ZAPISNIK
s 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Molve
održane 01. prosinca 2014. godine

Sjednica je održana u zgradi Općine Molve, Trg kralja Tomislava 32, u Sali za
sastanke. Sjednica je sazvana Sazivom KLASA: 021-05/14-01/13 , URBROJ: 2137/17-141 od 27. studenog 2014. godine.
Sjednicu je u 09,00 sati otvorila podpredsjednica 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,
Marina Ivančan
Siniša Frančić
Zlatko Senjan
Zlatko Popec
Marijan Jaković,
Stjepan Fosić,
Dražen Kolarić,
Ivan Tuba.
Osim članova Općinskog vijeća, sjednici su nazočni:

1. Mirko Paša, zamjenik općinskog načelnika,
2. Boris Poljanac, pročelnik,

Sjednici nije prisutan Ivan Molnar.

Predsjednik vijeća konstatira da je na početku 20. Sjednice Općinskog vijeća
nazočno 10 od 11 članova Općinskog vijeća, te da vijeće može pravovaljano odlućivati.

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

1. Pitanja vijećnika
2. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje zimske
službe na području Općine Molve do 15. travnja 2015
3. Usvajanje zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statut o izmjenama i
dopunama statuta Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac
4. Usvajanje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog
Financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac za 2015. godinu s
Projekcijama za 2016. I 2017. godinu

Predloženi dnevni red prihvaćen je s 10 glasova“ZA“

Točka 1.
Pitanja vijećnika

Stjepan Fosić- tražim da nam date spisak koliko su dugovanja Općine i koliko
ima otvorenih računa, jer je godina pri kraju i još će doći jedna renta. Kada budete
isplaćivali studentima i srednjoškolcima? Da li općina ima 20.000 kn da plati stroj koji će
poravnati poljske puteve i da li ima 10.000 kn da plati Bistri koja će samljeti granje da
poljski putevi budu prohodni? Apeliram da se zamjenik načelnika provoza po poljskim
putevima jer to što ste radili sa strojevima bolje da niste. Predsjednika općinskog vijeća
pitam kuda ova općina vodi i da li zna što je to fiskalna odgovornost. Stanje u Općini
Molve je zabrinjavajuće za što je odgovorno vijeće a ne načelnik. Vezano za zimsku
službu bio je raspisan natječaj i zašto se nije odabralo prvi puta kada se je javio samo
jedan ponuđač?

Mirko Paša – prvi natječaj za zimsku službu je poništen iz razloga što je bila
previsoka cijena. Može vam Vlado Šešet pojasniti detalje samog natječaja.

Boris Poljanac – ovakva pitanja se upućuju načelniku i on vam mora odgovoriti na
pitanje.
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Marijan Jaković – predlažem vijeću da pokrenemo odbor za promet, a isto tako
da se formiraju odbori 3+2, nažalost to se sada ne uvažava i nije srazmjer rezultata
izbora 4+1 u nominalnom i postotnom iznosu. Na početku sam govorio načelniku da to
ne bude dobro jer moramo imati predsjednika odbora koji je član vijeća kako bi se moglo
neovisno djelovati u skladu s vijećem, a ne da načelnik određuje o tome. Mislim da taj
odbor mora biti u skladu sa programom o prometu koji se nažalost financijski ne prati i
koji se nije izvršio prošle, a ni ove godine. Problem je bio što se je novac predviđen za
izgradnju cestovne infrastrukture prenamijenio u potrošnju. Predlažem da se sadašnji
odbori predefiniraju i da se stave u odbore vijećnici druge stranke kako bi se načelniku
pomoglo da svrsihodnije i bolje troši novac. Također sam htio pitati načelnika koje ceste
imamo u planu prijaviti na Europske fondove i koje građevne dozvole imamo. Prekinuli
smo radove, protuzakonito, na izgradnji ceste M.P.Miškine, jer je samo dijelom izgrađena,
tako da treba drugi dio napraviti jer je to u interesu cijelog sela, a za ulicu Trg braće
Radića uopće namamo dokumente. Bio je dogovor da se promet u centru zatvori, kada su
događanja vezano za sportstke i kultrune svrhe i otvori se druga strana za nesmetano
prometovanje.
Mijo Kovaček – mislim da vijeće svojim radom donosi dobre odluke, ali došlo je
do smanjenja prihoda i prenamjene sredstava, ali nedovršeni projekti neka se
dovršavaju. Na to mi ne možemo utjecati. Ja potpisujem samo one odluke koje je
donijelo vijeće i koje su u našoj nadležnosti.
Stjepan Fosić – mi će mo poslije vijeća tražiti od Marine da izlista koliko imate
dugovanja i obaveze.

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

Točka 2.
Donošenje Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje zimske
službe na području Općine Molve do 15. travnja 2015

Obrazloženje daje Vladimir Šešet.

