ZAPISNIK
s 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Molve
održane 14. studenog 2014. godine

Sjednica je održana u zgradi Općine Molve, Trg kralja Tomislava 32, u Sali za
sastanke. Sjednica je sazvana Sazivom KLASA: 021-05/14-01/12 , URBROJ: 2137/17-141 od 12. studenog 2014. godine.
Sjednicu je u 09,00 sati otvorio predsjednik Općinskog vijeća (u daljnjem tekstu:
predsjednik vijeća) Mijo Kovaček.

Sjednici su nazočni članovi Općinskog vijeća Općine Molve:

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

Mijo Kovaček, predsjednik Općinskog vijeća Općine Molve,
Spomenka Žufika, potpredsjednica Općinskog vijeća Općine Molve,
Siniša Frančić,
Marina Ivančan,
Zlatko Senjan,
Zlatko Popec,
Marijan Jaković,
Molnar Ivan,
Dražen Kolarić,
Ivan Tuba.
Osim članova Općinskog vijeća, sjednici su nazočni:

1. Zdravko Ivančan, općinski načelnik,
2. Mirko Paša, zamjenik općinskog načelnika,
3. Boris Poljanac, pročelnik,
4. Marina Džinić, šefica računovodstva.

Sjednici nije prisutan Stjepan Fosić

Predsjednik vijeća konstatira da je na početku 19. sjednice Općinskog vijeća
nazočno 10 od 11 članova Općinskog vijeća, te da vijeće može pravovaljano odlučivati.
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Predsjednik
Općinskog vijeća.

vijeća dao je na raspravu i usvajanje Zapisnik s 18. sjednice

Zapisnik s 18. sjednice općinskog vijeća usvojen je

s 10 glasova „ZA“

Predsjednik vijeća upitao je želi li tko od vijećnika dati izmjenu ili dopunu dnevnog
reda.
Budući da nije bilo izmjena i dopuna predsjednik je predložio sljedeći

DNEVNI RED

1. Pitanja vijećnika

2. Usvajanje Zaključka o davanju suglasnosti na prijedlog Financijskog plana Dječjeg
vrtića „Pčelica“ Molve za 2015. godinu te projekcije Plana za 2016. I 2017. godinu

3. Razmatranje Programa rada i Financijskih planova udruga-korisnika Proračuna Općine
Molve radi planiranja u prijedlogu Proračuna za 2015. godinu s prijedlogom Zaključka o
podržavanju programa rada i Financijskih planova udruga

4. Razmatranje prijedloga Proračuna Općine Molve za 2015. godinu i projekcija Proračuna
Općine Molve za razdoblje 2016.-2017. godine

5. Usvajanje zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o izmjeni i dopuni
Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve

6. Usvajanje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o izmjeni i dopuni
Pravilnika o radu Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve

7. Donošenje Odluke o načinu obračuna i plaćanja usluge skupljanja, odvoza i odlaganja
komunalnog otpada na području vikend naselja Čingi-Lingi
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8. Usvajanje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti osnivanja
i ulaganja u opremanje i razvoj poduzetničkih zona na području Koprivničko-križevačke
županije

9. Usvajanje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji gospodarenja otpadom
na području Koprivničko-križevačke županije

Predloženi dnevni red prihvaćen je

s 10 glasova „ZA“

Točka 1.
Pitanja vijećnika

Jaković Marijan – postavio bih pitanje načelniku budući da je europska komisija
23.10.2014. godine odobrila plan ruralnoga razvoja u Hrvatskoj gdje su odobrene
određene svote novaca. U prošlom sazivu imali smo situaciju i vidjeli da ni vjeće i
načelnik nisu sposobni da koriste taj novac iz fondova. Mene zanima mjera sedam gdje
su u pitanju lokalne ceste, konkretno koje građevne dozvole imamo da konkuriramo, koje
su to katastarske čestice s kojima mi idemo na natječaj, za koje mostove i ceste? O tome
se godinama razgovara i sada operativno konačno možemo predati građevne dozvole sa
cijelokupnom dokumentacijom.

Načenik – mi smo već 20. siječnja ove godine predali zahtjev da se svi lokalni
putevi prenesu u vlasništvo Općine Molve. U Gruntovnici Koprivnica rečeno je da će
sredinom lipnja sve biti gotovo, međutim pitanje je da li će biti gotovo oko Božića. Na
temelju toga mi ne možemo s ničime započeti dok sve čestice ne budu prepisane na
Općinu Molve. Napominjem da je prepisana 1/3 čestica, ali ih ima više od tisuću i ne
znam zašto se to nije godinama napravilo i zašto se nije naplaćivala služnost. Prošle
godine smo uspjeli naplatiti služnost od Ine od 20.000 kn i uspjeli smo pokrenuti
„Beljevine“. Fondovi su nam na raspolaganju i naš regionalni razvoj je na djelu, naši
projektanti rade i to će biti uskoro i objavljeno.

