ZAPISNIK
s 25. sjednice Općinskog vijeća Općine Molve
održane 31. ožujka 2015. godine
Sjednica je održana u zgradi Općine Molve, Trg kralja Tomislava 32, u Sali za
sastanke. Sjednica je sazvana Sazivom KLASA: 021-05/15-01/2, URBROJ: 2137/17-15-1
od 27. ožujka 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.

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

1. Zdravko Ivančan, općinski načelnik,
2. Boris Poljanac, pročelnik,
3. Marina Džinić, viši savjetnik za proračun i računovodstvo.
Sjednici nisu prisutni Dražen Kolarić, Marina Ivančan i Ivan Molnar-članovi
općinskog vijeća.
Predsjednik vijeća konstatira da je na početku 24. Sjednice Općinskog vijeća
nazočno 8 od 11 članova Općinskog vijeća, te da vijeće može pravovaljano odlućivati.
Predsjednik vijeća dao je na raspravu i usvajanje Zapisnik s 24. sjednice
Općinskog vijeća.
Općinsko vijeće općine Molve jednoglasno je sa 8 glasova „ZA“, bez rasprave
usvojilo zapisnik s 24. sjednice Općinskoga vijeća.
Predsjednik vijeća pitao je želi li tko od vijećnika dati izmjenu ili dopunu dnevnog
reda.
Stjepan Fosić - predlažem da se u dnevni red uvrsti točka kojom bi se omogućilo
vjećnicima uvid koji ljudi su dobili subvencije i koje iznose, kako bi vijeće moglo o tome
glasati i raspravljati.
Dražen Kolarić, član općinskog vijeća prisutan sjednici, tako da je nazočno
9 članova vijeća.
Mijo Kovaček – ne vidim razlog da se ovaj prijedlog uvrsti kao točka dnevnog
reda, te da se o tome vodi rasprava. Na predprošloj sjednici općinskog vijeća naveo sam
da se sve to mora objaviti na internet stranici Općine Molve, sa svim subvencijama.
Dajem nadopunu dnevnog reda sa točkom 12. koja glasi „Rasprava o Zamolbi za pomoć
Mirka Matekov“.
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Predložena nadopuna dnevnog reda sa točkom 12. prihvaćena je jednoglasno
sa 9 glasova „ZA“
Predsjednik je predložio sljedeći
DNEVNI RED
1.

