ZAPISNIK
s 36. sjednice Općinskog vijeća Općine Molve
održane 28. prosinca 2015. godine
Sjednica je održana u zgradi Općine Molve, Trg kralja Tomislava 32, u Sali za
sastanke. Sjednica je sazvana Sazivom (KLASA: 021-05/15-01/18, URBROJ: 2137/1715-1), od 24. prosinca 2015. godine.
Sjednicu je u 09,10 sati otvorio predsjednik Općinskog vijeća (u daljnjem tekstu:
predsjednik vijeća) Mijo Kovaček.
Sjednici su nazočni članovi Općinskog vijeća Općine Molve:
1. Mijo Kovaček, predsjednik Općinskog vijeća Općine Molve,
2. Spomenka Žufika, zamjenica predsjednika Općinskog vijeća Općine Molve,
3. Zlatko Popec,
4. Stjepan Fosić,
5. Dražen Kolarić,
6. Siniša Frančić.
7. Ivan Molnar,
8. Zlatko Senjan
9. Marina Ivančan
10. Ivan Tuba
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. Marijan Jaković
Predsjednik vijeća konstatirao je da je na početku 36. sjednice Općinskog vijeća
nazočno 10 od 11 članova Općinskog vijeća, te da vijeće može pravovaljano odlučivati.
Predsjednik daje na raspravu i donošenje zapisnik sa 35. sjednice Općinskog vijeća.
Općinsko vijeće Molve jednoglasno je sa 10 glasova „ZA“ usvojilo zapisnik s 35.
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
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DNEVNI RED
1. Pitanja vijećnika
2. Razmatranje i donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Molve za 2015. godinu i
projekcija za 2016. i 2017. godinu
3. Razmatranje i donošenje:
3.1. Programa o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture na području Općine Molve u 2015. godini
3.2. Programa o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na
području Općine Molve u 2015. godini
3.3. Plana o izmjenama Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine
Molve u 2015. godini
3.4. Programa o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi na području Općine
Molve u 2015. godini
3.5. Programa o izmjenama Programa javnih potreba u sportu na području Općine
Molve u 2015. godini
3.6. Programa o izmjenama i dopuni Programa javnih potreba u osnovnom školstvu
na području Općine Molve u 2015. godini
3.7. Programa o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi
na području Općine Molve u 2015. godini
4. Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune
Financijskog plana Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve za 2015. godinu
5. Razmatranje i donošenje Zaključka o isplati božićnice članovima Općinskog vijeća
Općine Molve
6. Razmatranje i donošenje Zaključka o odobravanju
sredstava iz Ugovora po programu „Poduzetnik-2“

prijevremenog

povlačenja

7. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o uvjetima i mjerilima za dodjelu
subvencija povećanja toplinske zaštite vanjske ovojnice stambenih objekata na
području Općine Molve
8. Razmatranje i donošenje Odluke o dopuni Odluke o subvencijama kapitalnih ulaganja
u sredstva za rad
9. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o subvencioniranju troškova
izobrazbe za poljoprivrednike-profesionalne korisnike
10. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o sufinanciranju troškova nabave
radnih bilježnica i dijela udžbenika za učenike Osnovne škole Molve u šk. god.
2015./2016.
11. Razmatranje i donošenje Odluke o dopuni Odluke o najvišem dopuštenom iznosu
subvencija Općine Molve u 2015. godini
12. Razmatranje i donošenje Odluke o subvenciji usluga umjetnog osjemenjivanja
plotkinja i pregleda mesa na trihinelu u 2016. godini
13. Razmatranje i donošenje Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Molve
14. Razmatranje i donošenje Odluke o financiranju javnih potreba Općine Molve od
interesa za opće dobro
15. Razmatranje i donošenje Zaključka o prihvaćanju Analize stanja sustava civilne
zaštite na području Općine Molve u 2015. godini
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16. Razmatranje i donošenje Zaključka o prihvaćanju Smjernica za organizaciju i razvoj
sustava civilne zaštite na području Općine Molve za razdoblje od 2016. do 2019.
godine
17. Zaključak o davanju suglasnosti na Zaključak Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Pčelica“
o oslobađanja duga Nine Gašparić
18. Razmatranje i donošenje Zaključka o stambenom zbrinjavanju obitelji Mirjane Oršoš

Dnevni red usvojen je sa 10 glasova „ZA“.

