Ivančan – Imao sam viziju da si studenti uzmu kredite i po završetku
školovanja ga vrate, a ako ostanu živjeti u Molvama tada bi kredit vraćala Općina. Puno
naših mještana je blokirano što bi značilo da se samo djeca bogatih roditelja mogu
školovati, a ona malo siromašnijih ne mogu.
Stjepan Fosić- To nije dobro, tko će te kredite vraćati?
Marijan Jaković- Ja sam da ostane kako je i bilo ako nemaš 200, daj im 100 kn.
Zdravko Ivančan – Pa ništa se ne smanjuje, još jednom pročitaj prijedlog.
Ivan Tuba – Svatko je za nešto nadaren. Nekome je teška matematika a netko
to može, dakle nisu svi za sve. Svatko od nas je nadaren za nešto.
Marina Ivančan – Moj prijedlog za učenike je uz 2.500,00 kn godišnje dodati još
1.000,00 kn ako se radi o deficitarnim zanimanjima ili ako su u nogometnom,
košarkaškom klubu ili KUD-u.
Za studente uz 4.000,00 kn godišnje plus još 2.000,00 kn, znači sveukupno do 7.000,00
kn.
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Marijan Jaković – Bolje dati djeci nego poljoprivrednicima za umjetno
osjemenjivanje.
Zdravko Ivančan – Podržat ću prijedlog vijećnice Marine Ivančan.
Predsjednik vijeća zatvara raspravu i stavlja ovu Odluku s izmjenama na glasovanje.
Spomenka Žufika odsutna kod glasovanja pod ovom točkom.

Općinsko vijeće Općine Molve je sa 5 glasova „ZA“ i 3 glasa „PROTIV“ donijelo

ODLUKU
o odobravanju pomoći za školovanje učenicima i studentima s područja Općine
Molve za školsku godinu 2014/2015.

Točka 5.
Razmatranje i donošenje Odluke o sufinanciranju redovne kamate i troškova
obrade stambenih kredita za mlade
Uvodno obrazloženje daje Općinski načelnik.

Zdravko Ivančan - Pravo na subvenciju ostvaruju fizičke osobe s prebivalištem
najmanje godinu dana na području Općine Molve.
Subvencionira se trošak obrade jednog stambenog kredita te redovna kamata do 4% za
stambeni kredit najviše do 500.000,00 kn podignut u 2015. godini za rate plaćene u
razdoblju 1.1.2015. do 10.12.2015. godine.
Svrha stambenog kredita treba biti: izgradnja, dovršenje ili kupnja kuće ili stana,
proširenje stambenog prostora (dogradnja / nadogradnja) ili poboljšanje uvjeta
stanovanja (adaptacija).
Javni poziv će trajati do 10.12.2015.
Dokumentacija koja će se tražiti je:


preslika osobne iskaznice;



e-izvadak iz zemljišne knjige;



preslika ugovora o stambenom kreditu;



preslika otplatnog plana stambenog kredita

Povrat troška redovne kamate vršit će se tromjesečno, nakon što korisnik kredita dostavi
dokaz o uplati rate kredita. U slučaju da korisnik subvencije proda ili zamijeni kuću ili
stan u roku od 5 godina od dana odobrenja subvencije, dužan je u roku od 8 dana vratiti
cjelokupni iznos subvencije uz zateznu kamatu. Uvrštene su odredbe o isključivanju iz
svih subvencija Općine Molve u narednih 5 godina u slučaju davanja neistinitih
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podataka.Htio bih da se ovo podrži kako bi se pomoglo mladima u našoj Općini. Mladima
se smatraju do 40 godina.
Nakon uvodnog obrazloženja, predsjednik otvara raspravu.
Marijan Jaković - Opet je ista stvar kao i prije 3 godine. Nitko nije protiv mladih
obitelji, ali koje su to obitelji, koji su to korisnici, koji su to krediti, koliko se to
sufinancira? Ne želim analizu nego rezultate prethodnoga razdoblja.
Zdravko Ivančan - Svatko je dužan svakih 6 mjeseci donijeti dokaz o stanju
gospodarstva. Netko donosi, netko ne donosi.
Marijan Jaković - Želim vidjeti koje su obitelji dobivale subvencije.
Zdravko Ivančan - Radi se na tome, ali tih subvencija ima puno pa to duže traje.
Budući da više nije bilo prijava za raspravu, predsjednik vijeća zatvara raspravu i
stavlja ovu točku na glasovanje.
Općinsko vijeće Općine Molve je sa 7 glasova „ZA“ i 2 „SUZDRŽANA“ donijelo

