ZAPISNIK
s 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Molve
održane 30. prosinca 2014. godine
Sjednica je održana u zgradi Općine Molve, Trg kralja Tomislava 32, u Sali za
sastanke. Sjednica je sazvana Sazivom KLASA: : 021-05/14-04/15, URBROJ: 2137/1714-1 od 24. prosinca 2014. 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Mijo Kovaček, predsjednik Općinskog vijeća Općine Molve
Marina Ivančan
Siniša Frančić
Zlatko Senjan
Zlatko Popec
Marijan Jaković,
Stjepan Fosić,
Dražen Kolarić
Ivan Molnar
Osim članova Općinskog vijeća, sjednici su nazočni:

1. Zdravko Ivančan, općinski načelnika
2. Boris Poljanac, pročelnik,
3. Marina Džinić, šefica računovodstva
Sjednici nisu prisutni Spomenka Žufika i Ivan Tuba vijećnici Općinskog
vijeća Općine Molve.
Predsjednik vijeća konstatira da je na početku 22. Sjednice Općinskog vijeća
nazočno 9 od 11 članova Općinskog vijeća, te da vijeće može pravovaljano odlućivati.
Predsjednik vijeća napominje da se zapisnik sa 21. sjednice Općinskog vijeća nije
sastavljen, te se po poslovniku Općinskoga vijeća neće usvajati.
Predsjednik je pitao želi li tko od vijećnika dati izmjenu ili dopunu dnevnog reda.
Predsjednik vijeća daje dopunu dnevnoga rada sa točom 5. Izmjene programa
javnih potreba za 2014. godinu koji su sastavni dio Izmjena i dopuna Proračuna Općine
Molve za 2014 godinu i sa točkom 6. Usvajanje Zaključka o davanju suglasnosti na
prijedlog izmjene satnice za obavljanje poslova ravnateljice Dječjeg vrtića „Pčelica“
Molve.

