ZAPISNIK
s 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Molve
održane 22. srpnja 2013. godine

Sjednica je održana u zgradi Općine Molve, Trg kralja Tomislava 32, u Sali za
sastanke. Sjednica je sazvana Sazivom KLASA: 021-05/13-01/08, URBROJ: 2137/17-131 od 17. srpnja 2013. godine.
Sjednicu je u 9,05 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.
11.

Mijo Kovaček, predsjednik Općinskog vijeća Općine Molve
Marina Ivančan, potpredsjednica Općinskog vijeća Općine Molve
Spomenka Žufika
Siniša Frančić
Zlatko Senjan
Zlatko Popec
Marijan Jaković
Stjepan Fosić
Ivan Molnar
Dražen Kolarić
Ivan Tuba

Osim članova Općinskog vijeća, sjednici su nazočni:

1. Zdravko Ivančan, općinski načelnik,
2. Mirko Paša, zamjenik općinskog načelnika,
3. Mirjana Matoš, pročelnica u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Molve.

Predsjednik vijeća konstatirao je da je na početku 3. sjednice Općinskog vijeća
nazočno svih 11 članova Općinskog vijeća, te vijeće može pravovaljano odlučivati.

Predsjednik vijeća dao je na raspravu i usvajanje Zapisnik s 2. sjednice Općinskog
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vijeća. Zapisnik s 2. Sjednice općinskog vijeća usvojen je jednoglasno.

Predsjednik vijeća upitao je želi li tko od vijećnika dati dopunu dnevnog reda.
Budući da nije bilo nadopune predsjednik vijeća predložio je slijedeći

DNEVNI RED

1. Pitanja vijećnika
2. Razmatranje i donošenje Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u
vlasništvu Općine Molve

3. Razmatranje i donošenje Odluke o sufinanciranju redovne kamate i troškova
obrade namjenskih kredita fizičkih i pravnih osoba s područja Općine Molve

4. Razmatranje i donošenje Odluke o sufinanciranju redovne kamate i troškova
obrade kredita podignutih za podmirenje obveza prema državnom proračunu ili
proračunu Općine Molve

5. Razmatranje i donošenje Zaključka o odobravanju sredstava za sufinanciranje
kamate obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima uključenim u Operativne
pograme razvitka govedarske i svinjogojske proizvodnje po kreditu od HBOR-a i
poduzetnicima s područja Općine Molve

6. Razmatranje i donošenje Odluke o potpori proljetne sjetve poljoprivrednicima s
područja Općine Molve

7. Razmatranje i donošenje Odluke o isplati naknade štete na usjevima nastaloj
uslijed elementarne nepogode – suše u 2012. godini

8. Razmatranje i donošenje Zaključka o suglasnosti za sufinanciranje provođenja
kraćeg programa engleskog jezika za predškolce, polaznike Dječjeg vrtića „Pčelica“
Molve u pedagoškoj godini 2013/2014.

9. Razmatranje i donošenje Odluke o raspolaganju financijskim sredstvima Općine
Molve za socijalnu skrb i razvoj organizacija civilnog društva

10. Razmatranje i donošenje Odluke o raspoređivanju redovitih sredstava za rad
političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Molve od njegovog
konstituiranja do 31. prosinca 2013. godine

11. Razmatranje i donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg natjecatelja

za
obavljanje komunalnih poslova na temelju ugovora – održavanje nerazvrstanih
cesta

12. Razmatranje i donošenje Rješenja o imenovanju:
12.1. Odbora za Statut i Poslovnik
12.2.

Odbora za financije i proračun

12.3.

Odbora za poljoprivredu, vodoprivredu i gospodarski razvoj

12.4.

Odbora za komunalne djelatnosti, zaštitu okoliša i prostorno uređenje

12.5.

Odbora za prosvjetu, kulturu, znanost i sport

12.6.

Odbora za predstavke i žalbe
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12.7. Odbora za procjenu šteta
13. Razmatranje i donošenje Odluke o naknadi troškova članovima Općinskog vijeća
Općine Molve i njegovih radnih tijela te članovima vijeća mjesnih odbora Općine
Molve

14. Razmatranje i donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju načelnika, zamjenika
načelnika i članova Stožera zaštite i spašavanja

15.Razmatranje Izvješća i donošenje zaključka o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i druge
prekršajne problematike na području Policijske postaje Đurđevac za mjesec svibanj 2013. Godine