Pitanja vijećnika

2. Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Molve za razdoblje od 1. srpnja do 31.
prosinca 2014. godine s prijedlogom zaključka
3. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Molve za 2015. godinu i Projekcije za
2016. i 2017. godinu
4. Prijedlozi izmjena Programa javnih potreba i to:
4.1. Programa o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture na području Općine Molve za 2015. godinu
4.2. Programa o izmenama i dopunama programa održavanja objekata i uređaja
komunalne infrastrukture na području Općine Molve za 2015. godinu
4.3. Programa o izmjeni i dopunama Programa javnih potreba u sportu na
području Općine Molve u 2015. godini i
4.4. Programa o dopunama Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na
području Općine Molve za 2015. godinu
5. Prijedlog Odluke o dopuni i izmjenama Odluke o izvrašavanju Proračuna Općine Molve
za 2015. godinu
6. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području Općine Molve u 2014.
godini s prijedlogom zaključka
7. Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture na području
Općine Molve u 2014. godini s prijedlogom zaključka
8. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području Općine Molve u 2014. godini s prijedlogom zaključka
9. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o plaći i drugim materijalnim pravima općinskog
načelnika i zamjenika općinskog načelnika
10. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora Općine Molve
11. Prijedlog Odluke izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika
i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Molve
12. Rasprava o Zamolbi za pomoć Mirka Matekov
Dnevni red je jednoglasno usvojen sa 9 glasova ZA.
Točka 1.
Pitanja vijećnika
Stjepan Fosić – pitanje načelniku- javni radovi, na birou ima 50-60 ljudi koji bi si
zaradili za život i upisali si radni staž od šest mjeseci, što nekome jako treba, a vi niste
ništa odradili po tom pitanju. Da li će se dijeliti Uskrsnice? Čujem da se jedno mjesto
gerontodomaćice ukida, što su problemi, pa me zanima da li se ta usluga plaća ili su
dugovi. Zanimaju me naknade za vjećnike, predsjednika i zamjenicu, da li isplaćivaš ili
ne, ili se isplaćuju pojedinim vijećnicima. Ti znaš da ovo vijeće donosi odluke i ono
upravlja Općinom, pa molim kad idu plaće za zaposlenike da onda idu i viječnićke
naknade. Sramota je da za sve ima novaca, a za to nema.
Vratio bi se na
gerontodomaćice, mi smo napravili da ide preko Selske komunalne firme i ljudi su plaćali
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tako da se je prihodovalo 3.500 kn, ali smo ljudima dali šansu, a Zakon nalaže da oni koji
su preko socijala ne plaćaju, a oni koji imaju djecu i nasljednike moraju plaćati za svoje
roditelje. Također me muči kako ne može Županija isfinancirati dva zida na knjižnici i
čitaonici kraj škole i da se napravi smočnica u školskoj kuhinji. Probaj se s time zabaviti
jer ti je dužnosti da se brineš za Općinu. Pitam koliko Općina ima novaca na računu?
Zdravko Ivančan – drago mi je da tako razmišljate, što se tiče javnih radova
trenutno sam u pregovorima sa Zavodom za zapošljavanje i kada bude država financirala
100% tada planiramo zaposliti. To će se u šestom mjesecu staviti u rebalans.
Zapošljavamo u Općinu troje visokoobrazovanih osoba na 2.400 kn i do šest
srednjoškolaca koji budu imali zanimanje, a to su upravni referent i savjetnici za
poduzetništvo i gospodarstvo. Uskrsnice su krenule u iznosu od 100 kuna, na žalost za
više nemamo novaca. Kad sam došao za načelnika preuzeo sam sadašnje
gerontodomaćice o kojima govoriš i ukinuo sam plaćanje i još sam dozvolio da tvoju
mamu obilazi gerontodomaćica jer je ona to tražila. Neznam koji su socijalni slučaj ali
svi oni imaju djecu koja se ne brinu o roditeljima. Što se tiće zaposlenja jedna osoba
bude ostala u stalnom radnom odnosu za što mi dajemo 37.500,00 kn, a za drugu sam
dogovorio sa Županom da nam i nju sufinanciraju, ali to nije još doneseno i zbog toga ide
na pola radnog vremena jer ima do šest korisnika koje obilazi. Poteškoća u plaćanju ima,
a da smo mogli prije platiti izvršilo bi se na vrijeme, međutim sve smo dogovorili sa
klubom Mariška i nema uopće problema. Što se tiće naknada vijećnicima one se svima
isplaćuju, doduše nije još sve obrađeno ali bude ovih dana i ne ide nikome prije reda.
Marijan Jaković – slušajući ljude u krčmi, pitao bih načelnika zašto govore da je
u Općini kontrola, da načelniku nije lako i da se trese, pa pitam da li mi imamo nadzor ili
je bio i da li postoji Zapisnik o obavljenom nadzoru revizije?
Zdravko Ivančan – ja se ne tresem i smirena sam osoba, u Općini je revizija
koja je došla u veljači ove godine, a ja sam ju tražio da dođe pisanim putem. Oni su
odgovorili da će sami odraditi kada dolaze i gledaju od 2008. godine na dalje. Kada
završe sve će biti objavljeno na internet stranici Općine Molve.
Mijo Kovaček – nadzor revizije traje i kada bude završen vijeće će dobiti izvješće
o obavljenoj reviziji.
Boris Poljanac – sva izvješća o obavljenoj reviziji nalaze se i na njihovoj internet
stranici.
Budući da više nije bilo pritanja, prelazi se na drugu točku dnevnog reda
Točka 2.
Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Molve za razdoblje od 1. srpnja do
31. prosinca 2014. godine s prijedlogom Zaključka
Zdravko Ivančan – vjerjujem da ste izvještaj pročitali, a najviše je naglasak na
tome da je renta pala u iznosu od 49% što iznosi 5,1 mil. kuna što je veliki pad. Pad
proizvodnje nije bio toliki da bi se tako moglo predstavljati. Inicirao sam sastanak
načelnika, gradonačelnika i župana kako bi raspravljali o izračunu rente.
Prošle godine najviše se je ulagalo u subvencije i gospodarstvo, a iznos koji se je isplatio
je 1.751.000,00. Volio bih da se tako može nastaviti i dalje ali sve ovisi o tome kolika će
biti renta. Imali smo razne edukacije gdje smo plaćali seminare za osposobljavanje čime
smo izašli ljudima u susret i pomogli im. Agronomski fakultet napravio je studiju razvoja
poljoprivrede i nadam se da će se ljudi okrenuti tome i da se budu nominirali na Europske
fondove čime bi unaprijedili svoju proizvodnju. U šestom mjesecu smo se javili na Fond
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za zaštitu okoliša, ove godine smo raspisali natječaj gdje će se odabrati jedna firma i ići
će se u izgradnju reciklažnog dvorišta, a za lokacijsku i građevnu dozvolu radi se
projektna dokumentacija. Što se tiće komunalne infrastrukture, šljunčanje, vozila i sve
ostalo, tekuća potrošnja, iznosi oko 750.000 kn. Važno je što smo kupili kante za
100.500,00 kn za što smo dobili povrat financijskih sredstava od Fonda za zaštitu okoliša
u iznosu od 40%, jer smo u trećem stupnju razvijenosti općina, tako da nismo mogli
dobiti veći postotak. Ono što je bitno je da dajemo za šport i kulturu 280.000 kn. Za halu
Poler smo lani raspisali natječaj na koji se je javila firma „Grede“ iz Molve Greda koja je i
jedina, a planira proizvoditi pelete, ali tek kada se sve legalizira. Socijala iznosi oko
230.000 kn u što su uključene božićnice, darovi za Svetog Nikolu, Crveni križ i sve ostalo
što imamo. Nadalje je predškolski i školski odgoj, Osnovna škola Molve i projekti što
iznosi 226.000 kn i smatram da je to dosta veliki novac s obzirom na iznos rente. Ići će
smanjenje u tom dijelu, ali ne veliko jer djeci treba pomoći. Dječji vrtić je 700.000 kn na
razini od šest mjeseci i to je veliki teret, ali sva sreća da imamo djece, a povisio se i broj
rođene djece sa 11 od prošle godine na 25, gdje je pripomogla i pomoć za novorođenčad.
Pomoći za školovanje idu i sada, a prošle godine smo isplatiti 159.500 kn. Na kraju,
uspijeli smo u poslovnoj godini ostvariti znatno manje očekivani negativni rezultat u
iznosu 95.858,85 kuna. Toliko hvala.
Predsjednik otvara raspravu.
Stjepan Fosić – dvije godine su prošle i stalno slušam o Fondovima i projektima,
a i ova godina će proći i ništa neće biti od Fondova. Koji je to predmet i projekt koji ste
pokrenuli i gdje su za to papiri? Novac postoji u Županiji ti imaš snagu i župana, moraš
otići tamo i izvući novce. Onaj dio novaca koji je Županija preuzela od nas mi moramo
dobiti.
Zdravko Ivančan – o projektima ću kasnije govoriti i sve ću objasniti.
Marijan Jaković – od ovih kanti za smeće dobili smo povrat od Fonda. Ja sam bio
protiv toga zato jer se pogoduje koncesionaru. Još 2010. godine morali smo donijeti