Budući da više nije bilo pitanja, a ni prijedloga prelazi se na sljedeću točku
dnevnog reda.

Točka 2.
Usvajanje Zaključka o davanju suglasnosti na prijedlog Financijskog plana
Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve za 2015. godinu te projekcije Plana za 2016. I
2017. godinu
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Točku obrazlaže Marina Džinić

Marina Džinić – na temelju prijedloga ravnateljice Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve
Tomec Mirjane, na 6. sjednici Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Pčelica“ donijelo je
Financijski plan za 2015. godinu sa projekcijama Plana za 2016. i 2017. godinu, gdje je u
članku 2. navedno koliko se predviđaju potrebna financijska sredstva po pojedinoj godini.
Za 2015. godinu predviđeni je iznos 1. 255.530,00 kn, za 2016. godinu 1.255.200,00 kn
i projekcije za 2017. godinu planiraju se u iznosu od 1.248.700,00 kn.
Što se tiće tih izračuna ocjena i potrebnih sredstava za samo provođenje plana i
programa zasnivaju se na materijalnim uvjetima iz godišnjeg plana i programa rada za
pedagošku godinu 2014/2015, a također i na temelju pedagoškog standarda odgoja i
naobrazbe, kojim su zapravo utvrđeni uvjeti za rad Dječjeg vrtića. Također je uzeto u
obzir Rješenje prosvjetne inspekcije, financijski podaci iz 2011, 2012 i 2013 godine, kao i
realizacija prihoda i rashoda za prvih devet mjeseci 2014. godine i procjena koliko se
očekuje ostvarenje rashoda i prihoda do kraja 2014. godine.
Što se tiće prihodovne strane treba napomenuti da je za ocjenu prihodovne strane uzeto
u obzir da je dječji vrtić upisao 66-ero djece u pedagoškoj godini 2014/2015, a također
treba uzeti u obzir smanjenje djece budući da su nam prema standardu normativi
preveliki, što znaći da ima 12-ero djece više nego što bi trebalo biti.
Što se tiće dijela rashodovne strane, na petoj stranici za 2015. godinu predviđeni su
rashodi poslovanja u iznosu od 1.245.530,00 kn od čega će se od strane Općine Molve
financirati 1.089.030,00 kn, a 156.500,00 kn odnosi se na sufinanciranje roditelja za
smještaj djeteta u vrtić. Rashodi poslovanja obuhvaćaju rashode za zaposlene bruto
plaće i doprinosi na plaće i ostali rashodi za zaposlene i određena prava, a prije svega
pravo na jubilarnu nagradu. Materijalni rashodi obuhvaćaju naknade troškova
zaposlenima, rashode za materijal i energiju i rashode za usluge, te ostale nespomenute
rashode poslovanja. Iznos koji je predviđen za 2015. godinu iznosi 410.400,00 kn,
nadalje su još i financijski rashodi koji su vezani za bankarske usluge od 4.550,00 kn i
naknade građanima i kućanstvima od 35.000,00 kn od čega se 32.000,00 kn odnosi na
sufinanciranje programa engleskog jezika za djecu u dječjem vrtiću. Rashodi za nabavu
nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 10.000,00 kn koja sredstva osigurava sam
dječji vrtić. Napominjem da je s obzirom na upis broja djece u 2013/2014 ped. godini
bilo upisano 70-ero djece, što je u odnosu na ovu godinu gdje ima upisanih 66-ero
smanjenje za 16,45% , a također taj postotak je uzet u obzir prilikom planiranja rashoda
za 2015. Godinu, posebice na dio nabave uredskog materijala, smanjenja potrošnje
namirnica za potrebe vrtića i treba uzeti u obzir da materijalni rashodi za 2016. godinu
ne bi smjeli biti veći u odnosu na 2015 godinu za 1,5%, a u 2016. godini njihovo
povećanje ne bi trebalo prelaziti 1% u odnosu na prethodnu 2015. godinu.

Predsjednik otvara raspravu.

Načelnik – želim napomenuti da se ne treba smanjiti broj djece,već treba gledati
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da nagodradimo vrtić i stvorimo uvjete po standardima, te da zaposlimo osobe i
stvorimo uvjete koji će zadovoljavati minimalno tehničkim uvjetima kako bi vrtić
funkcionirao kao takav. Budući da je spomenuto smanjenje upisane djece za 16% ne
treba forsirati da ih ima što manje, već treba gledati da sva naša molvarska djeca mogu
upisati vrtić i da imaju normale uvjete za predškolski odgoj.

Marijan Jaković – što znači naša djeca, a s „Trepće“ nisu naša djeca? Trebate
skinuti klauzulu da mogu boraviti samo naša djeca i vrtić bude u porastu nataliteta.
Ključni problem je taj što se stalno iskazuju lažni i neistiniti financijski podaci kroz cijeli
naš život. Krenulo se je sa 864,00 kn a završili smo već na 2.000,00 kn.