Prednoženi dnevni red prihvaćen je jednoglasno.
Točka 1.
Pitanja vijećnika

Stjepan Fosić pita kada će se krenuti sa čišćenjem poljskih puteva prema
„Gaiću“, budući da se je prošle godine sve očistilo.
Načelnik odgovara da je plan naručiti malčera, ali kako nema stavke u proračunu
mora se pričekati kada prođe rebalans. Ukoliko bude moguće napravit će se i prije toga
ako Hrvatske šume budu mogle iznajmiti stroj.
Stjepan Fosić navodi da Hrvatske šume to ne budu napravile, već da ima Bistra
adekvatan stroj za takvo čišćenje granja.
Marijan Jaković napominje da je proračun prenapućen te da se nisu osigurala
sredstva za ključne stvari koje trebaju selu. Postavio je pitanje kada će se riješiti ulica
„Vulićka“ odnosno kada će se pričvrstiti poklopci na šahtama, te napominje da je ispred
kućnog broja 13 otrgnut asvalt. Također napominje da se je po zakonu morala postaviti
prometna signalizacija, a ne novac od rente dati za potrošnju.
Načelnik odgovara da su prošli tjedan naručili signalizaciju, te da će ulica ići na
tehnički pregled da se vidi da li je to županijska cesta. Također je napomenuo da je u
Konačkoj ulici nogostup na privatnoj površini što se isto treba riješiti. U ulicama
M.P.Miškine i Petra Preradovića idu dalje radovi, samo su problem 9 plinskih priključaka
koji nisu napravljeni. Napomenuo je da u ulici M.P.Miškine ima dodatne nabave za asvalt
i poravnavanje od 50.000 kuna, što znači da se nije radilo po projektu.

S obzirom da više nije bilo pitanja prelazi se na drugu točku dnevnog reda.

Točka 2.
Razmatranje i donošenje Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u
vlasništvu Općine Molve
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Obrazloženje prijedloga Odluke izlažu pročelnica i općinski načelnik.
Mirjana Matoš napominje da se treba donijeti odluka općeg karaktera vezano uz
zakup i kupoprodaju poslovnog prostora u vlasništvu Općine Molve, te se temeljem
odluke raspisuje javni natječaj za davanje poslovnog prostora u zakup. U odluci se navodi
da se poslovni prostor smatra poslovna zgrada, poslovna prostorija, garaže i garažno
mjesto. Poslovnim prostorom u skladu sa zakonom i statutom upravlja općinski načelnik,
te su člankom III. navedena ovlaštenja načelnika, a člankom IV. iznimke, što znaći da se
neće provoditi zakup ako je u pitanju Republika hrvatska koja bi htjela zakupiti poslovni
prostor ili Jedinica lokalne samouprave, kao i pravna osoba u vlasništvu Republike
hrvatske ili Jedinice lokalne samouprave, što se odnosi i na Selsko komunalno društvo.
Člankom V. je napisano da pravo prvenstva za sklapanje ugovora imaju hrvatski branitelji
što se mora poštivati. Javni natječaj raspisuje načelnik gdje se, u članku VII. navode
podaci o poslovnom prostoru, djelatnost koja se može obavljati u tom prostoru, način
provođenja, početni iznos zakupnine i iznos jamčevine, vrijeme na koje se prostor daje,
rok za dostavu ponuda, način dostave ponuda, podaci o otvaranju i ostali uvjeti.
Zakupnina se određuje po ponuđenoj najvišoj cijeni ponuditelja.
Načelnik navodi da se ova odluka odnosi na prostore koji su u vlasništvu Općine.
Napominje da se Općina ne može baviti pečenjem kruha, ugostiteljstvom i trgovinom pa
bi te sve prostore dali u najam kao takve. Također navodi da za polerovu zgradu ima
nekoliko zainteresiranih osoba, gdje bi dio zgrade ostao naš, a dio bi se iznajmio. Što se
tiće pekare nemamo osobu osposobljenu za pečenje kruha, a Selsko komunalno društvo
nije registrirano za tu djelatnost, što je traženo da se napravi ali nije gotovo. Problem je
dučan koji radi minus i ne može pozitivno funkcionirati.
Predsjednik vijeća otvara raspravu.
Stjepan Fosić je napomenuo da prijašnja vlast nije imala loše namjere što se tiće
dučana i pekare, nego da se poveća proizvodnja i spase radna mjesta. Prigovara na to
što ljudi zaobilaze taj dučan i molvarci u tu trgovinu ne žele ići. Ne vidi zašto pojedine
udruge idu po robu u druge trgovine, a ne u našu. Dučan u Repašu je trebao biti na
raspolaganju Komunalnoj firmi i trebalo se je razgovarati sa direktorom PZ Virja. Što se
tiće Polera napominje da je s njim napravljen ugovor, naručena je i plaćena pregrada za
halu, ali kada je majstor Tuba došao postaviti pregradu tadašnji vlasnik ga nije pustio u
zgradu. Također napominje da je vidio kako se čisti prepumpna stanica, za koju predlaže
da Komunalije plaćaju najam, s obzirom da je općina vlasnik i snosi troškove struje.
Vezano za kanalizaciju navodi da je Molve prikopčano na kanalizaciju 80% te da su
problem Komunalije koje diktiraju tko se može priključiti, a tko ne, a za pročistač istiće
da nije bio nikada ugašen, osim kada se je čistilo, te da pumpa čistu vodu iz „Krbuljina“.
Vodopravni inspektor naložio je sanaciju pročistača, što nije napravljeno zbog nedostatka
sredstava. Navodi da se je u Selsku komunalnu firmu trebao zaposliti radnik koji bi radio
na komunalnim poslovima.
Marijan Jaković navodi da komunalno društvo nije zamišljeno da peče kobasice u
Novom Vinodolskom već da vodi komunalne poslove, čisti kanalizaciju, uređuje površine i
da zaradi novac za plaće. Što se tiće vode napominje da je Molve moglo imati svoj
vodovod.