pravilnik koncesionarima kako da naplaćuju ostatke, bilo komunalne, ostatke
poljoprivredne proizvodnje, nereciklirajuće ostatke. Da sam predsjednik vijeća ne bih
dozvolio da u dokumentima piše otpad jer je to sirovina na kojoj drugi služe novac.
Općina je morala osigurati zelene otoke kako bi mještani mogli razvrstavati otpad i mi to
nismo napravili, već smo pogodovali koncesionaru koji je dužan nama osigurati svaki
tjedan do dva puta odvoz, koji bi se trebao plaćati po volumenu zapremnine, a ne po
članovima domaćinstva. Sve to smo trebali uvrstiti u pravilnik.
Zdravko Ivančan – sve je u skladu sa zakonom i nema nikakvih problema. Što
se tiće zelenih otoka u Proračunu imamo stavku.
Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali Marijan Jaković, Stjepan Fosić i načelnik,
predsjednik daje toču na glasanje.
Općinsko vijeće Općine Molve je sa 6 glasova „ZA“, 2 „PROTIV“ i 1
„SUZDRŽAN“ donijelo
ZAKLJUČAK
o usvajanju izvješća o radu općinskog načelnika Općine Molve za razdoblje od 1.
srpnja do 31. prosinca 2014. godine
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Točka 3.
Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Molve za 2015. godinu
i Projekcije za 2016. i 2017. godinu
Uvodno obrazloženje daje načelnik.
Zdravko Ivančan – povećanje je od 2.400.000,00 kn i složeno je da bi se
mogla povlačiti sredstva iz EU Fondova mjera 7.2 i 7.4 tako da sve nominiramo i
radimo u tom smjeru. Dio tih projekata možda se neće moći napraviti, ali je bitno da
imamo projektnu dokumentaciju koja se sprema. Da li će to biti ove ili sljedeće
godine sada je manje bitno, već je bitno da idemo u tom smjeru kako bi se mogli
javiti na natječaje. Danas smo se prijavili na mjeru 7.1. i prvi smo u Županiji od svih
Općina i gradova, za razvojnu strategiju, od čega se 2% plaća, a sve ostalo ide od
Fondova. Sada imamo više saznanja i dobro je da se lani nismo nominirali na
Fondove sa društvenim domovima, jer se ne priznaje nadogradnja, izgradnja,
postojećih već samo opremanje sa inventarom. Na mjere 7.2. i 7.4. trebali bi se javiti
ove godine u trećem kvartalu, te se nadam da će se povući novac.
Što se tiće Proračuna prvo povećanje je za zgradu galerije koje iznosi 150.000 kn.
Razgovarao sam sa županom i dožupanom koji su dali suglasnost da prijeđe u
vlasništvo Općine Molve zajedno sa domom u Gornjoj Šumi, budući da je to u
vlasništvu Osnovne Škole. Drugo dodatno ulaganje je na zgradu Kino sale u Molvama
koje iznosi 600.000 kn plus 200.000 kn koje se odnosi na opremanje, pokrivanje i
izradu fasade, a sve ostalo je ulaganje u interijer. Sve se to planira nominirati na
Fond EU. Isto tako je ulganje u dom Molve Grede u iznosu od 600.000 kn, u novi dom
u Molvama planiramo 600.000 kn za grijanje na pelete s čime bi se vrtić, škola i dom
jeftinije grijali. Time bi se javili na Fond za zaštitu okoliša koji daje 40% povrat
sredstava. Projektna dokumentacija za izgradnju kotlovnice je 20.000 kn, a za
izgradnju je 100.000 kn. Dalje je projekt za brzi internet gdje Fond daje 80% povrat
sredstava. To je jedan veliki projekt koji je inicirala Županija zajedno sa Općinom
Molve, grad Đurđevac, te Općine Novo Virje, Virje, Kalinovac, Podravske Sesvete,
Kloštar i Ferdinandovac. Vrijednost te investicije je 85 mil. kuna što uključuje
polaganje optičkog kabla. Nadam se da to Općinu Molve neće doći više od 3 mil.
budući da mi jedan dio optičkog kabla imamo položenog. Za izradu projektne
dokumentacije za izgradnju hala u poslovnoj zoni Brzdeljeva u planu je 37.500 kn
puta dva, plus 70.000 kn za aukcijsku dvoranu. Imamo dvoje naših investitora koji bi
htjeli da im pomognemo u izradi projektne dokumentacije, a oni bi radili hale. Tako bi
dobili 100% povrat sredstava od Ministarstva. Jedan investitor ulagao bi u silose i
sušare za otkup žita, a druga je višenamjenska hala. Planira se projektna
dokumentacija za Aukcijsku dvoranu za poljoprivredu, u iznosu od 70.000 kn. Stavka
u Proračunu od 60.000 kn odnosi se na zelene otoke o kojima se je već raspravljalo,
a za što će mo se također javiti na Fond za zaštitu okoliša. Raspisan je natječaj za
reciklažno dvorište za izradu projektne dokumentacije u sporazumu sa općinama koje
bi se htjele priključiti. Mi smo poslali Općini Gola koja je trenutno na razmatranju,
Novo Virje ide u suradnju, a čeka se još odgovor od Općine Hlebine. Zajednička
suradnja nam je cilj kako bi si povećali postotak povrata sredstava. Računamo i na
sredstva od Županije koja ima osiguranu stavku u proračunu u iznosu od 30.000 kn.
Moram napomenuti da za sva ulaganja u poslovne zone i halu Poler daje županija
povrat sredstava do 50%. Imamo stavku od 700.000 kn za nabavu komunalnog
vozila, a radi se o vozilu koja bi bila čistilica po selu, a može biti za odvoz i prijevoz
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smeća za što isto možemo dobiti povrat sredstava od Fonda. Pješačka staza u
Đurđevačkoj ulici od kućnog broja 71 do kraja planira se napraviti, a također i
izgradnja nogostupa i javne rasvjete u ulici Medvrti. Građevnu dozvolu za nogostupe
imamo dok za javnu rasvjetu nemamo, već samo lokacijsku tako da se građevinska
čeka. Ovo se također planira nominirati na Fond gdje očekujemo povrat sredstava. Za
ulicu Braće Novakovića ide izgradnja nogostupa i javne rasvjete. U planu je izrada
prepumpnih stanica u poslovnoj zoni Brzdeljeva, što je nužno napraviti da bi se mogla
poslovna zona privesti svrsi. Također bi išla prepumpna stanica u Đurđevačkoj ulici
kako bi sve spojili u jednu cjelinu, kao i Sigečec gdje je bila u planu septička. U planu
je rješavanje cjevovoda koji povezuje Krbuljin, a što se planira poslije Uskrsa.
Imamo manjih poslova u ulici Trg braće Radića gdje će se postavljati cjevovod i
asfaltiranje što bi isto uskoro trebalo krenuti. Sljedeća točka je energetstki pregled
javne rasvjete, što je velika investicija, gdje nas Fond za zaštitu okoliša forsira da
moramo prijeći na LED rasvjetu, što znači da treba energetstki pregled za cijelu
Općinu. Time bi se također morali javiti na natječaj gdje računamo povrat sredstava
do 100%. To je preduvjet da bi mogli razmišljati o takvoj rasvjeti za predjele Repaša,
Gornje Šume i Molve Greda, a za naselje Molve još postojeće zadovoljavaju. Nadalje
imamo u planu projektnu dokumentaciju za uređenje objekta za slatkovodni sportstki
ribolov, a objekt bi bio u Sekulinama. Samim time bi naši ribiči imali bolje uvjete za
svoje djelovanje, a i turistička ponuda bi bila veća. Također se planira sportsko
rekreacijski centar Krbuljin što je zamišljeno kao teniski centar i odbojka, što bi bilo
natkriveno u zimskim mjesecima kako bi se naši sportaši mogli tamo takmičiti, igrati i
vježbati. Za to je također 80% povrat sredstava. Velika stavka u proračunu od
200.000 kn je legalizacija općinske imovine, što sam već spomenuo, odnosi se na
halu Poler koja je plaćena u iznosu od 60.000 kn, a ostalo je za sve vage, u Repašu
se legalizira skladište u društvenom domu, te lovački dom. U planu je postavljanje
geodetstke podloge za naše nerazvrstane ceste, gdje se planiraju uvrstiti sve ceste.
Nadamo se pomoći od Ine koja nam je obećala pomoći u jednom dijelu. Nakon toga
možemo se javiti na Fond za asfaltiranje i uređenje tih istih nerazvrstanih cesta, gdje
sam dao prijedlog da se asfaltira cesta M.P.Miškine do županijske ceste, pa dalje
„Mačkove“ do Općine Novigrad Podravski, te Repaš put „Jade“ i lokalne ceste.
Također da se uredi tzv. „kolodvor“ u ulici M.P.Miškine, te Beljevine da se povežu sa
Molve Gredama. Kako budu išli projekti tako će se planirati, ako se raspišu i ako
dobijemo bude se išlo u kreditno zaduženje, a ako ne onda ne budemo išli jer ne
mislim Općinu zadužiti.
Predsjednik otvara raspravu.
Stjepan Fosić - slušajući načelnika vraćam se na obaveze od 2.600.000,00
kn i potrošnju što se ne može do kraja godine isplatiti. Kada dođe remont, renta bude
manja i kako sve to realizirati i kako se pokrenuti. Ne može se riješiti ni jedan projekt
ako se uzalud troši na pojedince.
Zdravko Ivančan – obaveze koje moram riješiti su đaci, srednjoškolci i
studenti. To što se pomaže ljudima nije trošenje nego razvoj.
Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali Marijan Jaković, Stjepan Fosić i načelnik,
predsjednik vijeća daje točku na donošenje.
Općinsko vijeće Općine Molve je sa 7 glasova „ZA“ i 1 „PROTIV“ donijelo
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Izmjene i dopune
Proračuna Općine Molve za 2015. godinu i Projekcije za 2016. i 2017. godinu