Načelnik – slažem se i trebao bi jedan vrtić biti za pet općina, a ne za jednu i
uvjeti koje nam nalaže Prosvjetna inspekcija su za velike vrtiće i velike sustave, a ne za
male i toga moramo biti svjesni. Nisam kriv što je vrtić mali i što nije nadograđen da bi
bilo 250-ero djece, a ne 66-ero.

Marijan Jaković – svi smo mi odgovorni i sve smo imali u rukama, mogao je biti
jedan vrtić, jedan komunalni redar za više općina i jedan pročistać za sve. Politika nije
odradila svoje i ako nešto ne napravimo možemo se zahvaliti i kraj priće. Koncept je bio
da se kupi Voćeprodukt za školski centar i školu kao i vrtić i nogometne terene, a
propustili smo životnu priliku. Ako bude radnih mjesta moći će se plaćati vrtić bez obzira
koliko Općina bude davala po djetetu.

Mijo Kovaček – pitao bi predsjednika Upravnog vijeća dječjeg vrtića „Pčelica“ da
li je ovaj financijski plan usklađen sa daljnjim točkama dnevnog reda, odnosno s
izmjenama pravilnika o izmjeni pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i pravilnika o
izmjenama i dopunama pravilnika o radu? Kako stvari stoje sa ovih 1.080.000 kn doći će
se na 1.300.000 kn.

Molnar Ivan – usklađen je.

Nakon rasprave predsjednik daje točku 2. na usvajanje.

Općinsko vijeće Općine Molve je sa 10 glasova „ZA“ usvojilo

ZaključAk o davanju suglasnosti na prijedlog Financijskog plana Dječjeg vrtića
„Pčelica“ Molve za 2015. godinu te projekcije Plana za 2016. I 2017. godinu
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Točka 3.
Razmatranje Programa rada i Financijskih planova udruga-korisnika Proračuna
Općine Molve radi planiranja u prijedlogu Proračuna za 2015. godinu s
prijedlogom Zaključka o podržavanju programa rada i Financijskih planova
udruga

Mijo Kovaček - budući da vijeće nema financijske planove udruga, mi ove
godine kao vijeće nismo na točki imali izvješća o radu jer osim financijskih izvještaja
moraju dostaviti i zapisnik o održanoj skupštini udruge.

Uvodno obrazloženje daje načelnik.

Načelnik - slažem se s time da svoje izvještaje sa godišnjh skupština i programe
koji su osvojeni, udruge moraju dostaviti na vijeće kako bi se mogli prihvatiti ili ne
prihvatiti, a ako ne održe skupštinu ne budu dobili novac. Ovo je samo projekcija o
iznosima kako bi se mogla osigurati sredstva u proračunu za 2015. godinu koji će se
donositi u 12-om mjesecu. Poštivat ću odluke vijeća i po njima postupati. Danas treba
raspravljati o projektima da se vidi gdje treba najviše potpora, a gdje najmanje odnosno
šta treba maknuti. Što se tiće udruga značajno smo smanjili financijska sredstva u planu,
a sljedeće godine planiram da se smanje financijski iznosi udrugama, iz razloga jer ima
udruga koje više doprinose i više su aktivne za razliku od drugih, pogotovo one koje su
sudjelovale u poplavama i na nekakvim aktivnostima što se tiću Općine. Vidim da je
problem domaćicama posaditi cvijeće pa moraju dolaziti druge, tako da treba nagraditi
one koji se više zalažu i koji su više aktivni od onih koji su manje.
Predlažem da dajete amandmane vezano za iznose koje imate u ovom prijedlogu
Zaključka i uključite se u raspravu.

Predsjednik otvara raspravu.

Boris Poljanac – sve udruge su podnjele zahtjeve za sufinanciranje iz proračuna.
Izvješća se usvajaju na njihovim godišnjim skupštinama što je većinom na kraju
godine, ali udruge moraju prvo napraviti svoje financijske izvještaje i tek onda imati
skupštine.
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Mijo Kovaček –
kada je izmjenama ovoga proračuna išlo smanjenje svim
udrugama za 30% , udruge nisu dobile zaključke općinskog vijeća, što smatram
nezakonito. Znači uz svaki financijski plan udruga ide poseban zaključak o usvajanju i da
se u proračunu osiguravaju sredstva, kako bi udruge znale planirati rashode.

Načelnik – svi predsjednici udruga su dobili poziv na sastanak gdje im je
obrazloženo smanjenje sredstava za 30% što su svi manje više i prihvatili. Nisam
upoznat zašto nisu dobili rješenja.

Boris Poljanac – usvojen je Program javnih potreba koji ide uz proračun, a
posebni zaključci nisu usvajani jer to ne postoji u zakonu. Dakle u programu javnih
potreba je sve navedeno za svakoga.