Nakon rasprave vezane uz prostor pekare i dućana te

prepumpne stanice u
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Molvama, u kojoj su sudjelovali Stjepan Fosić, Marijan Jaković i općinki načelnik,
predsjednik vijeća dao je prijedlog Odluke na usvajanje.

Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je s 11 glasova ZA donijelo
ODLUKU o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Molve
Točka 3.
Razmatranje i donošenje Odluke o sufinanciranju redovne kamate i troškova
obrade namjenskih kredita fizičkih i pravnih osoba s područja Općine Molve
Uvodno točku obrazlaže pročelnica.
Mirjana Matoš navodi da se ova odluka odnosi na kredite vezane uz obavljanje
registriranih djelatnosti, odnosno radi se o kreditima za ulaganje u poljoprivrednu
proizvodnju, za nabavljanje osnovnih ili obrtnih sredstava, kupnju ili izgradnju, uređenje i
proširenje gospodarskih objekata, te za ozakonjenje bezpravno izgrađenih objekata.
Krediti mogu iznositi maksimalno 1.000.000,00 kn na razdoblje sklapanja do 7 godina. U
točki tri Odluke navode se potencijalni korisnici, te da će se do 6% isplaćivati redovna
kamata nakon što korisnik kredita dostavi dokaz o uplati, tako da Općina ima
evidentirano da se kredit redovito otplaćuje. U roku osam dana od stupanja odluke na
snagu raspisat će se javni poziv za podnošenje zahtjeva, gdje će se priložiti otplatni plan
kredita s obračunom naknade i obračunom redovne kamate. Ističe da se zahtjevi
zaprimaju najkasnije do 31. listopada kako bi se moglo planirati za sljedeći proračun u
2014. godini.
Načelnik napominje da je ovo jedna mjera kojom se pomaže gospodarstvu i
obrtništvu, s time da se Općina što manje optereti iznosom kamata. Napravljen je interni
oglas za banke gdje su one ponudile svoje najpovoljnije kamate s osnove strogo
namjenskih kredita. Ovom odlukom se na ništa Općina ne obvezuje budući da ide na
javni natječaj i tko bude plaćao kredit dobiva povrat kamate.
Ptredsjednik vijeća otvara raspravu.
Ivan Tuba postavio je pitanje da li će ići kakve pomoći za minuse i pozajmice koje
podignu poduzetnici na godinu dana za nabavu robe za svoju djelatnost?
Mirjana Matoš odgovara da su ovo strogo namjenska sredstva za kredit.
Načelnik odgovara da može i za takav način bez obzira na dužinu otplate.
Marijan Jaković podržava ovakav način pomoći, ali istiće problem kako općinsko
vijeće onemogućava rad Odbora za gospodarstvo, Odbora za poljoprivredu i Odbora za
financije, kako bi se vidjela, u odnosu na proračun i proračunska sredstva, mogućnost
takvih ugovora i njihovo provođenje na razdoblje trajanja kredita. Na takav način
općinsko vijeće ne sudjeluje u sastavljanju takvih odluka nego samo podiže ruku.
Predlaže da se prije vijeća sastanu određeni odbori.
Nakon rasprave, predsjednik vijeća dao je prijedlog Odluke na usvajanje.
Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je s 11 glasova ZA donijelo