DNEVNI RED
1. Pitanja vijećnika
2. Usvajanje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Molve za 2014. godinu s planom
razvojnih programa i projekcije za 2015. i 2016. godinu
3. Usvajanje Zaključka o izmjenama i dopunama Zaključka o podržavanju Programa
rada i Financijskih planova udruga u 2014. godini
4. Usvajanje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe
Proračuna Općine Molve za razdoblje od 1. rujna do 30. studeni 2014. godine
5. Usvajanje izmjena Programa javnih potreba za 2014. godinu i to:
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5.1. Program o izmjeni programa održavanja komunalne infrastrukture na području
Općine Molve u 2014. godini,
5.2. Program o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Molve u 2014. godini,
5.3. Plan o izmjeni Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Molve u
2014. godini,
5.4. Program o izmjenama Programa javnih potreba u športu na području Općine
Molve u 2014. godini,
5.5. Program o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi na području Općine
Molve u 2014. godini,
5.6. Program o izmjenama Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i
obrazovanju na području Općine Molve u 2014. godini,
5.7. Program o izmjenama Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na
području Općine Molve u 2014. godini,
6. Usvajanje Zaključka o davanju suglasnosti na prijedlog izmjene satnice za obavljanje
poslova ravnateljice Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve.
Predloženi dnevni red prihvaćen je jednoglasno sa 9 glasova „ZA“
Točka 1.
Pitanja vijećnika
Marijan Jaković – postavio bih pitanje g. Načelniku koliko su koštali kalendari koji
su podijeljeni ove godine? Pitam iz razloga jer su potpuno neuporabljivi, jer je osnova
kalendara vidjeti koji je nadnevak i koji je mjesec, a slike se više manje mogu ili ne
moraju pokazivati. Slike koje su na kalendaru Molve nisu ničim posebno prikazane, a
ako je fotograf kojeg ste reklamirali platio kalendare kao sponzor, niste ni to smjeli
prihvatiti. Ovo nije kalendar jer nema ni brojke ni slova i ne vide se pročitati.
Načelnik – kalendari su došli jeftinije nego svih prethodnih godina i išlo se je u
veliku tiskaru kako bi bilo jeftinije. Prije se je trošilo 30.000 kn za kalendare, a sada
je 18,00 kn po kalendaru što je pristojna cijena i kalendar je kvalitetan. Možda bi
morali biti umjetnici kako bi shvatili poantu slike i svega ostaloga, a čuo sam da me
je župan pohvalio kako imamo najbolje kalendare u županiji, on je bio na izložbi slika
koje su na kalendaru. Namjerno smo maknuli ljude sa kalendara jer su prije bile i
privatne osobe vezane s Općinom, što nije primjereno, već je poanta da se prikaže
Općina Molve kroz mjesece.
Stjepan Fosić – prvo pitanje je zimska služba, jer ti ljudi nikad nisu čistili ceste, a
kada je radio Fides bilo je profesionalno očišćeno. Imate svoje službe i komunalne
redare neka mu pokažu gdje treba očistiti. Drugo pitanje je koliko ima Općina Molve
novaca na računu, budući da za to još nisam dobio odgovor i koliko imate otvorenih
računa koji nisu evidentirani i prikazani, a budete ih rješavali na godinu kada bude
sredstava? Vi uništavate i otimate Općinu Molve i razbaciva se novac. Gdje je
doznačeno kolko ste platili za poplavu. Udomitelji su dobili svi od općine bespovratno
10.000 kn, vi sada opet dajete po osobi, a onaj koji se tim poslom bavi svaki mjesec
dobije za osobu o kojoj se brine novac od centra za socijalnu skrb. Da ne govorim
kakve uvjete ti ljudi imaju, jer da dođe komisija sve bi zatvorili. Ove izmjene
proračuna su neistinite i opet upozoravam da nije dobro što se radi u ovoj Općini, a
za to je odgovoran načelnik i predsjednik vijeća.
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Načelnik – ništa nije namješteno i neistinito. O stanju obaveza svi budete dobili
pismenim putem, a sve ostalo bude vidljivo kroz tri mjeseca i ništa ne skrivam kao
načelnik. Vezano za poplave, znam da si ti isplaćivao za suše, a mi nismo nikome
nikakve pomoći platili za poplavu. Ono što smo plaćali je rad stroja, ugradnja cijevi i
sl. za što smo potrošili oko 40.000 kn i dobili smo 70.000 kn od Hrvatskih voda
odnosno oni su platili umjesto nas Fidesu, Bistri tako da smo uspjeli smanjiti našu
potrošnju koja je bila zbog elementarne nepogode. Što se tiće trošenja novaca ide
sve kroz natječaje što se tiće pomoći i subvencije, a socijal ima nadređene koji ljude
koji bi to ukinuli da se ne radi kako treba. Ti si prije davao po jednom 10.000 kn, što
mi ne radimo, već dajemo svima prema broju ljudi. Na taj način želimo omogućiti