Mijo Kovaček – napominjem da načelnik šalje svakoj udruzi zaključak
općinskoga vijeća.
Boris Poljanac – po zakonu se donosi Program javnih potreba u kojem je
navedeno koliko pripada svakoj udruzi i sve se objavljuje u Službenom glasniku.

Marijan Jaković – sukladno zakonu o financijama i proračunu lokalne
samouprave morate uskladiti proračun u odnosu na prihode, dakle to usklađivanje se
tokom godine smanjuje ili povečava i na taj način je došlo do toga da se udrugama
dodijele novi iznosi i trebalo je svakojem korisniku koji se vodi u računalu izdati novo
rješenje. Naš problem je i taj što naše odluke nisu objavljene u službenom glasniku.

Načelnik – predlažem da se rješenje pošalje i riješit će se problem.

Marijan Jaković – to su sve političke udruge i one koje su HSS-ove dobro su
radile i dobit će novac, a one koje nisu dobit će manje. Tako je uvjek bilo od kada su u
ovu Općinu došli novci. Sve udruge nisu dobile smanjenje od 30% i nisu dobile
napismeno.

Boris Poljanac – zaključci se ne moraju donositi, a po novom zakonu svaka
udruga morat će sklopiti Ugovor sa Općinom gdje će se navesti koliko je novaca dobila,
tako da neće moći reći da nezna koliko je novaca dobila. Prema tome oko toga više neće
ništa biti sporno.

Marijan Jaković – ne želim pravniku proturiječiti, ali problema je bilo. Isto tako
više od trećine udruga lažno i neistinito iskaziva papire. Poražen sam jer sam od 1975.
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godine prvi puta igrao za reprezentaciju škole, a 1980. godine smo bili prvaci juniori kao
nogometni klub. Prošle godine smo za godišnju skupštinu sveli klub na nulu, a u zadnjih
15 godina bile su razlike do 300.000 kn. Sada su se opet pojavila potraživanja i klub je
doveden u takvu situaciju da je opet dužan.

Nakon razmatranja Financijskih planova Udurga predsjednik daje prijedlog
zaključka na usvajanje.

Općinsko vijeće Općine Molve je sa 10 glasova „ZA“ usvojilo

Zaključak o podržavanju programa rada i Financijskih planova udruga

Točka 4.
Razmatranje prijedloga Proračuna Općine Molve za 2015. godinu i projekcija
Proračuna Općine Molve za razdoblje 2016.-2017. godine

Uvodno obrazloženje daje načelnik.