Vladimir Šešet – raspisan je javni natječaj za zimsku službu i u prvom roku javio
se je samo Građevinski obrt Fides II. Načelnik je rekao da pogledam kako se kreću cijene
u ostalim Općinama i po njegovom kriteriju cijene su bile dosta visoke. Nakon toga je
načelnik predložio da se prvi natječaj poništi i da se pokrene novi. Samim time prošli su i
rokovi koje smo morali ispoštovati vezano za zimsku službu. U sljedećem natječajnom
roku pristigle su dvije ponude gdje je ponuda od obrta Ivančin iz Novog Virja jeftinija po
satu rada stroja u efektivnom radu, na temelju čega je sada njegova ponuda na vijeću.
Uz ponudu tražili smo dostavu tehničke dokumentacije da vidimo s kojim strojevima
raspolažu obrtnici i financijske stvari koje su osnovni uvjeti natječaja. Dokumentaciju su
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dostavili gdje je vidljivo da nisu dužni Poreznoj upravi što je isto bitno. Ponuda od obrta
Ivančin je bila najjeftinija i po tome smo stavili ovaj prijedlog na vijeće. Rok za zimsku
službu je bio do 15.11.2014. ali iz policije su rekli da će nas pričekati.
Predsjednik otvara raspravu.

Marijan Jaković – zašto je ovo lažno iskazivanje, bez obzira što je ponuda
skuplja ona je daleko povoljnija i bolja nego što je ova jeftinija.
Dražen Kolarić – sa čime obrti Ivančin raspolaže? Bojim se da u Repašu ne bude
stigao sve očistiti jer je kod nas svake godine problem. Kada je čistio Lovrak došao je
drugi dan, a ljudi moraju ići na posao i da li će doći iz Novog Virja čistit zapuhe.
Vladimir Šešet – stavio je dva traktora sa posipačem, dok je Fides stavio dva
traktora i JCB. Mi smo raspisali natječaj za nerazvrstane ceste, a to su „klanci“ po
Repašu, „klanci“ u Molve Gredama i sada smo dobili cestu od društvenog doma Molve
Grede prema šodrani Pleško do spajanja na županijsku cestu. U Molvama su nerazvrstane
ceste Đurđevačka, Braće Novakovića, a sve ostalo su državne i županijske ceste.
Dražen Kolarić – ralica dođe do kapelice u gornjem kraju Repaša i vraća se
natrag, a ralica od Gole dođe drugi ili treći dan do zadnjih kuća u Novačkoj, a dio ceste
između Novačke i Repaša ostane neočišćen gdje su veliki zapuhi od 1,5 metar.
Vladimir Šešet – sada po novom zakonu ne mora zimska služba izlaziti na teren
ako je snijeg ispod 15 cm, a ako bude snijega biti će i problema.
Stjepan Fosić – predlažem da se uzme u obzir druga ponuda od Fidesa. Ovaj će
pisati da je duže radio i biti će skuplje.
Ivan Tuba – budući da je podignuta granica sa 5 cm na 15 cm, snijeg će se
zatabati i neće se moći oćistiti do asvalta, što znaći da će se u polju snijeg otopiti prije
nego na cesti. Zanima me da li će se čistiti kao i do sada ili će se čekati kada napada 15
cm?
Marijan Jaković – imali smo najbolje čišćenje u županiji do sada i zanemariva je
cijena ako dobijemo u kvaliteti, ali pravilo je da prometnice moraju biti osposobljene za
prometovanje.

Nakon rasprave predsjednik veijeća daje odluku na donošenje.

Općinsko vijeće Općine Molve je sa 6 glasova „ZA“

i 4 „PROTIV“ donijelo

ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje zimske
službe na području Općine Molve do 15. travnja 2015
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Točka 3.
Usvajanje zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statut o izmjenama i
dopunama statuta Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac

Boris Poljanac – zamoljeni smo od strane Javne vatrogasne postrojbe grada
Đurđevca kao suosnivači da damo prethodnu suglasnost na njigov Statut gdje mijenjaju
samo članak 13. statuta odnosno dopunjuju djelatnost sa pružanjem usluga vatrogasnog
osiguranja i tehničke zaštite, iznajmljivanja autoljestava, usluge ispumpavanja vode,
usluge prijevoza vode za domaćinstva, fizčke i pravne osobe i kupnju i prodaju
vatrogasnih aparata i operme.

Prijava za raspravu nije bilo.
Predsjednik daje zaključak na usvajanje.
Općinsko vijeće Općine Molve je sa 10 glasova „ZA“ usvojilo

ZAKLJUČAK
o davanju prethodne suglasnosti na Statut o izmjenama i
dopunama statuta Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac

Točka 4.
Usvajanje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog
Financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac za 2015. godinu s
Projekcijama za 2016. I 2017. godinu

Boris Poljanac – u materijalima smo dobili samo Plan bez obrazloženja tako da o
tome ne mogu govoriti. Možete zatražiti od njih da dostave obrazloženje.
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Prijava za raspravu nije bilo.
Predsjednik daje zaključak na usvajanje.
Općinsko vijeće Općine Molve je sa 10 glasova „ZA“ usvojilo

ZAKLJUČAK
o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog
Financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac za 2015. godinu s
Projekcijama za 2016. I 2017. godinu

Budući da je dnevni red iscrpljen, potpredsjednica vijeća zaključila je sjednicu u 10,00 h

KLASA: 021-05/14-01/13
URBROJ: 2137/17-14-2
U Molvama, 01. prosinca 2014.

ZAPISNIČAR

PREDSJEDNIK VIJEĆA

Danijela Plemenčić

Mijo Kovaček

_________________

__________________

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

6