korisnicima da imaju bolje uvjete za život. Vezano za zimsku službu, znam da je
ispred mljekara jako zatrpano i mogli ste nazvati da se očisti.
Marijan Jaković – cesta se je očistila i sve se je nanosilo na nogostup, izvolite to
počistiti. Ispred kapelice na najvećem zavoju su nagurali snijeg koji se nalazi na
kolničkom traku. Pogodovalo se nekome da dođe do tog posla i izvolite to očistiti, ja
sam ispred svojeg i susjedovog počistio. Pitanje je vrlo jednostavno tko će očistiti
stazu jer se je sada zaledila i ljudi ne mogu hodati po stazi? Pješačke staze moraju
biti prohodne u roku od 12 sati. Sada je na ključnim zavojima samo naguran snijeg i
ti kao načelnik moraš koordinirati kako će se čistiti.
Fosić Stjepan – kada se je snijeg očistio Fides je sa korpom nosio snijeg sa
raskrižja. Dva mjeseca gledam kako je na kino Sali otpalo kvadrat morta i vide se
cigle. S time je posla pola sata neka komunalci to poprave. Isto tako me kopka
službeni auto, a nije mi jasno zašto je blatan, vozi se po privatnim poljima i imovini,
obilaze se djelatnici, voze ga osobe koje nisu čak ni vijećnici. Opet apeliram to je
imovina Općine Molve. Auto je viđen u Varaždinu u šoping centrima.
Načelnik – o autu ne želim ništa raspravljati, a ima i kuna u garaži koje su pregrizle
žice od instalacije. Nekada si ti kao načelnik jako puno potrošio na taj auto kod
servisa Čorba.
Budući da više nije bilo pitanja prelazi se na sljedeću točku dnevnoga reda.
Točka 2.
Usvajanje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Molve za 2014. godinu s
planom razvojnih programa i projekcije za 2015. i 2016. godinu
Uvodno obrazloženje daje načelnik.
Načelnik – samo bih rekao da smo proračun poravnali, a smanjenje sredstava sa
prihodovne strane shodno renti je oko 8.000.000,00 kn i prema tome rješavamo
dnevne obaveze koje nam stižu. Jedan dio obaveza će se prenijeti u sljedeću godinu,
ali tek na kraju. Molim da Marina detaljnije dalje objasni.
Marina Džinić – ovo je zadnji rebalans za 2014. godinu, napomninjem da se sastoji
od prihoda i rashoda, primitaka i izdataka, a rashodi i izdaci su uvjek realni i
obuhvaćaju sve što je naručeno od strane načelnika koji naručuje odgovarajuće
usluge koje su potrebne da se zadovolje odgovarajući troškovi i usluge. Rashodi i
izdaci su uvjek nekakve želje, a prihodovna strana je uvjek ta koja daje stvarne
mogućnosti. Krajem godine utvrđeno je da prihodi neće biti realizirani u onom iznosu
u kojem su bili planirani i onim iznosom kojim su bili rebalansirani. Ukupni iznos
proračuna u devetome mjesecu bio je 19.276.754,74 kn i umanjen je u iznosu od
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3.255.676,46 kn, tako da ukupan proračun sada iznosi 16.021.078,28 kn. Izmjene
proračuna rađene su na način da je obuhvaćena ukupna realizacija stvarnih rashoda
koji iznose preko 11 mil. kuna i ono što se očekuje do kraja godine kao i izmjene i
dopune financijskog plana Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve koje su uključene u ove
izmjene i dopune proračuna. Ovih izmjena i dopuna ima više od 40 strana pa ne bih
išla u detalje osim ako ima tko kakvih pitanja na koja ću odgovoriti.
Predsjednik otvara raspravu.
Marijan Jaković napušta sjednicu u 9,50 h.
Prijava za raspravu nije bilo.
Općinsko vijeće Općine Molve je sa 6 glasova „ZA“ 1 „PROTIV“ i 1
„SUZDRŽAN“ usvojilo
Izmjene i dopune Proračuna Općine Molve za 2014. godinu s planom
razvojnih programa i projekcije za 2015. i 2016. godinu
Točka 3.
Usvajanje Zaključka o izmjenama i dopunama Zaključka o podržavanju
Programa rada i Financijskih planova udruga u 2014. godini
Boris Poljanac – u ovom zaključku se vidi koliko se sredstava odnosi na
materijalne troškove, a koliko na ostale stvari. Ovo je ustvari pokazni zaključak po kojem
se ništa ne usvaja.
Predsjednik otvara raspravu.
Prijava za raspravu nije bilo.
Općinsko vijeće Općine Molve je sa 7 glasova „ZA“ i 1 „PROTIV“ usvojilo
ZAKLJUČAK
o izmjenama i dopunama Zaključka o podržavanju Programa rada i
Financijskih planova udruga u 2014. godini
Točka 4.
Usvajanje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava
Proračunske zalihe Proračuna Općine Molve za razdoblje od 1. rujna do 30.
studeni 2014. godine
Marina Džinić – ovime je načelnik dužan izvijestiti Općinsko vijeće da li je bila
korištena stavka proračunske zalihe koja je proračunu planirana za nekakve inzvanredne
događaje koji ne mogu biti planirani tijekom godine.
Prema tome za razdoblje od 01.rujna do 30. studenoga nije bilo korištenih sredstava sa
proračunske zalihe.
Predsjednik otvara raspravu.
Prijava za raspravu nije bilo.
Općinsko vijeće Općine Molve je sa 8 glasova „ZA“