Načelnik – ovaj prijedlog proračuna daje se na razmatranje općinskom vijeću u
kojem ima stvari koje će se micati, a prije svega je napravljen da se vidi gdje se treba
raditi i u što ulagati. Da li u vrtić, ceste, školstvo, dječja igrališta ili ići u subvencije.
Moram naglasiti da od subvencija ne odustajem, prije svega jer smo prema Ministarstvu
poljoprivrede podnijeli još 2013. godine prijedlog subvencija koje smatramo uvrstiti u
prijelazno razdoblje od 2013.-2015. U kojem moramo maksimalno pomoći
poljoprivrednicima i obrtnicima odnosno gospodarstvenicima, a nakon toga budemo
vidjeli koliko će nam Europska unija dozvoliti da to potpomažemo. Taj dio Proračuna za
2015. se bazira na isplati preuzetih subvencija iz prijelazne 2014. godine što budemo
tehnički dogovorili sa županijom koja će nam pomoći oko toga. Potrudit ćemo se da se to
isplati i da budu svi zadovoljeni time što su podnijeli i zatražili. Prije svega prijedlog
proračuna za 2015. godinu iznosi 23.667.000,00 kn i moramo biti svjesni toga da je svaki
prijedlog proračuna jedna apstrakcija gdje moramo planirati, a pitanje je koliko budemo
prihodovali i koliko budemo od toga mogli ostvariti. Moramo biti realni i razumni i staviti
se u okvire naše mogućnosti, jer ovogodišnje smanjenje od cca 8-9 miliona prihoda od
rente će biti jedan okvir po kojem budemo mogli realno računati proračun za iduću
godinu. Moram priznati da ima naznaka kako se bude renta možda i podigla s 30% na
50%, ali to su samo naznake prijedloga Vladi RH. Iduće godine realno moramo planirati
naših 12 miliona kuna, a ostalih 6-8 miliona kuna planiramo od kredita, a investirat će se
po poslovnim zonama, cestama na uređenje nogostupa, rasvjete i ostalog, a prije svega
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moramo završiti prilaz našoj poslovnoj zoni Brzdeljeva i Zdelja. Za trafostanicu u
poslovnoj zoni Brzdeljeva trebamo 648.000 kn osigurati, što će isto ići iz kredita, a za
iskolčenje, projektnu dokumentaciju zajedno sa projekcijom izgradnje potrebno je 3
miliona kuna što bi mogli sa ovim kreditom i završiti. Planiramo izgraditi montažnu halu
kod hale Poler u iznosu od 100.000 kn, a u planu je Marijanska i Đurđevačka ulica, što se
nije završilo u bivšem mandatu, a to su prepumpne stanice što iznosi oko 500.000 kn.
Milion kuna osigurano je za izgradnju reciklažnog dvorišta. Moram naglasiti da nam je
županijska skupština odobrila povrat sredstva od rente u iznosu od 618.000 kn za našu
sportstku dvoranu, za što moramo biti zahvalni. Iduće godine nadamo se da će nam
pomoći za izgradnju knjižnice u iznosu od 600.000 kn za što postoje papiri, odnosno
dokumentacija za izgradnju i također sa 100.000 kn za opremanje. Planiramo sredstva
od Županijskih fondova za projektnu dokumentaciju poslovne zone i za izgradnju hale,
što bi iznosilo oko 70.000 kn. Od EU fondova u 2015. godini planiramo sredstva za
društveni dom u Molve Gredama, koja se odnose na projektnu dokumentaciju, što bi bilo
u 100% iznosu, a u 2016. godini planira se također i za društveni dom u Repašu i u
2017. godini Molve Kono sala i dom u Gornjoj Šumi. Iznos od 400.000 kn planira se za
produžetak i asvaltiranje ceste Konačka – Đurđevac, ako se do Božića uspije dobiti
projektna dokumentacija i prijepis u vlasništvo Općine Molve, tada bi se mogli javiti na
Fond za tu cestu ako uspijemo. Za certificiranje zgrade imamo iznos od 24.000 kn, a za
Reciklažno dvorište 300-400 tisuća kuna povrat sredstava i za kante 65.000 kn, što je
okvirno u planu za povrat od fondova za zaštitu okoliša. Nadalje od subvencija nećemo
odustati ići će se samo sa promjenama u načinu isplate, npr. isplate za djecu produžit će
se na dvije do tri godine kako mladi ne bi odlazili. Dogovorio sam u županiji da se školski
prostor gdje je galerija prepiše u vlasništvo Općine Molve i konačno tada budemo mogli
mijenjati krovište. Za snimanje i sanaciju kanalizacijske mreže planiramo iznos od
500.000 kn i za uređenje pročistača iznos od 150.000 kn što bi trebalo biti u funkciji kada
se Marijanska i Đurđevačka naprave do kraja. Nadalje imamo sitnija ulaganja u Repaš i
Gornju Šumu u iznosu od 80.000 kn, iznos od 50.000 kn odnosi se na popravak kono
sale u Molvama. U zgradi Poler moramo dokupiti snagu elekrične energije. Sljedeće
godine planira se uvesti naknada za uređenje kanala gdje će se prihodovati određena
financijska sredstva od mještana koji imaju zemljište uz kanale trećeg i četvrtog reda, a
radi se o iznosu od 100.000 kn. Iznos od 595.000 kn planira se za održavanje cesta, a
također se planira kod Vujkovića urediti cesta na način da se nadvisi, ali to treba vidjeti
sa stručnjakom, na temelju čega bi se čovjeku pomoglo da može do svoje kuće jer je
stalno poplavljen. Planira se raditi dječje igralište oko vrtića u iznosu od 40.000 kn. Ono
što je ostalo nesređeno je izgradnja sekundarne kanalizacije u ulici Braće Radića zajedno
sa asvaltiranjem, za što se planira 40.000 kn. Župa Molve traži sufinanciranje izgradnje
prozora u iznosu od 400.000 kn što smo i stavili u Proračun. Što se tiće udruga planira se
iznos od 1.000.000 kn kako bi bili svi zadovoljni. Od poreza se planira iznos od oko
953.000 kn na ovogodišnjem nivou. I to je sve što se planira u 2015. godini.
Za 2016. godinu planira se projekcija rashoda i izdataka u iznosu od 15-16 miliona kuna,
a prihodi i primici planiraju se u iznosu od 21 milion kuna jer se planira prodati zgrada u
Novom Vinodolskom na način da bi ga prodali pola kada se ishode papiri za legalizaciju
što nas bude koštalo oko 100.000 kn. Znači nama bi ostale garaže, a zgradu bi prodali za
nekih 6,5 miliona kuna. Nadalje planiramo urediti dom u Repašu, a također će se ići u
projektno zaduženje za izgradnju skladišnih prostora, silosa, hladnjača i sličnih objekata
zajdeno sa ishođenjem projektne dokumentacije, a što se je pokrenulo već ove godine.
Planiraju se izgraditi inogostupi u Đurđevačkoj ulici zajedno sa kolnim prilazima, također i
sigečec. Za sve navedeno planiramo sredstva iz EU fondova. Moram napomenuti da ćemo
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iduće godine završiti ulicu Medvrti, ali problem je što mještani ne žele nogostupe po
desnoj nego po lijevoj strani. Sve ostalo na razini ostaje isto.
Za 2017. godinu realni plan Proračuna je 12 miliona kuna u kojem iznosu ćemo moći
napraviti investicije jer više neće biti subvencija.