ODLUKU o sufinanciranju redovne kamate i troškova obrade namjenskih kredita
fizičkih i pravnih osoba s područja Općine Molve
Točka 4.
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Razmatranje i donošenje Odluke o sufinanciranju redovne kamate i troškova
obrade kredita podignutih za podmirenje obveza prema državnom proračunu ili
proračunu Općine Molve
Obrazloženje prijedloga Odluke izlažu pročelnica i općinski načelnik.
Mirjana Matoš navodi da se radi o kreditima kojima je cilj da se pomogne
zaduženim osobama kojima prijeti ovrha, a zaduženi su prema Državnom proračunu ili
proračunu Općine Molve. Takvim osobama omogućava se sufinanciranje kamate i
troškova obrade kredita za podmirenje takvih obveza. Maksimalni iznos kredita koji se
sufinancira je 150.000,00 kn sklopljen na najduži rok od 7 godina, za koji također ide
javni poziv za podnošenje zahtjeva gdje će se moći javiti osobe do 15. studenog 2013, a
zaključak o sufinanciranju donosi načelnik, nakon što korisnik kredita donese dokaz o
uplati rate kredita. U ovu odluku dodaje se da će se sufinancirati kamate od 4,5%
osobama koje su reprogramirale svoje obveze prema Poreznoj upravi.
Načelnik napominje da se odluka odnosi na fizičke, a i pravne osobe koje su
dužne za poreze i doprinose mirovinskog i zdravstvenog osiguranja prema Poreznoj
upravi odnosno Ministarstvu financija. Sufinancirat će se kamate po podignutim kreditima
kao i po reprogramu koji su napravile osobe sa Poreznom upravom.
Predsjednik vijeća otvara raspravu.
Budući da nije bilo prijava za raspravu, predsjednik vijeća daje prijedlog Odluke na
usvajanje.
Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je s 11 glasova ZA donijelo
ODLUKU o sufinanciranju redovne kamate i troškova obrade kredita podignutih
za podmirenje obveza prema državnom proračunu ili proračunu Općine Molve
Točka 5.
Razmatranje i donošenje Zaključka o odobravanju sredstava za sufinanciranje
kamate obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima uključenim u Operativne
pograme razvitka govedarske i svinjogojske proizvodnje po kreditu od HBOR-a i
poduzetnicima s područja Općine Molve
Uvodno obrazloženje daje pročelnica.
Mirjana Matoš navodi da se ovaj zaključak nadovezuje na dosadašnje zaključke
za sufinanciranje kamata korisnicima kredita HBOR-a koja je nadopunjena i za ostale
poduzetnike. U točki I. Zaključka navode se postojeći korisnici koji su dobili kredit zbog
uključivanja u operativni program razvitka govedarske odnosno svinjogojske proizvodnje.
U točki II. dodaju se obrtnici, O.P.G. te mala i srednja trgovačka društva odnosno
zadruge. Sufinancira se isplata 2% kamata na uplaćene rate kredita u 2013. godini, ali po
korisniku je ograničenje najviše do 30.000 kn.
Predsjednik vijeća otvara raspravu.
Budući da nije bilo prijava za raspravu, vezano za sufinanciranje kamate po
kreditima HBOR-a, predsjednik vijeća daje zaključak na usvajanje.
Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je s 11 glasova ZA donijelo

ZAKLJUČAK o odobravanju sredstava za sufinanciranje kamate obiteljskim
poljoprivrednim gospodarstvima uključenim u Operativne pograme razvitka
govedarske i svinjogojske proizvodnje po kreditu od HBOR-a i poduzetnicima s
područja Općine Molve
Točka 6.
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Razmatranje i donošenje Odluke o potpori proljetne sjetve poljoprivrednicima s
područja Općine Molve
Uvodno obrazloženje daje pročelnica.
Mirjana Matoš ukratko obrazlaže da se ovom odlukom odobrava subvencija
proljetne sjetve ratarskih i povrtlarskih kultura poljoprivrednicima koji imaju prebivalište
na području Općine Molve, te moraju biti upisani u upisnik poljoprivrednih gospodarstva
za čestice koje su prijavljene za izravna plaćanja u poljoprivredi, bez obzira na
katastarsku općinu na kojoj se nalaze zasađene površine. Općinski načelnik će raspisati
javni poziv za podnošenje zahtjeva za subvenciju, a sredstva se daju za ječam, zob,
kukuruz, soju, suncokret, šećernu repicu, stočni grašak, grah, lucernu, krumpir, kupus,
papriku i krastavce, do utroška planiranih sredstava u iznosu od 250.000 kn.
Predsjednik vijeća otvara raspravu.
Marijan Jaković napominje da su dozvoljeni poticaji u onakvom obliku kako je
dozvolio Ministar odnosno europska komisija, a ne potpore.
Predsjednik vijeća otsutan, vođenje sjednice nastavlja zamjenica predsjednika
Spomenka Žufika.
Mirjana Matoš odgovara da je Općina u lipnju prijavila potpore poljoprivredi
prema Zakonu o državnim potporama kao jednu od mjera, a isto tako je prijavljena
potpora proljetne sjetve. U odluci piše da se radi o subvenciji.
Budući da više nije bilo pirijava za raspravu, zamjenica predsjednika zatvara
raspravu i daje prijedlog Odluke na usvajanje.
Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je s 11 glasova ZA donijelo
ODLUKU o potpori proljetne sjetve poljoprivrednicima s područja Općine Molve

