ZAPISNIK
s 35. sjednice Općinskog vijeća Općine Molve
održane 2. prosinca 2015. godine
Sjednica je održana u zgradi Općine Molve, Trg kralja Tomislava 32, u Sali za
sastanke. Sjednica je sazvana Sazivom KLASA: 021-05/15-01/17, URBROJ: 2137/17-151 od 26. 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.
9.

Mijo Kovaček, predsjednik Općinskog vijeća Općine Molve,
Spomenka Žufika, zamjenica predsjednika Općinskog vijeća Općine Molve,
Zlatko Popec,
Stjepan Fosić,
Dražen Kolarić,
Siniša Frančić.
Ivan Molnar,
Zlatko Senjan,
Marijan Jaković.
Osim članova Općinskog vijeća, sjednici su nazočni:

1. Zdravko Ivančan, općinski načelnik,
2. Mirjana Matoš, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Molve,
3. Tajana Čubrić, viši stručni suradnik za proračun
Sjednici nisu nazočili članovi Općinskog vijeća Općine Molve:
1. Marina Ivančan
2. Ivan Tuba
Predsjednik vijeća konstatirao je da je na početku 35. sjednice Općinskog vijeća
nazočno 9 od 11 članova Općinskog vijeća, te da vijeće može pravovaljano odlučivati.
Predsjednik daje na raspravu i donošenje zapisnik sa 34. sjednice Općinskog vijeća.
Općinsko vijeće Molve jednoglasno je sa 9 glasova „ZA“ usvojilo zapisnik s 34.
sjednice Općinskog vijeća.

reda.

Predsjednik vijeća pitao je želi li tko od vijećnika dati izmjenu ili dopunu dnevnog

Budući da nadopuna nije bilo predsjednik je predložio sljedeći

DNEVNI RED
1. Pitanja vijećnika
2. Razmatranje i donošenje Proračuna Općine Molve za 2016. godinu s Planom razvojnih
programa i projekcijama Proračuna za 2017. i 2018. godinu
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3. Razmatranje i donošenje Konsolidiranog proračuna Općine Molve za 2016. godinu i
konsolidiranih projekcija za 2017. i 2018. godinu
4. Razmatranje i donošenje Programa javnih potreba na području Općine Molve u 2016.
godini i to:
4.1. Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
4.2. Programa održavanja komunalne infrastrukture
4.3. Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi
4.4. Programa javnih potreba u kulturi
4.5. Programa javnih potreba u sportu
4.6. Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi
4.7. Programa javnih potreba u osnovnom školstvu
4.8. Programa utroška sredstava šumskog doprinosa
5. Razmatranje i donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Molve za 2016.
godinu
6. Razmatranje i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava
Proračunske zalihe Proračuna Općine Molve za razdoblje od 1. srpnja 2015. do 30.
studenog 2015. godine
7. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjeni odluke o subvencioniranju troškova
ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Molve
8. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o plaći i drugim materijalnim
pravima općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika Općine Molve
9. Razmatranje i donošenje Odluke o načinu obračuna i plaćanja usluge skupljanja,
odvoza i odlaganja komunalnog otpada na području vikend naselja Čingi-Lingi