usvojilo

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna
Općine Molve za razdoblje od 1. rujna do 30. studeni 2014. godine

4

Točka 5.
Usvajanje izmjena Programa javnih potreba za 2014. godinu i to:
Točka 5.1.
Program o izmjenama programa održavanja komunalne infrastrukture na
području Općine Molve u 2014. godini
Mijo Kovaček – ove izmjene i dopune programa vijećnici su jučer dobili u
elektronskom obliku, budući da je išla dopuna dnevnoga reda.
Predsjednik otvara raspravu.
Prijava za raspravu nije bilo
Općinsko vijeće Općine Molve je sa 7 glasova „ZA“ i 1 „PROTIV“ usvojilo
PROGRAM
o izmjenama programa održavanja komunalne infrastrukture na području
Općine Molve u 2014. godini
Točka 5.2.
Program o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Molve u 2014. godini
Predsjednik otvara raspravu.
Prijava za raspravu nije bilo
Općinsko vijeće Općine Molve je sa 8 glasova „ZA“

usvojilo

PROGRAM
o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području Općine Molve u 2014. godini
Točka 5.3.
Plan o izmjeni Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine
Molve u 2014. godini
Predsjednik otvara raspravu.
Prijava za raspravu nije bilo
Općinsko vijeće Općine Molve je sa 7 glasova „ZA“ i 1 „SUZDRŽAN“
usvojilo
PLAN
o izmjeni Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Molve u
2014. godini
Točka 5.4.
Program o izmjenama Programa javnih potreba u športu na području Općine
Molve u 2014. godini
Predsjednik otvara raspravu.
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Prijava za raspravu nije bilo
Općinsko vijeće Općine Molve je sa 7 glasova „ZA“ i 1 „SUZDRŽAN“
usvojilo
PROGRAM
o izmjenama Programa javnih potreba u sportu na području Općine Molve u
2014. godini
Točka 5.5.
Program o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi na području Općine
Molve u 2014. godini
Predsjednik otvara raspravu.
Prijava za raspravu nije bilo
Općinsko vijeće Općine Molve je sa 7 glasova „ZA“ i 1 „SUZDRŽAN“
usvojilo
PROGRAM
o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Molve u
2014. godini
Točka 5.6.
Program o izmjenama Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i
obrazovanju na području Općine Molve u 2014. godini
Predsjednik otvara raspravu.
Prijava za raspravu nije bilo
Općinsko vijeće Općine Molve je sa 7 glasova „ZA“ i 1 „SUZDRŽAN“
usvojilo
PROGRAM
o izmjenama Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju
na području Općine Molve u 2014. godini
Točka 5.7.
Program o izmjenama Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na
području Općine Molve u 2014. godini
Predsjednik otvara raspravu.
Prijava za raspravu nije bilo
Općinsko vijeće Općine Molve je sa 7 glasova „ZA“ i 1 „SUZDRŽAN“
usvojilo
PROGRAM
o izmjenama Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na području
Općine Molve u 2014. godini
Točka 6.
Usvajanje Zaključka o davanju suglasnosti na prijedlog izmjene satnice za
obavljanje poslova ravnateljice Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve.
Uvodno obrazloženje daje Boris Poljanac, pročelnik.
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Boris Poljanac – obrazloženje ste dobili od vrtića u pisanom obliku. Ovdje se radi
samo o satnici ravnateljice, budući da ne može biti istovremeno na dva radna mjesta
ovim zaključkom se daje suglasnost da bude ravnateljica 8 sati dnevno, na određeno
vrijeme do izbora novog ravnatelja.
Predsjednik otvara raspravu.
Načelnik – po nalogu inspektorice morali smo uskladiti pravilnik zbog normi u
predškolskom odgoju. Vidjet će se da li ćemo moći imati sa susjednim vrtićem
zajedničkoga ravnatelja, pedagoga i medicinsku sestru. Nadam se da će se to moći
realizirati tako da se ne podiže cijena vrtića koju plaćaju roditelji.