ODLUKU
o sufinanciranju redovne kamate i troškova obrade stambenih kredita za mlade

Točka 6.
Razmatranje i donošenje Odluke o sufinanciranju nabave sustava za
navodnjavanje
Uvodno obrazloženje daje Općinski načelnik.
Zdravko Ivančan - Pravo na subvenciju ostvaruju registrirane fizičke ili pravne
osobe s prebivalištem odnosno sjedištem na području Općine Molve. Uvjeti su da je u
2015. godini nabavljen i postavljen sustav za navodnjavanje proizvodnje ratarskih
kultura, cvijeća, povrća i višegodišnjih nasada na površini od najmanje 1.000 m2.
Subvencionira se do 50 % plaćenih troškova bez PDV-a (za one koji su u sustavu PDV-a),
po priloženom računu, najviše do 5.000,00 kuna po korisniku, što će se isplatiti na žiro
račun korisnika.
Raspisat će se javni poziv koji će trajati do 10. prosinca 2015.
Predlaže se da u Odluci stoji da su korisnici dužni priložiti:


presliku osobne iskaznice (obostrano) ili uvjerenje o prebivalištu,



dokaz o registraciji (izvadak iz registra, rješenje, obrtnica i sl.),



dokaz o prijenosu sredstava za nabavu sredstava za rad sa žiro računa korisnika
na žiro račun prodavatelja, osim sredstava nabavljenih iz zemalja europske unije,



presliku računa ili otkupnog bloka,



izvod iz evidencije dugotrajne imovine o nabavljenom sustavu za navodnjavanje,
ako je podnositelj u sustavu PDV-a.
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Nakon uvodnog obrazloženja, predsjednik otvara raspravu
Stjepan Fosić - Opet postavljam pitanje s čime ćeš ti to platiti? Pojedincima će se
platiti a ostalima ne.
Marijan Jaković - Pokažite nam ta sredstva. Tih sredstava u proračunu nema.
Budući da nije bilo daljnjih prijava za raspravu, predsjednik vijeća zatvara
raspravu i stavlja ovu točku na glasovanje.
Općinsko vijeće Općine Molve je sa 8 glasova „ZA“ i 1 glas „PROTIV“ donijelo

ODLUKU
o sufinanciranju nabave sustava za navodnjavanje
Točka 7.
Razmatranje i donošenje Odluke o odobravanju sredstava za sufinanciranje
kamate obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima i zadrugama s područja
Općine Molve, uključenim u Operativne programe razvitka govedarske i
svinjogojske proizvodnje po kreditu HBOR-a
Uvodno obrazloženje daje Općinski načelnik.
Zdravko Ivančan - Pravo na subvenciju ostvaruju kao i do sada, OPG-i i zadruge
s područja Općine Molve koji su uključeni u Operativni program razvitka govedarske
proizvodnje, odnosno svinjogojske proizvodnje. Subvencionira se 2% kamata na
uplaćene rate kredita u 2015. godini, najviše do 20.000,00 kn po korisniku kredita.
Korisnik kredita mora biti i uplatitelj rata kredita, te u trenutku podnošenja zahtjeva
zapošljavati1 osobu s područja Općine Molve u stalnom radnom odnosu (navedeno ne
ubraja i vlasnika OPG-a) te je dužan zadržati barem jednu osobu u radnom odnosu
najmanje godinu dana od dana uplate sredstava od strane Općine Molve.
Dokazi o uplati rata kredita zaprimat će se do 15. prosinca 2015. Uvrštene su odredbe o
isključivanju iz svih subvencija Općine Molve u narednih 5 godina u slučaju davanja
neistinitih podataka, kao i ograničenje subvencije ukoliko isti korisnik već prima druge
potpore do iznosa 35.000,00 kuna ukupno isplaćenih potpora u 2015. godini.
Predsjednik vijeća otvara raspravu
Prijava nije bilo
Predsjednik vijeća daje točku na donošenje.
Općinsko vijeće Općine Molve je sa 8 glasova „ZA“ i 1 glasom „PROTIV“ donijelo