Dnevni red usvojen je sa 9 glasova „ZA“.
Točka 1.
Pitanja vijećnika
Stjepan Fosić – Postavlja pitanje načelniku: Da li će ove godine radnici
vrtića,komunalci, vijećnici Općinskog i Mjesnih odbora dobiti Božičnice? Ako za sve ima
novaca mislim da bi se trebalo osigurati nešto i za te ljude. Nadalje, naša crkva je u
urušavanju,da li se brinete za to njeno stanje?
Drugo pitanje vezano za proračun: Ja za ovaj proračun nisam, on nije realan. Doći će
2016. godina a mi nismo napravili ništa.
Zdravko Ivančan – Pozdravlja sve prisutne i zahvaljuje se gosp. Fosiću na ovoj
brizi za Općinu jer on za svoje vrijeme nije brinuo za nju pa sad brine. Iznos koji bude u
mogućnosti ćemo staviti za Božićnice. Već sam razgovarao i sa ravnateljicom vrtića tako
da radimo na tome. Za vašu informaciju išle su i Uskrsnice ove godine, koje za vrijeme
svog mandata, gosp. Fosić, vi niste davali.
Što se tiče naše crkve, u proračun je stavljeno već 50,60 tisuća kuna u redoviti rad,
župan je rekao da će dio toga biti prenamjenjen i za nove prozore, a 50 tisuća kuna je
osigurano iduće godine za kapitalne investicije za crkvu. Znam da fasada zadnje četiri
godine nije ni dirnuta, napravio se samo gornji ulaz u crkvu. Nažalost nije bilo više
financijskih mogućnosti.
Nadalje, vidim da niste čitali proračun, u planu je uređenje pročelja same zgrade,
izmjena stolarije, ulaza i izmjena tlakavaca itd.
Marijan Jaković - Dakle, Ključeci, Konačka, Pavleka Miškine i Preradovićeva.
Projekt na tim ulicama je započet ali nije završen. Nisu završene pješačke staze,
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signalizacija. Trg braće Radića je ostao, 300 000 kuna je bilo u proračunu za to, ti i tvoji
vječnici ste bili da se to skine, to se skinulo s proračuna i dalo za sušu. Drugu godinu je
opet trebala biti ta stavka u proračunu da se nastavi taj rad. Moja želja je bila da se tamo
stave dvije statue braće Radić. Nažalost mi nemamo ni pješačke prijelaze, signalizaciju i
izlaz prema školi. Ne vidim ni u proračunu da toga ima. Nije mi jasno, zašto nije
stavljena u proračun obnova Trga braće Radića?
Zdravko Ivančan – Hvala na postavljenom putanju. Dakle za ulicu Mihovila
Pavleka Miškine, Konačku i Ključeci pokrenut je postupak za tehnički pregled. Moramo ih
dovršiti po građevinskoj dozvoli. Signalizaciju smo s našim Županijskim cestama dobili
suglasnost da ucrtaju i postave sve. To je njihov dio posla i to će oni napraviti sami. Što
se tiče kapelice jako dobro ste upoznati s time da je naš župnik svojedobno dobio
financijska sredstva za uređenje 2012. godine, međutim kapelice se nažalost nisu
napravile. Nadam se da će se u nardnom periodu to sve obaviti.Proračun se smanjio i ja
kao odgovorna osoba sve moram rasporediti i ostaviti nešto za ulaganje. Imamo planove
sljedeće godine u dogovoru s INA-om pokrenuti neki projekat i osposobiti Trg braće
Radića.
Stjepan Fosić – Obrača se načelniku: Čujem da pripremaš projekt Selsku
komunalnu firmu predati u ruke Komunalija Đurđevac? Ne znam kamo to sve vodi.
Zdravko Ivančan – Imali ste Izmjene prostornog plana koje su bile prošle godine
i mogli ste se ovih dana očitovati,ali niste poduzeli ništa i sad vam sve smeta. Imali smo
stavku za izradu projekatne dokumentacije kod hale Poler. Izglasali ste i pokrenuli smo
taj projekat.
Stjepan Fosić – To mi nismo izglasali. To je napravljeno u tišini.
Zdravko Ivančan – Bila je stavka u proračunu.
Nakon rasprave predsjednik prelazi na sljedeću točku.
Marina Ivančan, član općinskog vijeća prisutna sjednici.
Točka 2.
Razmatranje i donošenje Proračuna Općine Molve za 2016. godinu s Planom
razvojnih programa i projekcijama Proračuna za 2017. i 2018. godinu
Uvodno obrazloženje daje načelnik.
Zdravko Ivančan – Nastavak od prošlog puta, današnje Razmatranje i donošenje
Proračuna za 2016. godinu vam donosim još opširnije i sažetije.
Dakle sve ste materijale dobili u pozivu. Što se tiče financiranja i svega ostaloga u
razgovoru s INA-Općina Molve bit će nam bolje sljedećih godina,nadam se, tako da
pokrijemo sve obaveze koje imamo kao i komunalnu infrastrukturu koja nam je
potrebita tako da je se treba staviti u funkciju.
Značajnije promjene su: asfaltiranje nerazvrstanih cesta, projekat koji će se
nominirati na EU fondu. Sada ćete svi dobiti primjerak. Ako zadovoljimo sve njihove
zahtjeve trebali bi dobiti 90% od iznosa, dakle 10% plaćamo mi kao Općina. Potpisani
su ugovori sa konzultantima koji rade na tome. Očekujem da se bar jedan dio od toga
i ostvari.
Također se mijenja nešto u vezi Udruga,ap da skrenem pažnju i na to. Kad je na
snagu stupio zadnji zakon u vezi načina financiranja i sprovođenja aktivnosti gdje oni
postaju kao profitabilne organizacije. Samo su DVD-i izuzeti iz toga.