Fosić Stjepan – taj će vrtić koštati na kraju godine 2 mil. kuna i to se financijski
neće moći izdržati. Nema dovoljno primanja da se sve to može pratiti.
Načelnik – mi ne možemo raditi protiv nalaza inspektorice i ovo nas financijski ne
bi trebalo više koštati.
Mijo Kovaček se uključuje u raspravu – dječji vrtić je ustanova osnivača Općine
Molve. Vrtić je institucija van zakona, gdje se ponašanje u vrtiću što se tiće poštivanja
radnog vremena zloupotrebljava. Pa pitam vijećnike da li su upoznati koliko djece danas
boravi u vrtiću 30.12.2014. godine, jedno dijete. Jučer je boravilo dvoje djece i jedna
teta je sa njima cijeli dan. Ostale tete su doma po odobrenju ravnateljice, ali ne na
godišnjem odmoru ili slobodnom danu, a primat će plaću kao da su na poslu. Vrtić ima
radno vrijeme od 6-10 sati sa odgojnim osobljem i ravnateljicom,
prva smjena ima
radno vrijeme od 6-11 ,a popodne već dolazi druga smjena. Znači prva jutarnja smjena
je realno kada dolaze tete od 7-13 sati i to je ukupno 6 sati rada, popodnevna smjena je
od 11-16 sati i to je ukupno 5 sati rada, a uredno se plaća 8 sati. Ne vidim razloge
zapošljavanja dodatnoga osoblja koje će tamo isto sjediti. Prema mojem mišljenju ako je
doručak od 8-9 sati ne obavlja se nikakav pedagoški rad sa djecom, već u 10 h ide užina
koja traje pola sata, ručak ide u 12,00, a užina već u 14 sati. Zbrojite vrijeme između i to
je vrijeme gdje se radi nekakav odgojni proces, a u tom vremenu djeca gledaju televiziju
ili se igraju na računalu. Ovo ne govorim zlo namjerno nego zato da se riješi problem,
npr. prvo idemo maknuti računalo i televizor kako se ne bi čudili da nekoja djeca ne
znaju držati olovku kada krenu u prvi razred. Ravnateljica do sada nije imala posla, a u
nalazu inspekcije nisam pročitao da ta dva radna mjesta ne mogu biti kompatibilna.
Problem je u tome što se u obračunu plaće nije obračunalo 6 sati rada kao odgojitelj i 2
sata kao ravnatelj i koeficijent koji je tu primjenjivan. Moja sestra je kuharica u tom
vrtiću i kada su se mijenjale plaće i koeficijenti ona sada ima za 50% manju plaću s
tumačenjem da je to preslika pravilnika o osnovnom školstvu, a pogledajte koliko se puta
jede u osnovnoj školi. Kada smo donosili Financijski plan dječjeg vrtića pitao sam da li je
usklađen sa pravilnicima o unutarnjem ustrojstvu i koeficijentima i osnovici plaća koje će
se primjenjivati, rečeno je da je usklađen, sada već vidim da je za rebalans i budemo
došli da će vrtić koštati 1,5 mil kuna.
Marijan Jaković prisutan sjednici od 10,20 sata
Stjepan Fosić – drago mi je što si se otvorio i počeo rezgovarati jer je stvarnost
sasvim drugo i sve će jednoga dana doći na vidjelo. Da smo tako razgovarali prije ne bi
došlo do toga.
Siniša Frančić – bilo je rečeno da će se vrtić iznajmiti. Tada će mo plaćati djecu i
budu se smanjili troškovi jer nećemo plaćati zaposlenike.
Ivan Molnar – što se tiće satnica teta u vrtiću kada bude prvo Upravno vijeće
razgovarat će se o svemu, radu teta, televizorima, a možemo i pravilnik provjeriti što se
tiće radnog mjesta kuharice, odnosno da vidimo stvarno stanje.
Budući da više nije bilo prijava za raspravu predsjednik daje točku na glasanje.
Općinsko vijeće Općine Molve je sa 8 „ZA“ i 1 „SUZDRŽAN“ usvojilo
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ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na prijedlog izmjene satnice za obavljanje poslova
ravnateljice Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve.
Budući da je dnevni red iscrpljen predsjednik vijeća zatvorio je sjednicu u 10,45 h.
ZAPISNIČAR
Danijela Plemenčić
_________________

PREDSJEDNIK VIJEĆA
Mijo Kovaček
__________________

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