Točka 1.
Pitanja vijećnika

Stjepan Fosić - Pozdravlja prisutne i postavlja par pitanja svim vijećnicima. Pita
načelnika o financijskom stanju Općine, zašto vijećnicima nisu isplaćene naknade od
kolovoza i gdje je službeni auto? Što se dešava u vijeću vrtića, jer je tamo jako loša
situacija sad nakon što je bila inspektorica? Uvijek je Fosić problem ali problem je jedino
ovdje jer se ništa ne poduzima a svi smo tu da se nešto poduzme i napravi.
Zdravko Ivančan - Pozdravlja sve prisutne i zahvaljuje Stjepanu Fosiću na
postavljenim pitanjima.
Mi smo imali pad proračuna za 47%. Imali bi završenu godinu u plusu. Lani smo imali
dva smanjenja, u 6. mjesecu smo htjeli nešto smanjiti ali to nije prošlo na vijeću.
Također u 9. mjesecu se niste složili s tim. Htio sam i Selsko komunalno društvo prebaciti
pod Općinu, nisi se složio ni sa time. U vezi vrtića ne znam o čemu pričaš.
Ivan Molnar - U vezi vage, pitaju me da li se po ključ mora ići u Općinu?
Zdravko Ivančan - Ne, kod Vinceka je ključ.
Ivan Tuba - Čestita Božić i pozdravlja sve vijećnike. Osvrnuo bih se na Božićno
ukrašavanje mjesta. Ljudi su mi skrenuli pozornost na crvene petokrake zvijezde na boru
ispred Općine. Sad samo još fali srp i čekić možda gore? Neke ljude to pogađa pa bih vas
zamolio da ih obojite ili skinete.
Zdravko Ivančan - Ti su ukrasi još od ranije, iskreno nisam ih ni primjećivao do
nedavno, evo sad sam rekao neka ih skinu.
Pošto više nije bilo pitanja, predsjednik prelazi na sljedeću točku.
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Točka 2.
Razmatranje i donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Molve za
2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu
Uvodno obrazloženje daje Tajana Čubrić.
Tajana Čubrić - Sve ste dobili u materijalima, dakle ovo je 4. izmjena proračuna.
Zdravko Ivančan - Evo imali smo ove godine neplanirane troškove ali smo sve
izgurali, proračun je sad takav kakav je. Ja se nadam da će biti nešto i od planiranih EU
fondova, također u INA-i sam dobio informacije kako će se renta povisiti za 40%,ja sam
optimista ali se nadam i očekujem barem 20%. Sve su subvencije bile isplaćene, Općina
radi s koliko može a ja se nadam da će od druge godine raditi i imati još više.
Stjepan Fosić - Sve sam čuo ali opet se moram vratiti na načelnikovo kako je
preuzeo Općinu nakon mene. Nijednog računa u Općini Molve nisam ostavio. Ljudi me
pitaju da li sam stvarno ostavio Općinu u takvim dugovima.
Zdravko Ivančan - Hvala na postavljenom pitanju. Evo i neki dan nam je stigao
račun iz 2011. godine.
Ivan Molnar - U vezi proračuna, sada nam dolazi na vidjelo to što nismo realno
planirali, a realno se nije planiralo zbog Eu fondova. Nerealnost je takva jer nismo radili
po projektima. Sad za drugu godinu moramo zapregnuti i realizirati projekte.
Zdravko Ivančan - Dobro si to primijetio i morate znati da to moramo imati u
proračunu kako bi se mogli javiti na Eu fond. Ove godine nije bilo raspisanih programa.
Imamo mi projekte gotove, ali se nismo javili jer još nisu raspisani. Trebali bi biti
raspisani, barem imam takvu informaciju, u 4. ili 5. mjesecu. Mi se ne možemo mi
kandidirati ako nemamo tu stavku u proračunu.
Stjepan Fosić - Moram se uključiti. Zdravko, ti si odgovoran. Moraš očistiti stare
zaostatke. Stavi na stol koliko imaš, idemo rezat da bude Općina čista kao suza. Ali ti to
ne budeš očistio i Općina je gotova. Nećemo ništa napraviti.
Zdravko Ivančan - Hvala Stjepan što brineš, evo znači ti predlažeš da se sve
subvencije ukinu? Dobro u 1. mjesecu ćeš imati prilike. Mi smo jedna od najmanje
zaduženih Općina.
Pošto više nije bilo rasprava po ovoj točci, predsjednik daje točku 2. na glasovanje.
Općinsko vijeće Općine Molve je sa 7 glasova „ZA“ 1 glasom „PROTIV“ i 2
„SUZDRŽAN“ donijelo
Izmjene i dopune Proračuna Općine Molve za 2015. godinu i projekcije za 2016.
i 2017. godinu.
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Točka 3.
Razmatranje i donošenje:

3.1. Programa o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Molve u 2015. godini

Općinsko vijeće Općine Molve je sa 7 glasova „ZA“ 1 glasom „PROTIV“ i 2
„SUZDRŽAN“ donijelo
Program o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na
području Općine Molve u 2015. godini.

3.2.Programa o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na
području Općine Molve u 2015. godini

Općinsko vijeće Općine Molve je sa 7 glasova „ZA“ 1 glasom „PROTIV“ i 2
„SUZDRŽAN“ donijelo
Program o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području
Općine Molve u 2015. godini.

3.3. Plana o izmjenama Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine
Molve u 2015. godini

Općinsko vijeće Općine Molve je sa 7 glasova „ZA“ 1 glasom „PROTIV“ i 2
„SUZDRŽAN“ donijelo

Plan o izmjenama Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Molve u
2015. godini.

5

3.4. Programa o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi na području Općine
Molve u 2015. godini

Općinsko vijeće Općine Molve je sa 7 glasova „ZA“ 1 glasom „PROTIV“ i 2
„SUZDRŽAN“ donijelo
Programa o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Molve u
2015. godini.

3.5. Programa o izmjenama Programa javnih potreba u sportu na području Općine
Molve u 2015. godini

Općinsko vijeće Općine Molve je sa 7 glasova „ZA“ 1 glasom „PROTIV“ i 2
„SUZDRŽAN“ donijelo

Programa o izmjenama Programa javnih potreba u sportu na području Općine Molve u
2015. godini.

3.6. Programa o izmjenama Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na
području Općine Molve u 2015. godini

Općinsko vijeće Općine Molve je sa 7 glasova „ZA“ 1 glasom „PROTIV“ i 2
„SUZDRŽAN“ donijelo

Programa o izmjenama i Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na području
Općine Molve u 2015. godini.
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3.7. Programa o izmjenama Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i
naobrazbi na području Općine Molve u 2015. godini

Općinsko vijeće Općine Molve je sa 7 glasova „ZA“ 1 glasom „PROTIV“ i 2
„SUZDRŽAN“ donijelo
Program o izmjenama Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi na
području Općine Molve u 2015. godini.