Marijan Jaković, član općinskog vijeća privremeno odsutan.Nazočno 7 članova
vijeća.
Točka 4.
Prijedlozi izmjena Programa javnih potreba i to:
4.1.
Programa o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture na području Općine Molve za 2015. godinu
Boris Poljanac – prijedlog izmjene Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture dobili ste u papirnatom obliku, a izmjene se odnose na točku
III. podtočka 1.1. brojka “100.000,00” zamjenjuje se brojkom “200.000,00”, a iza
podtočke 1.7. dodaje se nova podtočka 1.8. koja glasi
“ Pješačke staze u Đurđevačkoj ulici od kućnog broja 71 do kraja ulice 60.000,00 kuna.
Izvor financiranja je nefinancijska imovina Proračuna Općine Molve u iznosu 12.000,00
kuna i pomoć fondova Europske unije u iznosu 48.000,00 kuna
U podtočki 2.2. stavku 1. Riječi “Molve Gredama i Repašu” zamjenjuju se riječima “ulici
Braće Novakovića”, a brojka “30.000,00” zamjenjuje se brojkom “70.000,00”, a stavak
2. Mijenja se i glasi: “Izvor financiranja je pomoć iz fondova Europske unije 25.000,00
kuna, komunalni doprinos 5.000,00 kuna i pomoć Ministarstva gospodarstva 40.000,00
kuna.U podtočki 3. U stavku 2. Iza riječi “zaduživanja” točka briše se i dodaju se riječi “ u
iznosu od 860.000,00 kuna i pomoć Koprivničko-križevačke županije u iznosu 140.000,00
kuna.”
U točki IV. stavku 1. brojka “2.094.300,00” zamjenjuje se brojkom “2.294.300”.
Stjepan Fosić, član općinskog vijeća napušta sjednicu, tako da je sjednici nazočno 7
članova vijeća. Marijan Jaković privremeno nenazočan.
Predsjednik otvara raspravu.
Prijava nije bilo.
Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je sa 7 glasova „ZA“ donijelo
PROGRAM
o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Molve u 2015. godini