Točka 7.
Razmatranje i donošenje Odluke o isplati naknade štete na usjevima nastaloj
uslijed elementarne nepogode – suše u 2012. godini
Mirjana Matoš napominje da je na poleđini obrazloženje načelnika, gdje je
24.08.2012. godine Župan donio odluku o proglašenju elementarne nepogode suše za
cijelu našu županiju, uključujući i područje Općine Molve. Prema zakonu o zaštiti od
elementarnih nepogoda, Odbor za procjenu šteta, je u listopadu sastavio izvješće o
konačnoj procjeni, te je ukupno prijavljeno 294 štete, od strane poljoprivrednih
proizvođača na području Općine Molve. Izvješće je predano Županijskom povjerenstvu u
Koprivnici, s time da je Općina u prosincu dobila obavijest od Državnog povjerenstva za
procjenu šteta da se ne može udovoljiti zahtjevima za pomoć iz državnog proračuna za
2012. godinu oštećenicima stradalim od elementarnih nepogoda. Člankom 29. st. 2 i u čl.
32. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda, propisano je da Općina treba podmiriti,
odnosno dati pomoć za ublažavanje posljedica elementarne nepogode. Prošlim
rebalansom osigurali smo sredstva od 900.000 kn na temelju čega se donosi ova Odluka.
Zamjenica predsjednika vijeća otvara raspravu.
Stjepan Fosić budući da je upoznat sa cijelim predmetom napominje da se prije
raspravljalo o takvoj odluci, s kojom se je slagao, ali je postavio pitanje prema vijeću
koja će se stavka maknuti iz proračuna da se osiguraju sredstva za isplatu suše. Istiće da
su štetu prijavile osobe koje imaju puno zemlje i koje stalno prijavljuju štetu, pa
predlaže da se nađe rješenje i isplati se šteta i ostalim domaćinstvima koja od toga žive.
Također je naveo da štete nije ni bilo, a šteta je svake godine onima koji nisu zemlju
dobro obradili.
Načelnik je obavijestio vijećnike da je na nivou države proglašena suša kakve nije
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bilo prijašnjih 100 godina, te da su temperature iznad prosjeka koje su dokazane u cijeloj
državi, ali je država rekla da nema novaca. S obzirom na to lokalna zajednica je prva
koja treba dati novac.
Marijan Jaković istaknuo je da su potpore u gospodarstvu po zakonu zabranjene,
a budući da je usljed elementarne nepogode došlo do manjeg priroda i smanjenja dobiti
društva, Općina mu nadoknađuje izgubljen novac izravnom potporom dohotku. Postavlja
pitanje da li je provjereno može li se platiti na takav način, ali navodi da se može isplatiti
kroz posebne mjere u poljoprivredi koje moraju također biti odobrene od ministra ili
europske komisije.
Načelnik odgovara da je provjerio zakon i da vijećnik Jaković tuma
i po starom zakonu, a da su ovo naknade štete.

Budući da više nije bilo prijave za raspravu, predsjednik vijeća daje prijedlog
odluke na usvajanje.

Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je s 11 glasova ZA donijelo
ODLUKU o isplati naknade štete na usjevima nastaloj uslijed elementarne
nepogode – suše u 2012. godini

Točka 8.
Razmatranje i donošenje Zaključka o suglasnosti za sufinanciranje provođenja
kraćeg programa engleskog jezika za predškolce, polaznike Dječjeg vrtića
„Pčelica“ Molve u pedagoškoj godini 2013/2014.

Uvodno obrazleže predsjednik upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Pčelica“

Molnar Ivan se nadovezuje na zaključak koji je donijet na upravnom vijeću, a
koji se daje Općinskom vijeću na suglasnost.
Mirjana Matoš istiće da bi se u sljedećoj pedagoškoj godini održalo predavanje
engleskog jezika dva puta tjedno u trajanju jedan sat, gdje bi se uključilo 18-ero djece, a
koštalo bi oko 24.000 kuna.

Predsjednik vijeća otvara raspravu.
Budući da nije bilo prijave za raspravu, predsjednik vijeća daje predloženi zaključak
na usvajanje.
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Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je s 11 glasova ZA donijelo

ZAKLJUČAK o suglasnosti za sufinanciranje provođenja kraćeg programa
engleskog jezika za predškolce, polaznike Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve u
pedagoškoj godini 2013/2014.