Točka 4.
Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Izmjene i
dopune Financijskog plana Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve za 2015.
godinu
Uvodno obrazloženje daje Tajana Čubrić.
Tajana Čubrić - Bile su 2. Izmjene financijskog plana Dječjeg vrtića. Njima smo
povećali prihode poslovanja za 101 813 kuna. Isto tako i rashode poslovanja za 119 513
kuna a rashode za nabavu nefinancijske imovine smo smanjili za 7 700 kuna. Višak od
prethodnih godina je bio 3 229,21 kunu, to je već uvršteno u 1. izmjenama ali je i dalje
tu prikazan. Najveća stavka koju smo povećavali je ova za plaće. Smanjila sam neke
stavke, neke povisila, tako da njihov financijski plan ukupno iznosi 1 360 572,21 kunu.
Ivan Tuba - Ako me pamćenje dobro služi, ako ne ispravite me. Inače se ne
miješam u proračun Dječjeg vrtića ali baš zbog toga kad smo imali neka povišenja plaća i
nova ravnateljica je rekla da je napravila značajniju uštedu u vrtiću te da ima prostora
povišenju plaća. Sad sam tu čuo za oko nekih 100 000 kuna pa me zanima gdje je ta
ušteda?
Tajana Čubrić - Tih povećanja bi bilo i da nije bilo nove ravnateljice.
Zdravko Ivančan - Ja bih se nadovezao na ovo. Ušteda je bilo puno, pogotovo u
vezi pranja i kuhanja u vrtiću. Djeca jedu domaću kuhanu hranu a ne kupovnu. Tu jesu
uštede ali u vezi ovih 100 000 kuna, to nema veze s tim.
Mijo Kovaček - Ja bih se isto osvrnuo na ovaj plan Dječjeg vrtića gdje se nas od
početka godine uvjerava da je financijski plan usklađen sa povišenjima plaća, itd.,
nakraju ispada da je sve to bila priča i da to nije dobro planirano. Dječji vrtić je ustanova,
on nije firma. U Ustanovama se znaju zaposlenici, koeficijenti, koliko treba osigurati za
plaće, prosječna vrijednost hrane, energije i svega ostaloga. Financijski plan je nešto što
je na početku godine napravljeno, zacrtano i zna se sve. Mi ako sada ne damo
suglasnost, nema plaća za 12. mjesec. Smanjenja ne smije biti na hrani za djecu, ne
želim više uopće slušati o uštedama u Dječjem vrtiću. Evo moja sugestija neka taj plan
bude ubuduće realan i točan, a ne da nas na kraju godine dočeka priča da je ušteđeno na
nečemu na čemu se ne štedi.
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Ivan Tuba - Ja imam informaciju iz Đurđevca da odgajateljice i ravnateljica u Dječjem
vrtiću Đurđevac imaju nešto manje koeficijente i niža primanja u odnosu na vrtić Molve.
Također znam i radno vrijeme. Tamo imaju odgajateljice 6 sati rada s djecom i 2 sata
priprema kod kuće, a ovdje 4 sata rada s djecom i 4 sati rada kod kuće. Mi smo valjda
bogatiji pa si to sve možemo priuštiti ili, ja ne znam.
Stjepan Fosić - Gospodo draga, povisili ste vrtić za 50 kuna i što se desilo?
Općina u minusu, selsko je u minusu, vrtić u minusu. Koja je ta ravnateljica nova i o
čemu ona to priča? Ništa ne valja.
Nakon rasprave predsjednik daje ovu točku na glasanje.
Općinsko vijeće Općine Molve je sa 7 glasova „ZA“, 1 glasom „PROTIV“ i 2
„SUZDRŽAN“ donijelo

Zaključak o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana
Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve za 2015. godinu.

Točka 5.
Razmatranje i donošenje Zaključka o isplati božićnice članovima
Općinskog vijeća Općine Molve
Zdravko Ivančan - Ovo je moja odluka, mali znak pažnje i smatram da treba
poštivati i nagraditi djelatnike.
Stjepan Fosić - Ja sam protiv toga, smanji prvo ostale stvari, ovo neće nikoga
spasiti. Ti moraš napraviti i veće rezove.
Pošto rasprava više nije bilo, predsjednik daje ovu točku na donošenje.
ZAKLJUČAK
O isplati božićnice članovima Općinskog vijeća Općine Molve
NIJE donesen jer je Općinsko vijeće glasalo sa 3 glasa "ZA", 3 "PROTIV" i 4
"SUZDRŽANA".