Točka 4.2.
Program o izmjenama i dopunama Programa održavanja objekata i uređaja
komunalne infrastrukture na području Općine Molve za 2015. godinu
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Uvodno obrazloženje daje pročelnik.
Boris Poljanac – Ovaj Program ne mora se donositi iz razloga jer je zbrinjavanje
otpada sada regulirano Zakonom o održivom gospodarenju otpadom, a ne više Zakonom
o komunalnom gospodarstvu, pa se ovaj Program ne može donositi u obliku izmjena
Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture po Zakonu o
komunalnom gospodarstvu jer ta problematika nije više njime regulirana.
Dopuniti će se Plan gospodarenja otpadom, ali treba ishoditi potrebnu dozvolu nadležnog
županijskog tijela za pitanja zaštite okoliša. Plan gospodarenja otpadom iz 2009. godine
nije napisan kao normativni akt, ali nabava komunalnog vozila u iznosu od 700.000 kn i
zeleni otoci od 60.000 kn biti će dopuna Planu gospodarenja otpadom koji je usvojen
2009. godine i važi do kraja 2015. godine, po županijskom odobrenju. Tako da trebamo
donijeti dopune Plana gospodarenja otpadom i ishoditi potrebno odobrenje županijskog
tijela nadležnog za pitanja zaštite okoliša. Nabava komunalnog vozila i zeleni otoci
stavljeni su u naš Proračun, tako da je posredno odobrenje za te namjene već doneseno.
Predsjednik otvara raspravu.
Prijava nije bilo.
Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je sa 7 glasova „ZA“ donijelo
ODLUKU
o dopuni Plana gospodarenja otpadom Općine Molve, uz uvjet odobrenja upravnog tijela
Koprivničko-križevačke županije nadležnog za pitanja zaštite okoliša