Predsjednik otvara raspravu.

Marijan Jaković – 300.000 kn bilo je osigurano za ulicu Trg braće Radića za
infrastrukturu, kanalnizaciju, struju, kako bi se ulica završila do kraja. Vašom odlukom
prenamjenili ste novac u potrošnju, a Trg braće Radića nije napravljen i sada tih 40.000
kn neće biti dovoljno. Radili ste na svoju ruku bez projekta i bez plana ste otvorili
radilište na Trgu braće Radića. Isto tako ste govorili da budete nabavili kante, u te kante
ne stane više vreča od jedne i na taj način ne pogodujete nama kao gađanima nego
koncesionaru za što on dobiva i novac. Na temelju toga ispravno je da koncesionar kupi
kante, a ne načelnik. Isto tako smo trebali već prije napraviti zelene otoke o kojima nema
ni riječi u vašem proračunu i tada bi mogli sortirati otpad kako treba. Još što se tiče ulica
nije napravljena do kraja M.P. Miškine i Braće radića gdje treba završni sloj asvalta i
zaleni pojasi.

Načelnik nadovezuje se na izlaganje vijećnika Marijana Jaković- reciklažno
dvorište smo stavili u program za 2015. godinu i ako radimo reciklažno dvorište nismo
dužni po zakonu raditi i zelene otoke i zašto bi si stvarali dodatni trošak. Kanalizacijom i
kanalizacijskim sustavom ne možemo upravljati, a moramo ga predati koncesionaru
Komunalijama u ispravnom stanju. Isto tako je upitno u 2016. godini kada budemo
morali mijenjati plinovod, znači čelične cijevi koje idu od Virja u Virovskoj, Konačkoj,
Marijanskoj i svim ostalim ulicama koje imamo, za što moramo planirati novac u
proračunu za iduće razdoblje. Želim razjasniti što se tiče potpisa za rentu. 07. Veljače
bio je sastanak u Otrovancu gdje je sudjelovalo 22 načelnika, tri župana, dožupan gdje je
bilo potpisivanje, a tražili smo donošenje uredbe o novčanoj naknadi za koncesiju
eksploatacije mineralnih sirovina. Tražili smo od predsjednika Vlade RH da se donese
zaključak da dosadašnji način raspodjele prihoda proračuna dijeli na 50% lokalnoj
samoupravi, znači nama, 20% jedinici područne samouprave- županiji, 30% državi
Hrvatskoj. Oni su to preimenovali u svoju korist i napravili da ide 50% državi, 30%
nama, a 20% županiji, tako da je na kraju županija dobila svoj dio, Republika Hrvatska
najviše, a mi na žalost najmanje. Međutim dobili smo mi povečanje proračuna od 20% ali
nitko ne pita zašto ide prodajna cijena plina od 2,20 kn po povlaštenoj cijeni od 1,70 kn
HEP-u i na to pitanje ni jedan minisar ne želi odgovoriti, čime smo automatstki oštećeni
mjesećno za 200.000 kn. Naznake su da će se od 1.1.2015. rudna renta povisiti na 50%
kako je i bilo priop
eno na sastanku. Na temelju navedenoga ja kao načelnik nisam ništa potpisao što bi
oštetilo Općinu Molve.

Budući da više nije bilo prijava za raspravu, prelazi se na sljedeću točku dnevnog
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reda.

Točka 5.
Usvajanje zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o izmjeni i
dopuni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Pčelica“
Molve

Uvodno obrazloženje daje pročelnik.

Boris Poljanac – ove izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu
usklađuju se sa zakonom na zahtjev prosvjetne inspekcije koja je obavljena u 8 mjesecu.
Suština ovih izmjena i dopuna je da se striktno primjenjuje uredba Vlade Republike
Hrvatske o koeficijentima i pravilnik ministra o jedinstvenim nazivima radnih mjesta u
ustanovi Dječji vrtić „Pčelica“ Molve. Ono što je prvo napravljeno razdvojeni su poslovi
vođenja vrtića koje je do sada bilo pod radnim mjestom ravnetelj-odgojitelj gdje zakon
govori da ravnatelj ne može biti i odgojitelj, pa smo morali razdvojiti na način da je
posebno radno mjesto ravnatelj i posebno odgojitelj. Promjene su u tome što je povećan
broj izvršitelja odgojitelja za jedan. Sljedeća izmjena je za radno mjesto pralje i švelje
gdje je propisana niža stručna sprema NSS, šivač i završena osnovna škola što nije bilo
dobro napisano u prvotnom pravilniku, pa smo morali ispraviti i sada je ispravno
napisano. Ono što je najvažnije u pravilniku o unutarnjem ustrojstvu da više ne postoji
radno mjesto tajnika vrtića, nego je pravne poslove za vrtić preuzela Općina isto kao što
vodi financijsko-računovodstvene poslove, a u vrtiću su ostali samo administrativni
poslovi. Problem oko poslova tajnika je u tome što gđa. Marjanović koja obavlja te
poslove ima Srednju stručnu spremu, a zakonom je propisana viša ili visoka stručna
sprema, na temelju čega ona više ne može obavljati poslove tajnika u Dječjem vrtiću.
Prema tome je došlo do uštede po jednom radnom mjestu.