Točka 6.
Razmatranje i donošenje Zaključka o odobravanju prijevremenog
povlačenja sredstava iz Ugovora po programu „Poduzetnik-2“
Predsjednik vijeća objašnjava kako u materijalima pod svakom točkom imate i
obrazloženja.
Općinsko vijeće Općine Molve je sa 9 glasova „ZA“ i 1 „SUZDRŽAN“ donijelo
Zaključak o odobravanju prijevremenog povlačenja sredstava iz Ugovora po
programu „Poduzetnik-2“.
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Točka 7.
Razmatranje i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o uvjetima i mjerilima
za dodjelu subvencija povećanja toplinske zaštite vanjske ovojnice
stambenih objekata na području Općine Molve
Zdravko Ivančan - Riječ je o tome da se samo produžuje datum do kojeg se
može donijeti zaključak o isplati. Samo da se ne tereti proračun ove godine, isplata ide u
2016. godini.
Ivan Tuba - Pošto smo na ovoj točci, da li se zna koji je taj iznos koji se ne može
u ovoj godini isplatiti, barem informativno?
Zdravko Ivančan - Ne zna se točno, oko 150 000 kuna.
Pošto rasprave po ovoj točci više nije bilo, predsjednik daje na glasovanje.
Općinsko vijeće Općine Molve je sa 6 glasova „ZA“, 1 "PROTIV" i 3 „SUZDRŽAN“
donijelo
Odluku o izmjeni Odluke o uvjetima i mjerilima za dodjelu subvencija povećanja
toplinske zaštite vanjske ovojnice stambenih objekata na području Općine
Molve.

Točka 8.
Razmatranje i donošenje Odluke o dopuni Odluke o subvencijama
kapitalnih ulaganja u sredstva za rad
Mirjana Matoš - Prije u ovoj odluci nije bio propisan rok isplate pa bi se to dodalo samo
do 1. ožujka 2016. godine da se isplati za kapitalna ulaganja.
Pošto rasprave po ovoj točci više nije bilo, predsjednik daje na glasovanje.
Općinsko vijeće Općine Molve je sa 7 glasova „ZA“, 1 "PROTIV" i 2 „SUZDRŽAN“
donijelo
Odluku o dopuni Odluke o subvencijama kapitalnih ulaganja u sredstva za rad.
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Točka 9.
Razmatranje i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o subvencioniranju
troškova izobrazbe za poljoprivrednike-profesionalne korisnike
Mirjana Matoš - Odluka postoji samo nam se sad mijenja rok isplate.
Pošto rasprave po ovoj točci više nije bilo, predsjednik daje na glasovanje.
Općinsko vijeće Općine Molve je sa 7 glasova „ZA“" i 3 „SUZDRŽAN“ donijelo
Odluku o izmjeni Odluke o subvencioniranju troškova izobrazbe za
poljoprivrednike-profesionalne korisnike.

Točka 10.
Razmatranje i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o sufinanciranju
troškova nabave radnih bilježnica i dijela udžbenika za učenike Osnovne
škole Molve u šk.god. 2015./2016.
Zdravko Ivančan - Poznato vam je da smo 2014. godine kupili sve udžbenike za
osnovnoškolce. Naravno došlo je do promjena jer neki razredi imaju više djece, neki
manje, tako da bi svi dobili (radi se o nekih 10-15 udžbenika), a radne bilježnice ostaju
na 40% sufinanciranja. Nije veliki iznos i to je djeci potrebno.
Stjepan Fosić - Ovo je sramota. Ovakva Općina a vi ne znate da li bi dali 40 % ili
koliko za radne bilježnice. Djeca su prva i najbitnija.
Zdravko Ivančan - Stjepan, da te podsjetim. I ti si mogao dati besplatne
udžbenike, ali nisi.
Pošto rasprave po ovoj točci više nije bilo, predsjednik daje na glasovanje.
Općinsko vijeće Općine Molve je sa 9 glasova „ZA“" i 1 „SUZDRŽAN“ donijelo
Odluke o izmjeni Odluke o sufinanciranju troškova nabave radnih bilježnica i
dijela udžbenika za učenike Osnovne škole Molve u šk. god. 2015./2016.
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Točka 11.
Razmatranje i donošenje Odluke o dopuni Odluke o najvišem
dopuštenom iznosu subvencija Općine Molve u 2015. godini
Zdravko Ivančan - Radi se o odluci koju smo donijeli u 7. mjesecu koja glasi da
je maksimalan iznos subvencije 35 000 kuna po godini, odnosno 115 000 kuna u tri
godine. Prijedlog je da se prijeđeni iznos smanji u idućoj godini. Time štitimo i njih i
sebe.
Stjepan Fosić - Reci kome si isplatio više, nekima si isplatio 100 % a nekima
ništa. Reci koji su to? Ljudi kažu da si ih time uništio.
Zdravko Ivančan - Nije istina. Isplaćeno je Fidesu, Molnaru i tako dalje. Svima
ide isto. Najviše može dobiti 35 000 kuna.
Ivan Tuba - Ja isto slušam te svakakve priče i problem je nastao jer smo mi prvo
glasali za prijelaz svega toga a onda ste nam naknadno dali da glasamo za tih 35 000
kuna. Mi smo ljude doveli u jednu neugodnu situaciju gdje su oni računali na ta
sredstva a sad su ostali bez njih.
Zdravko Ivančan - Nije istina, da te odmah prekinem, još je prije bila odluka da
dobiju maksimalno 115 000 kuna u tri godine.
Pošto rasprave po ovoj točci više nije bilo, predsjednik daje na glasovanje.
Općinsko vijeće Općine Molve je sa 8 glasova „ZA“" i 2 „SUZDRŽAN“ donijelo
Odluku o dopuni Odluke o najvišem dopuštenom iznosu subvencija Općine
Molve u 2015. godini.