3

Nakon što je načelnik Općine Molve obrazložio cijeli Proračun, predsjednik Vijeća
otvara raspravu.
Stjepan Fosić – U vezi mjera sufinanciranja gospodarstvenicima,
poljoprivrednicima i ostalima. Načelniče neki su ljudi isplanirali i po tvom datom obećanju
uradili očekujući pomoć Općine a ne znam koliko si toga izvršio. Puno njih kaže da si ih
time uništio jer nisi isplatio ono što je bilo obećano. Neki su dobili, neki nisu i tu je veliko
ogorčenje mještana.
Zdravko Ivančan – Vi ste u lipnju ove godine donijeli odluku o isplati
maksimalnog iznosa subvencija za pjedinca, dakle 35 000 kuna. Dakle oni koji su došli do
tog iznosa više ne mogu dobiti i tu je kraj rasprave. Iduće godine, od 1.1.2016., se
drugačije knjiži. Bude povezanost županije,gradova i općina gdje budemo mogli
knjiženjem svake subvencije vidjeti koliko su isti ti već dobili od grada, općine ili bilo
čega drugoga. U slučaju da se prekorači županija, grad ili općina odmah dobiva kaznu.
Drugi tjedan će biti završena izdrada svih subvencija na kojoj rade naše djelatnice koje
su na stručnom usavršavanju u Općini. Imat ćemo uvide svih subvencija Općine Molve od
2009.-2015. godine, tako da više nema skrivanja niti ispitivanja tko je koliko dobio.
Marijan Jaković – Samo da objasnim predlagatelju zašto to ne mogu prihvatiti i
zašto ne budem glasovao za ovaj proračun. Zato jer je valjda svakome jasno da ovih
23.000.000,00 kuna nije ostvarivo,da je lažno i neistinito.
Ivan Molnar – U vezi jučerašnjeg Odbora za financije i proračun, ja sam odmah
rekao da 23 miliuna kuna nije realno. Bilo bi realno nekih 13 ili 14. Ja sam odmah pitao
da li su gotovi troškovnici i da li imamo projekte. Rečeno mi je da imamo i da su ti
projekti spremni za mjeru 7.2. koja se treba otvoriti početkom 2016. godine. S druge
strane predočeno je da će se u 1.mjesecu 2016.godine povisiti renta za 20-25 % što je
2-3 miliona kuna. Ja sam samo želio obrazložiti za što sam glasovao jučer.
Nakon rasprave predsjednik vijeća stavlja ovu točku na donošenje.
Općinsko vijeće Općine Molve je sa 7 glasova „ZA“ 2 glasa „PROTIV“ i 1
„SUZDRŽAN“ donijelo
ODLUKU
O donošenju Proračuna Općine Molve za 2016. godinu s Planom razvojnih
programa i projekcijama Proračuna za 2017. i 2018. godinu.
Točka 3.
Razmatranje i donošenje Konsolidiranog proračuna Općine Molve za 2016.
godinu i konsolidiranih projekcija za 2017. i 2018. godinu
Uvodno obrazloženje daje Tajana Čubrić.
Tajana Čubrić - Konsolidirani proračun je proračun Općine Molve plus vrtički
prihodi. Isto tako vrtićki rashodi koji se financiraju iz njihovih prihoda po posebnim
propisima, to je planirano oko 166 000 kuna kao i svake godine.
Tako da je planirani proračun za Općiknu Molve 23. 723. 050,00 kuna.
Nakon uvodnog obrazloženja, pošto rasprava nije bilo, predsjednik daje Točku 3
na glasovanje.
Prilikom glasovanja član Općinskog vijeća, Marina Ivančan, nije prisutna.
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Općinsko vijeće Općine Molve je sa 6 glasova „ZA“ 2 glasa „PROTIV“ i 1
„SUZDRŽAN“ donijelo
ODLUKU
o donošenju Konsolidiranog proračuna Općine Molve za 2016. godinu i
konsolidirane projekcije za 2017. i 2018. godinu.
Točka 4.
Razmatranje i donošenje Programa javnih potreba na području Općine Molve
u 2016. godini
Točka 4.1.
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
Uvodno obrazloženje za sve podtočke daje pročelnica, Mirjana Matoš.
Mirjana Matoš - Zakon o komunalnom gospodarstvu nalaže donijeti i ovaj
program. On sadrži više glavnih točaka, a to su:
- Javne površine
- Javna rasvjeta
- Održavanje čistoće
1.Javne površine
Izgradnja dječjeg igrališta u Gornjoj Šumi

20.000,00 kuna.