Točka 4.3.
Program o izmjeni i dopunama Programa javnih potreba u sportu na
području Općine Molve u 2015. godini
Boris Poljanac – načelnik je dao obrazloženje o tome kod Proračuna, a
izmjene se odnose da se u Programu javnih potreba u sportu na području Općine
Molve u 2015. godini
u točki III. brojka “532.000,00” zamjenjuje se brojkom
“582.000,00”, a iza podtočke 9. Dodaju se dvije nove podtočke 10. I 11. Koje glase:
“10. Za projektnu dokumentaciju za uređenje objekta za slatkovodni sportski ribolov u
Sekulinama 20.000,00 kuna,
11. Za projektnu dokumentaciju uređenja Sportsko rekreacijsko
30.000,00 kuna.”

centra “Krbuljin”

Predsjednik otvara raspravu.
Prijava za raspravu nije bilo.
Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je sa 7 glasova „ZA“ donijelo

Program o izmjeni i dopunama Programa javnih potreba u sportu na
području Općine Molve u 2015. godini
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Točka 4.4.
Programa o dopunama Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na
području Općine Molve za 2015. godinu
Boris Poljanac – načelnik je dao obrazloženje u Proračunu za ovu točku, gdje se
u U Programu javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Molve u 2015.
godini Koprivničko- u točki IV. iza podtočke 8. Dodaju se nove podtočke 9. I 10. Koje
glase:
“9. Za povrtnjak i voćnjak 10.000,00 kuna
10. Za nabavu sadnica 10.000,00 kuna.”
Marijan Jaković, član općinskog vijeća prisutan sjednici.
Predsjednik otvara raspravu.
Prijava za raspravu nije bilo.
Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je sa 8 glasova „ZA“ donijelo
PROGRAM
o dopunama Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine
Molve u 2015. godini
Točka 5.
Prijedlog Odluke o dopuni i izmjenama o izvrašavanju Proračuna Općine Molve
za 2015. godinu
Boris Poljanac - u Odluci o izvršenju proračuna, u točki I., članku 6 utvrđeno je
da će se Općina Molve zadužiti kreditom u iznosu od 5.548.000,00 kn, te se ovim
izmjenama navedena brojka zamjenjuje sa brojkom od 6.598.000,00 kn, a a u stavku 4.
brojka «900.000,00» zamjenjuje se brojkom «1.200.000,00» što se odnosi na kratkoročni kredit po žiro računu.
Predsjednik otvara raspravu.
Prijava za raspravu nije bilo.
Općinsko vijeće Općine Molve je sa 6 glasova „ZA“, 1 glasom „PROTIV“ i 1
„SUZDRŽAN“ donijelo
ODLUKU
o dopuni i izmjenama Odluke
o izvršavanju Proračuna Općine Molve za 2015. godinu
Točka 6.
Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području Općine Molve u
2014. godini s prijedlogom zaključka
Boris Poljanac – ovo Izvješće ste dobili u pisanom obliku gdje sve piše koliko je
otpada sakupljeno, na koliko domaćinstava, što je primarna reciklaža itd.
Predsjednik otvara raspravu.
Marijan Jaković – ono što se ne može reciklirati je otpad, odnosno ono što se ne
može razgraditi što koncesionari na poseban način moraju pospremati, a ono što se
reciklira zove se sirovina ili ostaci koji se dalje koriste i pohranjuju.
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Budući da više nije bilo prijava za raspravu, predsjednik daje točku na glasanje.
Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je sa 8 glasova „ZA“ donjelo
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom
Općine Molve za 2014. godinu
Marijan Jaković, član općinskog vijeća privremeno odsutan.Nazočno 7 članova vijeća.
Točka 7.
Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na
području Općine Molve u 2014. godini s prijedlogom zaključka
Boris Poljanac – izvješće ste dobili u pisanom obliku i nema se što za dodati.
Predsjednik otvara raspravu.
Prijava za raspravu nije bilo.
Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je sa 7 glasova „ZA“ donijelo
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju
Programa održavanja komunalne infrastrukture
na području Općine Molve u 2014. godini
Točka 8.
Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Molve u 2014. godini s prijedlogom zaključka
Boris Poljanac – ovo izvješće dobili ste u pisanom obliku za koje je također
zakonska obveza da se donosi do 31. ožujka.
Predsjednik otvara raspravu.
Prijava za raspravu nije bilo.
Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je sa 7 glasova „ZA“ donijelo