Točka 12.
Razmatranje i donošenje Odluke o subvenciji usluga umjetnog
osjemenjivanja plotkinja i pregleda mesa na trihinelu u 2016. godini
Zdravko Ivančan - Radi se o tome da se više nijedna subvencija ne može plaćati
direktno kupcu, odnosno mora se davati na račun korisnika. Moj je prijedlog da se
daje 189 kuna za krave, 115 kuna za krmače i sa 250 da se spusti na 200 kuna za
držanje životinja.
Stjepan Fosić - Koliko je dug prema veterinarskoj stanici?
Zdravko Ivančan - Ne znam sad točno koliko je.
Ivan Tuba - Ja bih se osvrnuo na ovaj dio o trihineli. Odvojio bih trihinelu od
krmača i krava iz jednog razloga a taj je da ljudima treba i dalje omogućiti da
besplatno vrše pregled mesa na trihinelu. Razlog je taj da čovjek kad je doma, ako ne
obavi trihinelu i ide osušiti meso pa ti dođeš kod njega i probaš može biti svašta. Za
dobrobit svih nas u ovom mjestu bi trebalo na bilo koji način omogućiti da ljudi
besplatno izvrše pregled mesa na trihinelu. To je moj prijedlog.
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Zdravko Ivančan - Stvar je u tome da se tih 35 kuna za trihinelu mora vezati uz
neko poljoprivredno gospodarstvo ili lovačko društvo.
Pošto rasprave po ovoj točci više nije bilo, predsjednik daje na glasovanje.
Općinsko vijeće Općine Molve je sa 8 glasova „ZA“" i 2 „SUZDRŽAN“ donijelo
Odluku o subvenciji usluga umjetnog osjemenjivanja plotkinja i pregleda mesa
na trihinelu u 2016. godini.

Točka 13.
Razmatranje i donošenje
Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Molve
Mirjana Matoš - Obrazloženje sam vam dosta opširno dala u materijalima uz
prijedlog odluke. Ukratko, za nas je do sad vrijedila odluka iz 1998. godine, a 2011.
godine je došao novi zakon o cestama, 2014. je stupio pravilnik o održavanju cesta. Do
sad nismo uskladili akte i ja sam sad stavila na vijeće prijedlog ove odluke koja bi trebala
biti u skladu sa zakonom. Uglavnom, vidjeli ste odluku i samo obrazloženje. To će se sve
ažurirati i dopunjavati pa se slobodno može dati bilo kakva primjedba. To je naša baza
nerazvrstanih cesta.
Pošto rasprave po ovoj točci više nije bilo, predsjednik daje na glasovanje.
Općinsko vijeće Općine Molve je sa 9 glasova „ZA“ i 1 „SUZDRŽAN“ donijelo
ODLUKU
o nerazvrstanim cestama na području Općine Molve.