Točka 9.
Razmatranje i donošenje Odluke o raspolaganju financijskim sredstvima
Općine Molve za socijalnu skrb i razvoj organizacija civilnog društva

Prijedlog odluke obrazlaže pročelnica, navodeći da je osnovni razlog potrebe
donošenja ove odluke definiranje kriterija temeljem kojih općinski načelnik može
pojedninim osobama isplaćivati financijska sredstva. U odluku su uključena sredstva i za
naše udruge, a načelnik određuje sredstva po Statutu.

Načelnik napominje da trebaju mijenjati socijalno vijeće kako bi mogli utvrditi
kriterije tko zadovoljava, a tko ne, budući da je socijala veliki problem u cijeloj državi s
kojim se svakodnevno susrećemo.
Predsjednik vijeća otvara raspravu.
Mijo Kovaček navodi da je puno stvari o kojima odlučuje načelnik što je teško
ako ne postoje nikakva pravila. Primjer daje sa zamolbama za koje je načelnik donosio
zaključke o odobravanju pomoći bez jasnih osnova. Ovom odlukom se je odredilo do kojih
iznosa se smije ići i koji ljudi mogu dobiti pomoć. Slaže se da ni jedno potraživanje koje
čovjek treba podmiriti prema Općini ne bi trebalo otići u zastaru što uspoređuje sa čl. 5
ove odluke.
Nakon rasprave kojoj su sudjelovali Marijan Jaković, Stjepan Fosić, Ivan Tuba,
Mijo Kovaček i općinski načelnik, predsjednik vijeća daje prijedlog odluke na usvajanje.

Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je s 11 glasova ZA donijelo

Odluku o raspolaganju financijskim sredstvima Općine Molve za socijalnu skrb i
razvoj organizacija civilnog društva

Točka 10.
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Razmatranje i donošenje Odluke o raspoređivanju redovitih sredstava za rad
političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Molve od
njegovog konstituiranja do 31. prosinca 2013. godine

Prijedlog odluke obrazlaže pročelnica i navodi da ova odluka pokriva isplatu do
kraja godine, a morala se je donijeti s obzirom da se je promijenio sastav vijeća. Iznosi
su ostali isti što znači do 3.000 kn godišnje, tako da za ovih 6 mjeseci ide 9.000 kn za 6
mjesta Hss-a, 7.500 kn za 5 mjesta Hdz-a, te za dvije članice Hss-a 10% od iznosa,
odnosno 150,00 kn za svako polugodišnje razdoblje što je 300,00 kn godišnje. Odluka će
se objaviti u službenom glasniku, a sredstva se doznačuju na žiro račun političke stranke
tromjesječno.
Budući da nije bilo prijava za raspravu, predsjednik vijeća dao je prijedlog odluke
na usvajanje.

Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je s 11 glasova ZA donijelo

ODLUKU o raspoređivanju redovitih sredstava za rad političkih stranaka
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Molve od njegovog konstituiranja do
31. prosinca 2013. godine

Točka 11.
Razmatranje i donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg natjecatelja za
obavljanje komunalnih poslova na temelju ugovora – održavanje nerazvrstanih
cesta
Prijedlog odluke obrazlaže pročelnica koja navodi da je općinsko vijeće prošle
godine donjelo odluku o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju
pisanog ugovora povjeravanjem komunalnih poslova. U jednu od tih djelatnosti spada
održavanje nerazvrstanih cesta, a temeljem odluke sklapa se ugovor na razdoblje od
dvije godine prije čega se mora raspisati javni natječaj za podnošenje ponuda. Općina je
zaprimila tri ponude od Građevinskog obrta Fides II, Segrada iz Đurđevca i Gratit
Logistike iz Virja. Kriterij je bila cijena kubnog metra u koju ulazi prijevoz i razgrtanje od
kojih je Fides ponudio najmanju cijenu.
Predsjednik vijeća otvara raspravu.
Načelnik je napomenuo da je nabavljen kvalitetan drobljeni šljunak u Botovu.
Budući da nije bilo prijava za raspravu, predsjednik vijeća dao je prijedlog odluke
na usvajanje.

Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je s 11 glasova ZA donijelo
ODLUKU o odabiru najpovoljnijeg natjecatelja za obavljanje komunalnih poslova
na temelju ugovora – održavanje nerazvrstanih cesta
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Točka 12.
Podtočka 12.1.
Razmatranje i donošenje Rješenja o imenovanju
Odbora za Statut i Poslovnik

Predsjednik vijeća obrazlaže da prijedlog sastava odbora mogu dati Odbor za izbor
i imenovanja, jedna trećina vijećnika i vijećnici pojedinačno.
Prijedlog predsjednika i članova Odbora izlaže Marina Ivančan, predsjednica
Odbora za izbor i imenovanja te predlaže:
Spomenku Žufika za predsjednicu, Sinišu Frančića, Zlatka Senjana, Marinu Ivančan i
Dražena Kolarića za članove.
Budući da nije bilo drugih prijedloga, predsjednik vijeća daje prijedlog
glasovanje.