Izvor financiranja je nefinancijska imovina Proračuna Općine Molve za 2016.
godinu u cijelosti.
Izgradnja sekundarne kanalizacije
na Trgu Braće Radića

100.000,00 kuna.

Izvor financiranja je nefinancijska imovina Proračuna Općine Molve za 2016.
godinu u cijelosti.
Izgradnja nogostupa u Đurđevačkoj ulici

180.000,00 kuna.

Izvor financiranja je nefinancijska imovina Proračuna Općine Molve za 2016.
godinu u cijelosti.
Izgradnja nogostupa u Ulici braće Novakovića

80.000,00 kuna.

Izvor financiranja je nefinancijska imovina Proračuna Općine Molve za 2016.
godinu u cijelosti.
Izgradnja autobusnog stajališta
kod Osnovne škole u Molvama

50.000,00 kuna.
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Izvor financiranja je nefinancijska imovina Proračuna Općine Molve za 2016.
godinu u cijelosti.
Asfaltiranje kod Trga braće Radića

50.000,00 kuna.

Izvor financiranja je nefinancijska imovina Proračuna Općine Molve za 2016.
godinu u cijelosti.
Asfaltiranje lokalnih nerazvrstanih cesta

3.876.000,00 kuna.

Izvor financiranja su primici od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od
387.600,00 kuna i sredstva iz EU fondova u iznosu od 3.488.400,00 kuna.
Priprema i asfaltiranje kod vage
u Molve Gredama

40.000,00 kuna.

Izvor financiranja je nefinancijska imovina Proračuna Općine Molve za 2016.
godinu u cijelosti.

2. Javna rasvjeta

Gradnja kabelske javne rasvjete
u Ulici Braće Novakovića

30.000,00 kuna.

Izvor financiranja je nefinancijska imovina Proračuna Općine Molve za 2016.
godinu u cijelosti.
Gradnja kabelske javne rasvjete u Ulici Medvrti

300.000,00 kuna.

Izvor financiranja su sredstva Ministarstva gospodarstva u cijelosti.

3. Održavanje čistoće

Izgradnja reciklažnog dvorišta

2.272.000,00 kuna.

Izvor financiranja su primici od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od
1.200.000,00 kuna, od ostalih pomoći u iznosu od 240.000,00 kuna i od
nefinancijske imovine u iznosu od 832.000,00 kuna.

Nakon obrazloženja pročelnice, pesjednik daje ovu točku na glasovanje.
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Općinsko vijeće Općine Molve je sa 7 glasova „ZA“ 1 glasa „PROTIV“ i 2
„SUZDRŽAN“ donijelo
PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
Točka 4.2
Program održavanja komunalne infrastrukture
Mirjana Matoš - Program sadrži:
-

opseg i opis poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima i
iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa.

Program obuhvaća sljedeće komunalne djelatnosti:
1. održavanje čistoće u dijelu koji se donosi na čišćenje javnih površina,
2. održavanje javnih površina,
3. održavanje nerazvrstanih cesta,
4. održavanje groblja,
5. javna rasvjeta,
6. odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda.
Općinsko vijeće Općine Molve je sa 7 glasova „ZA“ 2 glasa „PROTIV“ i 1
„SUZDRŽAN“ donijelo
PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture
Točka 4.3
Plan javnih potreba u socijalnoj skrbi

Mirjana Matoš - ovim Planom osiguravaju se sredstva u svoti 705.800,00, a
raspoređuju se za:
1.

Pomoći socijalno ugroženim osobama i obiteljima u novcu

80.000,00 kuna,

2.

Pomoći socijalno ugroženim osobama i obiteljima u naravi

40.000,00 kuna,

3.

Uskrsnice i Božićnice umirovljenicima i drugim osobama

150.000,00 kuna,

4.