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području Općine Molve u 2014. godini
Točka 9.
Prijedlog Izmjene Odluke o plaći i drugim materijalnim pravima općinskog
načelnika i zamjenika općinskog načelnika
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Boris Poljanac – u ovoj Odluci se radi o materijalnim pravima općinskog
načelnika i njegovog zamjenika, gdje je u članku 5. stavku 1. alineji 1 do sada bilo
propisano da općinski načelnik i njegov zamjenik imaju pravo na naknadu troškova
prijevoza na posao i s posla u visini najniže pojedinačne prijevozne autobusne karte,
što se na prijedlog načelnika briše, budući da načelnik i zamjenik imaju pravo na
korištenje automobila prema čemu nemaju pravo na putne troškove.
Predsjednik otvara raspravu.
Prijava za raspravu nije bilo.
Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je sa 7 glasova „ZA“ donijelo
ODLUKU
o izmjeni Odluke o plaći i drugim materijalnim pravima općinskog načelnika i
zamjenika Općinskog načelnika Općine Molve
Točka 10.
Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora Općine
Molve
Boris Poljanac – na prošlom vijeću donijeli smo Odluku o postupku za izbore
vijeća mjesnih odbora, a sada se donosi odluka o raspisivanju izbora za nedjelju 10.
svibnja. Na prošloj sjednici je bio naveden kao mogući datum 19. travanj ali nisu se
uspjele napraviti pripremne radnje tako da se pomiče rok.
Predsjednik otvara raspravu.
Prijava za raspravu nije bilo.
Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je sa 7 glasova „ZA“ donijelo
ODLUKU
o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora
na području Općine Molve
Točka 11.
Prijedlog Odluke izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće
službenika
i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Molve
Boris Poljanac – osnovna namjena donošenja ove Odluke o izmjeni i dopuni
Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom
upravnom odjelu je utvrđivanje koeficijenata za četiri nova radna mjesta koja će biti
popunjavana po oglasu za stručno osposobljavanje djelatnika bez zasnivanja radnog
odnosa. Odnosi se na sljedeća radna mjesta:
1. Viši stručni suradnik za proračun, koeficijent 2,0, ekonomskog smijera
2. Viši stručni suradnik za poduzetništvo, koeficijent 2,0, tehničkog, inžinjerskog ili
ekonomskog smijera
3. Viši stručni suradnik za imovinsko pravne poslove, koeficijent 2,0, pravnog smjera
4. Administrativni referent, koeficijent 1,50
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Radno mjesto, pomoćni radnik pod rednim brojem 12. ima koeficijent 1,00, koje
može ići samo u odsjek komunalnog redarstva jer jedino tako može direktno biti dio
upravnog odjela, a da se ne osniva vlastiti pogon za obavljanje poslova komunalnih
djelatnosti. Svi ostali koeficijenti za druga radna mjesta su postojeći i utvrđeni
Odlukom o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom
upravnom odjelu Općine Molve i objavljeni su u službenom glasniku Koprivničkokriževačke županije broj 10/10, 6/11, 12/11 i 15/13. Bez utvrđenih uvjeta za radna
mjesta ne mogu se primati osobe za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog
odnosa i koristiti državne subvencije u iznosu od 2.400,00 kn po osobi.
Pravilnik o unutarnjem redu
radna mjesta.