na

Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je s 11 glasova ZA donijelo
Rješenje o imenovanju Odbora za Statut i Poslovnik

Podtočka 12.2.
Razmatranje i donošenje Rješenja o imenovanju
Odbora za financije i proračun

Prijedlog predsjednika i članova Odbora izlaže Marina Ivančan, predsjednica
Odbora za izbor i imenovanja te predlaže:
Zlatka Senjan za predsjednika, Zlatka Popec, Marinu Ivančan, Sinišu Frančić i Ivana
Molnar za članove.
Marijan Jaković prigovara da se je mogao prethodno dogovoriti sastav odbora
kako bi kome odgovaralo, budući da je ovaj prijedlog 4:1 u korist HSS-a, a predsjednik
vijeća ga upućuje da se može dati i drugačiji prijedlog.
Budući da nije bilo drugih prijedloga sastava odbora, predsjednik vijeća daje
prijedlog na glasovanje.

Općinsko vijeće Općine Molve je sa 6 glasova ZA, 2 glasa PROTIV i 3 glasa UZDRŽANI
donijelo
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Rješenje o imenovanju Odbora za financije i proračun

Podtočka 12.3.
Razmatranje i donošenje Rješenja o imenovanju
Odbora za poljoprivredu, vodoprivredu i gospodarski razvoj

Prijedlog predsjednika i članova Odbora izlaže Marina Ivančan, predsjednica
Odbora za izbor i imenovanja te predlaže:
Marinu Ivančan za predsjednicu, Josipa Kolar, Maria Martinčevića, Josipa Matanovića i
Danijela Kopričaneca za članove.
Budući da nije bilo drugih prijedloga, predsjednik vijeća daje prijedlog
glasovanje

na

Općinsko vijeće Općine Molve je sa 6 glasova ZA i 5 glasova UZDRŽANI donijelo

Rješenje o imenovanju Odbora za poljoprivredu, vodoprivredu i gospodarski
razvoj

Podtočka 12.4.
Razmatranje i donošenje Rješenja o imenovanju
Odbora za komunalne djelatnosti, zaštitu okoliša i prostorno uređenje

Prijedlog predsjednika i članova Odbora izlaže Marina Ivančan, predsjednica
Odbora za izbor i imenovanja te predlaže:
Zlatka Popec za predsjednika, Martina Tuba, Damira Vincek, Marka Molnar i Marijana
Jakovića za članove.
Vijećnik Marijan Jaković nije prihvatio kandidaturu u članstvu odbora te je napravljen
kraći prekid od 10 minuta radi dogovora Odbora za izbor i imenovanja.
Odbor za izbor i imenovanja je, nakon prekida, predložilo umjesto Marijana Jakovića
Dražena Kolarića za člana.
Budući da nije bilo drugih prijedloga, predsjednik vijeća daje prijedlog
usvajanje

na
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Općinsko vijeće Općine Molve je sa 7 glasova ZA i 4 glasa UZDRŽANI donijelo

Rješenje o imenovanju Odbora za komunalne djelatnosti, zaštitu okoliša i
prostorno uređenje

Podtočka 12.5.
Razmatranje i donošenje Rješenja o imenovanju
Odbora za prosvjetu, kulturu, znanost i sport

Prijedlog predsjednika i članova Odbora izlaže Marina Ivančan, predsjednica
Odbora za izbor i imenovanja te predlaže:
Spomenku Žufika za predsjednicu, Ružicu Tuba, Zdravka Tuba, Željka Franjo i Marijana
Dolenec za članove.
Budući da nije bilo drugih prijedloga, predsjednik vijeća daje prijedlog
usvajanje

na

Općinsko vijeće Općine Molve je sa 6 glasova ZA i 5 glasova UZDRŽANI donijelo

Rješenje o imenovanju Odbora za prosvjetu, kulturu, znanost i sport

Podtočka 12.6.
Razmatranje i donošenje Rješenja o imenovanju
Odbora za predstavke i žalbe

Prijedlog predsjednika i članova Odbora izlaže Marina Ivančan, predsjednica
Odbora za izbor i imenovanja te predlaže:
Sinišu Frančića za predsjednika, Marka Cenkovčan, Marka Gregurić, Željka Kokšu i Zlatka
Senjan za članove.
Budući da nije bilo drugih prijedloga, predsjednik vijeća daje prijedlog
usvajanje

na

Općinsko vijeće Općine Molve je sa 6 glasova ZA i 5 glasova UZDRŽANI donijelo
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Rješenje o imenovanju Odbora za predstavke i žalbe