ODLUKU
o odobravanju sredstava za sufinanciranje kamate obiteljskim poljoprivrednim
gospodarstvima i zadrugama s područja Općine Molve, uključenim u Operativne
programe razvitka govedarske i svinjogojske proizvodnje po kreditu HBOR-a
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Točka 8.
Razmatranje i donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za
obavljanje komunalnih poslova na temelju pisanog ugovora - održavanje javne
rasvjete na području Općine Molve za razdoblje od dvije godine
Mirjana Matoš, pročelnica Općine Molve, daje uvodno obrazloženje.
Mirjana Matoš - Temeljem provedenog javnog natječaja o obavljanju poslova
održavanje javne rasvjete na području Općine Molve za razdoblje od dvije godine,
pristigla je jedna ponuda tvrtke "Komunalne usluge Đurđevac d.o.o.". Zapisnik ste dobili
u materijalima.
Nakon uvodnog obrazloženja, predsjednik vijeća otvara raspravu
Zdravko Ivančan - Možemo bez natječaja, javne nabave potpisati ugovor u
iznosu od 200.000,00 kuna.
Marijan Jaković - Zašto kod Ormanca svijetli svaka lampa, a u Vulički na zavoju
ne svijetli?
Zdravko Ivančan - Ja sam inzistirao na ovakvom natječaju tako da se ne
obračunavaju putni troškovi jer su nas više putni troškovi koštali nego što je koštala
izmjena dvije, tri svjetiljke.
Predsjednik vijeća zatvara raspravu i daje ovu točku na donošenje.

Općinsko vijeće Općine Molve je sa 8 glasova „ZA“ i 1 glas „PROTIV“ donijelo

ODLUKU
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalnih poslova na
temelju pisanog ugovora - održavanje javne rasvjete na području Općine Molve
za razdoblje od dvije godine
Točka 9.
Razmatranje i donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za
obavljanje komunalnih poslova na temelju pisanog ugovora - strojno
čišćenje snijega i posipavanje kolnika s na području Općine Molve za
razdoblje od 15.11.2015. do 15.04.2016. godine

Uvodno obrazloženje daje Općinski načelnik.
Zdravko Ivančan - Temeljem provedenog javnog natječaja o obavljanju poslova
zimske službe - strojnog čišćenja snijega i posipavanja kolnika radi sprečavanja poledice,
za razdoblje od 15.11.2015. do 15.04.2016. godine., pristigla je jedna ponuda obrta za
građevinarstvo i trgovinu"Fides II", vl. Josip Lončar iz Molvi, Petra Preradovića 2. On je
udovoljio našim kriterijima, a iznos za čišćenje po satu je 287,50 kn s PDV-om.
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Nakon uvodnog obrazloženje, predsjednik vijeća otvara raspravu
Stjepan Fosić – Podržavam ovu Odluku, ali me zanima zašto ste poništavali
natječaj? Niste mogli okupiti lanjsku ekipu.
Zdravko Ivančan – Lanjska ekipa nije se javila, a uspjeli smo smanjiti sa
200.000 kn na 50.000 kn.
Budući da više nije bilo prijava za raspravu, predsjednik vijeća zatvara raspravu i
daje ovu točku na donošenje.
Općinsko vijeće Općine Molve je sa 9 glasova „ZA“ donijelo

ODLUKU
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalnih poslova na
temelju pisanog ugovora - strojno čišćenje snijega i posipavanje kolnika s na
području Općine Molve za razdoblje od 15.11.2015. do 15.04.2016. godine
Točka 10.
Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na prijedlog
Financijskog plana Dječjeg vrtića "Pčelica" Molve za 2016. godinu te projekcije
Plana za 2017. i 2018. godinu
Tajana Čubrić daje uvodno obrazloženje.
Tajana Čubrić - za izvršenje plana i programa rada, Dječjem vrtiću u 2016. godini
potrebno je 1.297.345,00 kuna. Izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje
plana i programa rada zasnivaju se na materijalnim uvjetima iz usvojenog Godišnjeg
plana i programa rada za ped.god.2015./2016., financijskim podacima iz 2011., 2012.,
2013. i 2014., realiziranim rashodima i prihodima za prvih 9 mjeseci 2015. godine, te
procjeni očekivanih rashoda i prihoda do kraja 2015. godine kao i važećim pravima na
isplatu naknade sukladno Pravilniku o radu Dječjeg vrtića Pčelica Molve.
Predsjednik vijeća otvara raspravu
Prijava nije bilo
Predsjednik vijeća daje točku na donošenje
Vijećnici Fosić Stjepan i Marijan Jaković odsutni prilikom glasovanja
Općinsko vijeće Općine Molve je sa 7 glasova „ZA“ donijelo
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na prijedlog Financijskog plana Dječjeg vrtića "Pčelica"
Molve za 2016. godinu te projekcije Plana za 2017. i 2018. godinu