Darove djeci za blagdan sv. Nikole

30.000,00 kuna,

5.

Pomoć za novorođenu djecu

150.000,00 kuna,
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6.

Sufinanciranje rada gerontodomaćica Selskom
komunalnom društvu Molve

20.000,00 kuna,

7.

Sufinanciranje rada gerontodomaćica „Klubu za starije
osobe Mariška“

80.000,00 kuna,

8.

Pomoć udomiteljima za adaptaciju objekata i opremanje

30.000,00 kuna,

9.

Prehranu socijalno ugroženih osoba

10.000,00 kuna,

10.

Cijepljenje djevojčica protiv HPV-a

35.000,00 kuna,

11.

Sufinanciranje podmirenja troškova ogrjeva

3.800,00 kuna,

12.

Sufinanciranje programa javnih radova

50.000,00 kuna,

13.

Tekuće donacije Općinskom društvu Crvenog križa Molve

10.000,00 kuna,

14.

Tekuće donacije Gradskom društvu Crvenog križa
Đurđevac

10.000,00 kuna,

15.

Tekuće donacije humanitarnim udrugama

5.000,00 kuna,

16.

Tekuće donacije za ostale humanitarne i socijalne potrebe

2.000,00 kuna.

Općinsko vijeće Općine Molve je sa 7 glasova „ZA" i 3 „SUZDRŽAN“ donijelo
PLAN
Javnih potreba u socijalnoj skrbi

Točka 4.4
Program javnih potreba u kulturi

Mirjana Matroš - na području Općine Molve u 2016. godini
ovim programom u Proračunu osigurat će se sredstva u svoti 405.000,00 kuna, a odnosi
se na:
1.

Za udruge u kulturi

150.000,00 kuna,

2.

Kapitalna donacija za uređenje prostora za etno
zbirku u galeriji

80.000,00 kuna,

3.

Za kulturne i sportske manifestacije povodom
proslave Dana Općine Molve

155.000,00 kuna,

4.

Za nabavu umjetničkih djela

10.000,00 kuna.
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5.

Pokretna knjižnica „Bibliobus“

5.000,00 kuna,

6.

Za ostale potrebe u kulturi

5.000,00 kuna.

Općinsko vijeće Općine Molve je sa 7 glasova „ZA“ 2 glasa „PROTIV“ i 1
„SUZDRŽAN“ donijelo
PROGRAM
Javnih potreba u kulturi

Točka 4.5.
Program javnih potreba u sportu

Mirjana Matoš - Za javne potrebe u sportu na području Općine, na temelju
pojedinačnih programa javnih potreba, odnosno programa rada sportskih udruga u
Proračunu će se osigurati sredstva u svoti 495.000,00 kuna, a raspoređuju se:
1.

za tekuće donacije udrugama u sportu

400.000,00 kuna,

2.

za kapitalne donacije ŠRD Bistra Repaš

30.000,00 kuna,

3.

za projektnu dokumentaciju za izgradnju teniskog
terena

30.000,00 kuna,

4.

za projektnu dokumentaciju uređenja Sportsko rekreacijskog centra “Sekuline”

30.000,00 kuna,

5.

za ostale potrebe u sportu

5.000,00 kuna.

Općinsko vijeće Općine Molve je sa 7 glasova „ZA“ 3 „SUZDRŽAN“ donijelo
Program javnih potreba u sportu
Točka 4.6.
Program javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi

Mirjana Matoš - Za javne potrebe iz točke II. ovog Programa u Proračunu Općine
Molve za 2016. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) osiguravaju se sredstva u svoti
1.236.300,00 kuna. Sredstva iz Proračuna uplaćivat će se na žiro-račun Dječjeg vrtića
"Pčelica" Molve putem mjesečnih doznaka u iznosu od 1.131.300,00 kuna, sukladno
odobrenom Financijskom planu, a razliku od 5.000,00 kuna uplaćuje Općina Molve
direktno za program „male sportske škole“ i nabavku opreme za vrtić te 100.000,00 kn
od Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja za izradu Projektne dokumentacije za
energetsku obnovu dječjeg vrtića.
Općinsko vijeće Općine Molve je sa 7 glasova „ZA“ 3 „SUZDRŽAN“ donijelo
Program javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi.
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Točka 4.7.
Program javnih potreba u osnovnom školstvu

Mirjana Matoš - Za ostvarivanje javnih potreba iz točke II. ovog Programa, u
Proračunu se osiguravaju sredstva u svoti 325.000,00 kuna, a raspoređuju se:

1.
2.