Predsjednik otvara raspravu.

Marijan Jaković – došli smo do toga da poslije svega dajete otkaz ženi koja radi,
a ljudi koji su krali novac nisu dobili otkaz, a imamo i ljude koji su krali benzina i nisu
dobili otkaz. Taj pravilnik nije usklađen sa zapisnikom inspektorata i nije napravljen po
zakonu i pozivam vas kao ljude da glasujete protiv toga jer ta žena nije zaslužila otkaz
zato što je rekla i bivšem i sadašnjem načelniku u lice kako treba biti. Ako ona mora
dobiti otkaz jer ima srednju stručnu spremu zašto ne dobe otkaz i druge koje imaju isto
SSS, ali nisu jer je donešena politička odluka i usklađenje pravilnika je jedini razlog da se
njoj da otkaz. Protivim se davanju otkaza i ne slažem se sa pravilnikom jer nije dobar, te
ga kao takvog ne moramo prihvatiti. Pozivam vas kao vjećnike da glasate protiv.
Boris Poljanac – budući da je g. Jaković rekao kako pravilnik nije u suglasnosti
sa državnim pedagoškim standardom
pročitat ću
državni pedagoški standard
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predškolskog odgoja i naobrazbe što se odnosi na gđu. Marjanović odnosno za ostale
radnike u dječjem vrtiću: „čl. 37. Dječji vrtić koji ima 17 – 20 odgojno obrazovnih
skupina ili 340-400 djece ima tajnika, voditelja računovodstva i administrativno
računovodstvenog radnika zaposlenog s punim radnim vremenom. Manji dječji vrtići
zaposlit će radnike iz stavka 1. sukladno svojim potrebama uz suglasnost osnivača“.
Prama tome naš vrtić nema 17-20 obrazovnih skupina ni 340-400 djece, već ima 66-ero
djece i tri odgojne skupine, a da li će vrtić zaposliti radnike sukladno svojim potrebama
traba suglasnost osnivača, ali i taj radnik koji bude zaposlen na poslovima tajnika mora
imati visoku stručnu spremu, biti upravni pravnik ili diplomirani pravnik, a ne sa
Srednjom stručnom spremom.
Marijan Jaković – da li je pravilno da po zakonu odgojitelj radi sa Srednjom
stručnom spremom? Za sve je krivo općinsko vijeće jer ne radi svoj posao, kako bi preko
odbora i rasprava svi dokumenti došli na općinsko vijeće. Ponavljam krali su novce iz
Općine i krali su benzina preko papira, a da ne govorim o pročistaču gdje su ukradena 2
miliuna kuna. Od kud vam pravo toj ženi davati otkaz?
Ivan Molnar – riješenje nebi došlo od inspektora da iz vrtića nije pokrenuta
prijava jer su izneseni podaci koje ne može dati osoba koja ne radi u vrtiću.
Boris Poljanac – ona je dobila zabranu rada od inspekcije, a posljedica zabrane
rada je otkaz.

Nakon rasprave, predsjednik vijća daje zaključak na usvajanje.

Općinsko vijeće Općine Molve je sa 7 glasova „ZA“ 2 „PROTIV“ I 1
„SUZDRŽAN“ usvojilo

zaključAK o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o izmjeni i dopuni
Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve

Točka 6.
Usvajanje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o izmjeni i
dopuni Pravilnika o radu Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve

Uvodno obrazloženje daje pročelnik.

Boris Poljanac- ova točka nadovezuje se na prethodnu ono što je bitno u članku
1. vraća se osnovica sa 3.800,00 kn na 5.108,84 kn jer se u zakonu o predškolskom
odgoju na djelatnike u vrtiću kojem je osnivač jedinica lokalne samouprave primjenjuje
ona osnovica koja je za njih povoljnija, a to je po zakonu propisana osnovica za javne
službenike i to je 5.108,84 kn. U članku 2. usklađeni su koeficijenti sa uredbom Vlade
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Republike Hrvatske o visini koeficijenata tako da je ravnatelj 1,688, odgojitelj 1,235,
kuharica je 0,776, spremačica je 0,601 i pralja švelja je 0,601. S time da Članak 3. i 4.
koji su dodani intervencijom gđe. Marjanović ne postoje u izvornom tekstu koji je bio
predložen na upravnom vijeću vrtića, tako da u članku 3. stoji da se pravilnik o izmjeni i
dopuni pravilnika o radu upućuje općinskom vijeću na suglasnost i ta odredba ne može
stajati u pravilniku dopune o radu, već to ulazi u zaključak koji se upućuje vijeću na
suglasnost i nije sastavni dio tog pravilnika. U članku 4. stoji da ovaj pravilnik stupa na
snagu osmog dana od objave na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve, što nije
točno već da stupa na snagu osmog dana od dana objave u službenom glasniku
Koprivničko-križevačke županije. Ja predlažem da stupa na snagu prvog dana od objave
u službenom glasniku jer je to praktičnije i može tako biti po zakonu, tako da se ne mora
čiekati 8 dana jer su u pitanju plaće.