14

Točka 11.
Razmatranje i davanje suglasnosti na Prijedlog Pravilnika o izmjeni i dopuni
Pravilnika o radu Dječjeg vrtića "Pčelica" Molve
Općinski načelnik daje uvodno obrazloženje.
Zdravko Ivančan – Na temelju zamolbe od kuharice i spremačice, Upravno
vijeće Dječjeg vrtića “Pčelica” Molve na 22. sjednici predložilo je povišenje navedenih
koeficijenata na: Kuharica 0,880, spremačica 0,700, što približno predstavlja povećanje
od 500,00 kn. Također je predloženo da se radi uvažavanja načela solidarnosti, za sve
radnike kojima nedostaje 5 godina staža ili 5 godina životado starosne mirovine omogući
zadržavanje plaće koju su primali prije promjene radnog mjesta, odnosno prestanka
mandata ravnatelja.
Ivan Tuba - Ja se ne bih složio iz više razloga. U ovoj krizi gdje se plaće
smanjuju i javnim službenicima i dok ljudi rade za puno manje plaće i nama vijećnicima
su smanjena primanja zbog štednje,nekome bi se trebalo povisiti? Bivšoj ravnateljici se
ne treba povisivati plaća. Ako nije zadovoljna neka ide na tržište rada. Sebi skidamo
sredstva a drugima povečavamo.
Mijo Kovaček - Predložio sam prisustvo ravnateljice na ovom vijeću.
Stjepan Fosić - A gdje je?
Mijo Kovaček - Nisam ja taj koji poziva. Spremačica koja ima godinu dana do
mirovine dobila je umanjenje plaće za 1.000,00 kuna, da li je ona manje vrijedan
djelatnik od nekoga koji je do sada dobivao 9.000,00 kuna ili 10.000,00 kuna za posao
koji nije obavljala. Sada ravnateljica i odgojni djelatnici dobili su povećanje plaće, na
staru plaću. A kuharica je dobila 1.500,00 kuna manje a spremačica tisuću i nešto.

Stjepan Fosić napušta sjednicu u 11,50 sati.
Mirjana Matoš - Pravilnikom o radu u suglasnosti možemo povoljnije regulirati
neke stvari za radnike. Ova odluka nije morala biti, ona je samo mogućnost. Vi možete
regulirati da se ova odluka samo djelomično usvaja.
Ivan Tuba - Nije u redu da se jednima plaće povećavaju a drugima smanjuju.
Želim znati kolika je plaća za koje radno mjesto. Smatram da se plaće ne trebaju
povečavati.
Načelnik poziva Ingrid Večenaj Lončar da obrazloži plaće djelatnika dječjeg vrtića
Nakon obrazloženja plaća, dalje se pristupa raspravi.
Mijo Kovaček - Smatram da bi bilo redu da spremačica koja ima godinu dana do
mirovine ima plaću koju je imala i do sada.
Mirjana Matoš – Vama je donešen pravilnik u kompletu u kojem je sastavni dio
članak 1. i članak 2. kakav je bio na Upravnom vijeću Vrtića i nije se mogao razdvojiti.
Općinsko vijeće može reči da uvjetno daje suglasnost na prijedlog pravilnika uz
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isključenje predloženog članka 1 ili 2. Tada će Upravno vijeće Vrtića ukloniti članak koji
vijeće ne podržava i ponovno donijeti prijedlog Pravilnika koji ne sadržava članak koji će
se sada ukloniti. Vijeće mora predložiti kakav uvjet daje Upravnom vijeću Vrtića da se
ovakav prijedlog pravilnika može donijeti.
Siniša Frančić – predlažem da ravnateljica pripremi pravilnik za slijedeće vijeće.
Mijo Kovaček – kako se je glasalo za pravilnik na Upravnom vijeću Vrtića?
Mirjana Matoš – jedan glas je bio protiv, a ostali su bili za.
Ivan Tuba – predlažem da se spremačici i kuharici prihvate ovi koeficijenti, a
ravnateljica neka ima plaću u rangu odgojiteljice odnosno za posao koji sada radi.
Nakon rasprave Općinsko vijeće donijelo je novi prijednog da se Članak 1. daje na
suglasnost, a Članak 2. nema suglasnost.
Predsjednik vijeća zatvara raspravu i stavlja ovu točku na glasovanje sa
navedenim izmjenama.
Općinsko vijeće Općine Molve je sa 6 glasova „ZA“ i 1 „SUZDRŽANIM“ glasom
donijelo
ODLUKU
o suglasnosti na Prijedlog Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o radu
Dječjeg vrtića "Pčelica" Molve

Budući da je dnevni red iscrpljen, predsjednik vijeća zaključio je sjednicu u 12.10 sati.
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URBROJ: 2137/17-15-2
U Molvama, 13. studenog 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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