Podtočka 12.7.
Razmatranje i donošenje Rješenja o imenovanju
Odbora za procjenu šteta

Prijedlog predsjednika i članova Odbora izlaže Marina Ivančan, predsjednica
Odbora za izbor i imenovanja te predlaže:
Zlatka Senjan za predsjednika, Zdravka Popec, Vladu Mićurina, Ivicu Kuštića i Ivana
Molnara za članove.
Budući da nije bilo drugih prijedloga, predsjednik vijeća daje prijedlog
usvajanje

na

Općinsko vijeće Općine Molve je sa 7 glasova ZA i 4 glasa UZDRŽANI donijelo

Rješenje o imenovanju Odbora za procjenu šteta

Točka 13.
Razmatranje i donošenje Odluke o naknadi troškova članovima Općinskog vijeća
Općine Molve i njegovih radnih tijela te članovima vijeća mjesnih odbora
Općine Molve

Obrazloženje prijedloga Odluke izlaže pročelnica
Mirjana Matoš navodi da se ovom odlukom reguliraju naknade za predsjednika i
potpredsjednika vijeća, članove vijeća, članove odbora i članove mjesnih odbora.
Promjene se odnose na predsjednika i potpredsjednika od čega bi neto mjesečna
naknada za predsjednika vijeća iznosila 3.500,00 kn, potpredsjednika 2.000,00 kn, a za
ostale članove općinskog vijeća 700,00 kn bez obzira na prisustvovanje sjednicama.
Članovi odbora ostvaruju naknadu od 360,00 kn neto po sjednici, također i članovi vijeća
mjesnih odbora ostvaruju neto iznos od 360,00 kn po sjednici.
Predsjednik vijeća otvara raspravu.
Marijan Jaković smatra prijedlog visine iznosa naknade za članove općinskog
vijeća premalim te predlaže da iznos bude 1.000,00 kn. Njegov prijedlog podupire
Stjepan Fosić te traži da se o njemu, kao amandmanu, glasuje.
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Predsjednik vijeća daje amandman o iznosu naknade članovima općinskog vijeća
od 1.000,00 kn na glasovanje.

Općinsko vijeće Općine Molve je sa 10 glasova ZA i 1 glasom UZDRŽANI
prihvatilo predloženi amandman koji postaje sastavni dio Odluke.

Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je sa 11 glasova ZA donijelo

ODLUKU o naknadi troškova članovima Općinskog vijeća Općine Molve
njegovih radnih tijela te članovima vijeća mjesnih odbora Općine Molve

i

Točka 14.
Razmatranje i donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju načelnika,
zamjenika načelnika i članova Stožera zaštite i spašavanja

Obrazloženje prijedloga imenovanja izlaže pročelnica te iznosi da se prema
Zakonu o zaštiti i spašavanju u roku od 60 dana od konstituiranja novoga vijeća treba
donijeti novo rješenje o imenovanju novih članova Stožera zaštite i spašavanja. Ovim
rejšenjem se dosadašnji članovi razrješuju dužnosti, te se donosi sastav novog stožera.
Ovim rješenjem se imenuje Mirko Paša za načelnika stožera, Mijo Kovaček za zamjenika
načelnika stožera, a Ivan Hađija, Ivica Krznarić, Krunoslav Karas, Vera Bardak i Ivan
Jaković za članove.
Predsjednik vijeća otvara raspravu.
Budući da nije bilo drugih prijedloga, predsjednik vijeća daje prijedlog
usvajanje.

na

Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je sa 11 glasova ZA donijelo

Rješenja o razrješenju i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova
Stožera zaštite i spašavanja
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Točka 15.
Razmatranje Izvješća i donošenje zaključka o stanju kriminaliteta, javnog reda i
mira i druge prekršajne problematike na području Policijske postaje Đurđevac
za mjesec svibanj 2013. godine

Obrazloženje izlaže pročelnica i navodi da je u materijalima izvješće Policijske
postaje Đurđevac za mjesec svibanj, gdje se vidi da na području Općine Molve nije
počinjeno ni jedno kazneno djelo osim jedne prometne nesreće bez težih tjelesnih
povreda.
Predsjednik vijeća otvara raspravu.
Budući da nije bilo rasprave , predsjednik vijeća daje zaključak na usvajanje.
Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je sa 11 glasova ZA donijelo

ZAKLJUČAK o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i druge prekršajne
problematike na području Policijske postaje Đurđevac za mjesec svibanj 2013.
godine

KLASA: 021-05/13-01/08
URBROJ: 2137/17-13-3
U Molvama, 25.7.2013.

ZAPISNIČAR:

PREDSJEDNIK VIJEĆA:

Mirjana Matoš

Mijo Kovaček

_________________

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