Za redovnu djelatnost Osnovne škole
Za Školski sportski klub

75.000,00 kuna,
5.000,00 kuna,

3.

Za prijevoz učenika vezano uz provođenje školskog
kurikuluma

4.

Za kapitalnu pomoć Osnovnoj školi obogaćivanja
knjižnog fonda

10.000,00 kuna,

5.

Za kapitalnu pomoć Osnovnoj školi za izgradnju
knjižnice

20.000,00 kuna,

6.

Za kapitalnu pomoć Osnovnoj školi za opremanje
kabineta

10.000,00 kuna,

25.000,00 kuna,

Općinsko vijeće Općine Molve je sa 7 glasova „ZA“ i 3 „SUZDRŽAN“ donijelo
Program
javnih potreba u osnovnom školstvu.
Točka 4.8.
Program utroška sredstava šumskog doprinosa

Mirjana Matoš - U Proračunu Općine Molve za 2016. godinu planirana su
sredstva šumskog doprinosa u iznosu 19.300,00 kuna.
Sredstva šumskog doprinosa uplaćuju se na poseban račun Općine Molve.
Sredstva šumskog doprinosa iz točke II. ovog Programa utrošit će se za održavanje
komunalne infrastrukture (uređenje kanala).
Općinsko vijeće Općine Molve je sa 7 glasova „ZA“, 2 glasa „PROTIV“ i 1
„SUZDRŽAN“ donijelo
Program
utroška sredstava šumskog doprinosa
Točka 5.
Razmatranje i donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Molve za 2016.
godinu

10

Uvodno obrazloženje daje pročelnica
Mirjana Matoš - Proračun se sastoji od Općeg i Posebnog dijela, te Plana
razvojnih programa.
Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja.
Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih
korisnika iskazanih po vrstama raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti,
tekućih i kapitalnih projekata.
U Planu razvojnih programa Općine Molve iskazani su ciljevi i prioriteti razvoja
Općine koji su povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom Proračuna
Općine.
U Računu prihoda i rashoda iskazani su porezni proračunski prihodi i ostali prihodi
koji su zakonom i drugim propisima donesenim na temelju zakona propisani kao obvezni
i ostali prihodi za koje postoji realna ocjena da će se ostvariti u 2015. godini.
Ostali prihodi namijenjeni su za financiranje Jedinstvenog upravnog odjela Općine
Molve, Općinskog vijeća Općine Molve i ostalih radnih tijela općine, te za financiranje
programa utvrđenih u Posebnom dijelu Proračuna.
Primici od financijske imovine od primljenih otplata zajmova raspoređuju se za
sredstva za srednjoškolsko i visokoškolsko obrazovanje.
Rashodi i izdaci raspoređuju se po proračunskim klasifikacijama i financijskim
planovima proračunskih korisnika, njihovim programima, aktivnostima i projektima, te
ostalim namjenama.
U Računu financiranja iskazani su primici od financijske imovine i zaduživanja, te
izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova.
Plan razvojnih programa za razdoblje od 2016. do 2018. godine čine planovi
razvojnih programa korisnika Proračuna koji su utvrđeni dokumentima o srednjoročnim,
odnosno dugoročnim planovima razvitka, posebnim zakonima, drugim propisima ili općim
aktima.
Predsjednik otvara raspravu
Prijava nije bilo.
Općinsko vijeće Općine Molve je sa 7 glasova „ZA“, 1 glasom „PROTIV“ i 2
„SUZDRŽAN“ donijelo
ODLUKU
O izvršavanju Proračuna Općine Molve za 2016. godinu.
Točka 6.
Razmatranje i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava
Proračunske zalihe Proračuna Općine Molve za razdoblje od 1. srpnja 2015. do
30. studenog 2015. godine
Uvodno obrazloženje daje pročelnica.
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Mirjana Matoš - Izvješćujem Općinsko vijeće da u razdoblju od 1. srpnja 2015.
do 30. studenog 2015. godine nije bilo rashoda s osnove Proračunske zalihe.
Predsjednik otvara raspravu
Prijava nije bilo
Općinsko vijeće Općine Molve je sa 9 glasova „ZA“ i 1 „SUZDRŽAN“ donijelo
ZAKLJUČAK
O usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna
Općine Molve za razdoblje od 1. srpnja 2015. do 30. studenog 2015. godine
Točka 7.
Razmatranje i donošenje Odluke o izmjeni odluke o subvencioniranju troškova
ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Molve
Uvodno obrazloženje daje pročelnica.
Mirjana Matoš - Predlaže se da se u Odluci o subvencioniranju troškova
ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Molve („Službeni glasnik
Koprivničko-križevačke županije“ broj 15/13) u točki IV. stavku 2. brojka „2015“ mijenja
se u „2016“.
Predsjednik otvara raspravu
Prijava nije bilo
Općinsko vijeće Općine Molve je sa 9 glasova „ZA“ i 1 „SUZDRŽAN“ donijelo
ODLUKU
O izmjeni odluke o subvencioniranju troškova ozakonjenja nezakonito
izgrađenih zgrada na području Općine Molve.
Točka 8.
Razmatranje i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o plaći i drugim materijalnim
pravima općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika Općine Molve
Uvodno obrazloženje daje pročelnica.
Mirjana Matoš - Koeficijenti za obračun plaće općinskog načelnika i zamjenika
općinskog načelnika utvrđuju se kako slijedi:



općinski načelnik – 4,0
zamjenik općinskog načelnika – 2,1

Zakonom o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj samoupravi) (NN28/10)
propisano je da:
Koeficijenti za obračun plaće zamjenika župana, zamjenika gradonačelnika i zamjenika
općinskih načelnika mogu iznositi najviše do 85% koeficijenta župana, gradonačelnika
odnosno općinskog načelnika čiji su zamjenici.
S obzirom da 85% od koeficijenta 4,0 iznosi 3,4, predlaže se povećanje koeficijenta
zamjenika općinskog načelnika na najveći dopušteni koeficijent, odnosno 3,4, budući da
sada kao volonter ima pravo na 50% iznosa plaće zamjenika koji dužnost obavlja
profesionalno.
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Predsjednik otvara raspravu
Prijava nije bilo
Općinsko vijeće Općine Molve je sa 7 glasova „ZA“ 1 glasom „PROTIV“ i 2
„SUZDRŽAN“ donijelo
ODLUKU
O izmjeni Odluke o plaći i drugim materijalnim pravima općinskog načelnika i
zamjenika Općinskog načelnika Općine Molve.
Točka 9.
Razmatranje i donošenje Odluke o načinu obračuna i plaćanja usluge
skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada na području vikend naselja
Čingi-Lingi

Mirjana Matoš - Cijena usluge odnosi se na skupljanje, odvoz i odlaganje
komunalnog otpada na području vikend naselja Čingi Lingi pri čemu se kao kriterij
količine primjenjuje volumen otpada. Tako utvrđena količina skupljenog, odvezenog i
odloženog komunalnog otpada dijeli se sa ukupnim brojem vikend objekata na području
vikend naselja Čingi-Lingi, pri čemu se vikend objektima podrazumijevaju stambeni
objekti, te drugi objekti za odmor, uključujući i nekretnine u izgradnji, ako je u tijeku
izvođenje građevinskih radova iznad betonskih temelja (betonaže), te nekretnine koje su
izgrađene, ali nedovršene, odnosno nekretnine koje još nisu u funkciji korištenja.
Cijena usluge po m3 otpada iznosi 228,00 kn godišnje s PDV-om.
Predsjednik otvara raspravu.
Prijava nije bilo.
Općinsko vijeće Općine Molve je sa 8 glasova „ZA“ i 2 „SUZDRŽAN“ donijelo
ODLUKU
O načinu obračuna i plaćanja usluge skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog
otpada na području vikend naselja Čingi-Lingi.
Budući da je dnevni red iscrpljen, predsjednik vijeća zaključio je sjednicu u 10.46 sati.
KLASA: 021-05/15-01/17
URBROJ: 2137/17-15-2
Molve, 2. prosinca 2015.

ZAPISNIČAR
Danijela Plemenčić

PREDSJEDNIK VIJEĆA
Mijo Kovaček
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Svi usvojeni tekstovi Odluka i drugih akata sastavni su dio ovog Zapisnika
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