Mijo Kovaček – predlažem da akt koji se donosi ide na prethodnu suglasnost, a
ovaj akt nije bio na prethodnoj suglasnosti. Kako bi olakšali, prijedlog akta treba otići na
prethodnu suglasnostna u ured državne uprave, nakon toga ga donosi upravno vijeće.
Boris Poljanac – postoji kontrola zakonitosti akata koji se donose, akt koji je
nezakonit prvo obustavlja od izvršenja načelnik iza njega to radi ured državne uprave.
Prema tome nema prethodne kontrole zakonitosti već na zakonitost kontrole idu akti koji
se usvoje na sjednici vijeća. Ja sam vam za vijeće pripremio ispravan akt i po zakonu.
Marijan Jaković - ono što je na papiru to smo i glasali, ako neki dijelovi rečenice
nisu bili napisani onako kako smo mi glasali onda se to nije uvažilo, zato jer smo tako
pokrali milione. Poštenoj ženi ste dali otkaz, a oni koji su krali nisu dobili otkaz.

Nakon rasprave, predsjednik vijća daje zaključak na usvajanje.

Općinsko vijeće Općine Molve je sa 8 glasova „ZA“ 1 „PROTIV“ i 1
„SUSDRŽAN“ usvojilo

ZaključAK o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o izmjeni i dopuni
Pravilnika o radu Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve

Točka 7.
Donošenje Odluke o načinu obračuna i plaćanja usluge skupljanja, odvoza i
odlaganja komunalnog otpada na području vikend naselja Čingi-Lingi

Uvodno obrazloženje daje pročelnik.
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Boris Poljanac – ovo je odluka koja proizlazi iz Zakona o održivom gospodarenju
otpadom, prema kojem je propisano da predstavničko tijelo Općine donosi odluku o
načinu, obračunu i plaćanju usluge skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada.
Do sada Općina plaća 280,00 kn, a po ovoj odluci bi bilo 228,00 kn godišnje sa
pripadajućim PDV-om, a odnosi se na odvoz otpada sa vikend naselja Čingi Lingi dok za
ostatak Općine postoji posebna odluka.
Marijan Jaković – uvaženi g. Načelnik Čingi Lingi nije naš, nije javna površina i
nije u vlasništvu općine Molve, ovo smanjenje nije nikakvo smanjenje nego razbacivanje
novca uzaludno, jer to Općina ne mora raditi. Mi ostali svoj odvoz smeća plaćamo i to je
pošteno, tako neka plaćaju bjelovarčani i svoje smeče.

Nakon rasprave, predsjednik vijća daje odluku na usvajanje.

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

OdlukU
o načinu obračuna i plaćanja usluge skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog
otpada na području vikend naselja Čingi-Lingi

Točka 8.
Usvajanje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti
osnivanja i ulaganja u opremanje i razvoj poduzetničkih zona na području
Koprivničko-križevačke županije

Boris Poljanac – ovo su izvješća o reviziji koja se daju općinskom vijeću kao
informacija, prema tome ja ne mogu govoriti u ime revizora. Slobodno iznesite svoja
mišljenja po ovoj točci.

Prijava za raspravu nije bilo.

Općinsko vijeće Općine Molve je sa 9 glasova „ZA“ 1 „PROTIV“ usvojilo
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ZaključAK o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti osnivanja i
ulaganja u opremanje i razvoj poduzetničkih zona na području Koprivničkokriževačke županije

Točka 9.
Usvajanje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji gospodarenja
otpadom na području Koprivničko-križevačke županije

Mijo Kovaček – izvješće revizije dobili ste u sazivu sa materijalima.

Prijava za raspravu nije bilo.

Općinsko vijeće Općine Molve je sa 9 glasova „ZA“ 1 „PROTIV“ usvojilo

ZaključAK o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji gospodarenja otpadom na
području Koprivničko-križevačke županije

Budući da je dnevni red iscrpljen, predsjednik vijeća zaključio je sjednicu u 21,50 h

KLASA: 021-05/14-01/12
URBROJ: 2137/17-14-2
U Molvama, 2014.

ZAPISNIČAR

PREDSJEDNIK VIJEĆA

Danijela Plemenčić

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