Točka 14.
Razmatranje i donošenje Odluke o financiranju javnih potreba Općine
Molve od interesa za opće dobro
Mirjana Matoš - Obrazloženje imate na dvije strane, radi se o tome da je zakon
o udrugama donio ove godine uredbu s kojom svaki grad, općina i županija trebaju
donijeti svoj opći akt te na temelju kojih se podrobnije regulira postupak financiranja
udruga. Općinski načelnik je dužan nakon što se donese proračun, u roku mjesec dana
napraviti godišnji plan i objaviti ga na našim stranicama i na stranicama vladinih portala.
Nema više direktnog financiranja Udruga, već se svi moraju javiti na natječaj. Nakon što
se donese sva dokumentacija izabrat će se povjerenstvo koje bi trebalo pregledati sve te
natječaje za projekte i dati prijedlog koje bi Udruge trebalo financirati. Nakon svega to
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opet treba objaviti na web stranicama i potom se vrši ugovaranje, znači sa svakom
Udrugom napravit će se ugovor gdje će sve biti detaljno objašnjeno. Ako se radi o
financiranju istog projekta, ne mogu ga dobiti na dvije strane.
Pošto rasprave po ovoj točci više nije bilo, predsjednik daje na glasovanje.
Općinsko vijeće Općine Molve je sa 9 glasova „ZA“ i 1 „SUZDRŽAN“ donijelo

Odluku o financiranju javnih potreba Općine Molve od interesa za opće dobro.

Točka 15.
Razmatranje i donošenje Zaključka o prihvaćanju Analize stanja sustava
civilne zaštite na području Općine Molve u 2015. godini

Općinsko vijeće Općine Molve je sa 9 glasova „ZA“ i 1 „SUZDRŽAN“ donijelo

Zaključak o prihvaćanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području
Općine Molve u 2015. godini.

Točka 16.
Razmatranje i donošenje Zaključka o prihvaćanju Smjernica za
organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Molve
za razdoblje od 2016. do 2019. godine
Općinsko vijeće Općine Molve je sa 9 glasova „ZA“ i 1 „SUZDRŽAN“ donijelo

Zaključak o prihvaćanju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne
zaštite na području Općine Molve za razdoblje od 2016. do 2019. godine.
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Točka 17.
Zaključak o davanju suglasnosti na Zaključak Upravnog vijeća Dječjeg
vrtića „Pčelica“ o oslobađanja duga Nine Gašparić

Ivan Molnar - Nije potrebo puno objašnjavati. Gospođa plaća i dalje vrtić, to je
eto bio taj mali dug, ona ga nema s čime platiti.
Općinsko vijeće Općine Molve je sa 10 glasova „ZA" donijelo
Zaključak o davanju suglasnosti na Zaključak Upravnog vijeća Dječjeg vrtića
„Pčelica“ o oslobađanja duga Nine Gašparić.

Točka 18.
Razmatranje i donošenje Zaključka o stambenom zbrinjavanju obitelji
Mirjane Oršoš
Zdravko Ivančan - Radi se o slučaju naših Roma kojima su 2013. godine
kupljene kuće. Nažalost oni nisu u mogućnosti da plaćaju svoju struju i vodu. Bila im je
isključena i sad bi Općina trebala platiti opet priključak. Ja sam razmišljao i najbolje bi
bilo da im damo tu kuću u vlasništvo i da si oni od socijale plaćaju što im je sve
potrebno.
Stjepan Fosić - Mi im to nismo dali u vlasništvo jer znadete kako to kod njih
funkcionira. Oni posuđuju jedni drugima novce, da ne bi došlo da ta kuća pripadne
nekome drugome. Da smo im dozvolili da budu vlasnici oni bi to odmah prodali.
Mijo Kovaček - Nismo mi u situaciji da možemo tuđe režije plaćati. Mi
darovanjem nekretnine ne rješavamo ništa.
Pošto rasprave po ovoj točci više nije bilo, predsjednik daje na glasovanje.
Općinsko vijeće Općine Molve sa 9 glasova „SUZDRŽAN“ i 1 „PROTIV“
NIJE donijelo Zaključak o stambenom zbrinjavanju obitelji Mirjane Oršoš.

Budući da je dnevni red iscrpljen, predsjednik vijeća zaključio je sjednicu u 11.47
sati.
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KLASA: 021-05/15-01/18
URBROJ: 2137/17-15-2
Molve, 28. prosinca 2015.
ZAPISNIČAR
Danijela Plemenčić

PREDSJEDNIK VIJEĆA
Mijo Kovaček

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