dobili ste u elektronskom obliku pa možete vidjeti sva

Za niti jedno radno mjesto nije predviđeno vanjsko zapošljavanje osim višeg stručnog
suradnika za proračun, umjesto Marine, jer se po natječaju nije javio nitko tko
ispunjava uvjete za radno mjesto višeg savjetnika za financije i proračun.
Novina je
radno mjesto administrativnog referenta koji vodi cjelokupnu
administraciju Općine i Dječjeg vrtića „Pčelica“, budući da općinsku administraciju
trenutno vode svi, a zapravo nitko. Radno mjesto administrativnog referenta ima
ogroman posao za plaću od 3.500,00 kn u neto iznosu. Radno mjesto pomoćnog
komunalnog radnika ustanovljeno je kao svojevrsna amortizacija u slučaju ukidanja
Selskog komunalnog društva Molve d.o.o., gdje su predviđena dva izvršitelja koji se
ne mogu primati direktno iz Selskog već samo putem natječaja, što znači da nemaju
zajamčen radni odnos u Općini. Što se tiće javnih radova država ih financira u 100%
iznosu od početka ove godine što je načelnik obrazložio. To nema veze sa ovim
pravilnikom o koeficijentima.
Predsjednik otvara raspravu.
Marijan Jaković, član općinskog vijeća, prisutan sjednici, tako da je nazočno 8
članova vijeća.
Zdravko Ivančan – općina pomaže dosta za školovanje pa bi se na ovaj način
omogućilo stažiranje i učenje radnim navikama s obzirom da u Općini ima dosta posla
i zašto da se to ne iskoristi od Zavoda za zapošljavanje.
Ivan Tuba – namjeravate zaposliti školovanu osobu bez iskustva za zamjenu
na Marinino radno mjesto što ne ulazi na trošak države?
Boris Poljanac – nije bez iskustva, već sa godinu dana radnog iskustva, a
budući da se nitko nije javio sa uvjetima za stručnog savjetika za financije i
računovodstvo, morali smo raspisati natječaj za stručnog suradnika što je jedan rang
niže. Marinino mjesto je jako važno i ne može doći osoba koja ne zna raditi tako da
moramo biti jako oprezni.
Marijan Jaković – neka Nada radi i vodi financije kako je i prije.
Boris Poljanac – ona to psihički više ne može izdržati, nakon njene bolesti i
godinama nije u računovodstvu. Njeno radno mjesto sada ima naziv u Pravilniku
«stručni suradnik za financiranje društvenih djelatnosti i poljoprivredu», a ona ima
uvjete za stručnog savjetnika, jer ima visoku stručnu spremu i preko dvadeset godina
radnog iskustva, naravno i državni stručni ispit. Predlažem da prihvatite ovu izmjenu
u nazivu njenog radnog mjesta sa „suradnik“ u „savjetnik“.
Marijan Jaković – nema problema bitno da nije protuzakonito.
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Budući da više nije bilo prijava za raspavu, predsjednik daje točku na glasanje.
Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je sa 7 glasova „ZA“ i 1 glasom
„PROTIV“ donijelo
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i
namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Molve
Točka 12.
Rasprava o Zamolbi za pomoć Mirka Matekov
Zdravko Ivančan – načelnik ima pravo isplatiti novčanu pomoć do 5.000 kn i
na taj način molim općinsko vijeće da pomogne i donese Odluku o tome što bi bilo
najispravnije. Čovjek je dosta oštećen, tako da sam poslao zahtjev za pomoć u
Hrvatske šume i Županiju. Mišljenja sam da bi se moglo pomoći na način da se plate
majstori i kupi građevni materijal, budući da je izgorio dio kuće i da se izgradi štala.
Isto tako da se kupi stoka koja je izgorjela u požaru. Također dajem prijedlog o
donošenju odluke za sakupljanje sredstava kako bi mjesni odbori mogli sakupljati
novac i pomoć za oštećenu obitelj. Financijski predlažem 35.000 kn, a na vama je da
odlućite kako i na koji način. Napominjem da je zamolba kasnije stigla i nisu se mogle
napraviti izmjene proračuna, a u proračunskoj zalihi imamo navedeni iznos.
Predsjednik otvara raspravu.
Marijan Jaković – u takvim slučajevima se je davao građevni materijal i onda
je to načelnik dalje rješavao. Neka mu se pomogne tako da se izgradi krovište, a
stoka će se kupovati kasnije.
Ivan Tuba – najbolje je kupiti repromaterijala.
Nakon rasprave, predsjednik vijeća daje točku na donošenje.
Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je sa 8 glasova “ZA“ donijelo
Zaključak
o pomoći za kupnju građevinskog materijala za obitelj Matekov u iznosu od
35.000 kn
Budući da je dnevni red iscrpljen, predsjednik vijeća zaključio je sjednicu u 11,43 h
KLASA: 021-05/15-01/2
URBROJ: 2137/17-15-2
U Molvama, 31. ožujka 2015.
ZAPISNIČAR
Danijela Plemenčić
_________________

PREDSJEDNIK VIJEĆA
Mijo Kovaček
__________________

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