ZAPISNIK
s 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Molve
održane 13. rujna 2013. godine

Sjednica je održana u zgradi Općine Molve, Trg kralja Tomislava 32, u sali za
sastanke. Sjednica je sazvana Sazivom KLASA: 021-05/13-01/12, URBROJ: 2137/17-131 od 9. rujna 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.

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

Sjednici je opravdano odsustvovao Zlatko Senjan.

Osim članova Općinskog vijeća, sjednici su nazočni:

1. Zdravko Ivančan, općinski načelnik,
2. Mirko Paša, zamjenik općinskog načelnika,
3. Mirjana Matoš, pročelnica,
4. Marina Džinić, viši savjetnik za financije i računovodstvo.

Predsjednik vijeća konstatirao je da je na početku 5. sjednice Općinskog vijeća nazočno
10 članova Općinskog vijeća, te vijeće može pravovaljano odlučivati.
Predsjednik vijeća dao je na raspravu i usvajanje Zapisnik s 3. sjednice Općinskog
vijeća, s obzirom da je 4. sjednica bila svečana.
Zapisnik s 3. sjednice općinskog vijeća usvojen je jednoglasno.
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Predsjednik vijeća upitao je želi li tko od vijećnika dati dopunu dnevnog reda.
Pročelnica je podijelila prijedlog zaključka u vezi davanja suglasnosti
Komunalijama plin d.o.o. te je zatražena dopuna Dnevnog reda točkom 9. Razmatranje i
donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Komunalijama plin d.o.o. koja dopuna je
jednoglasno usvojena.
Predsjednik vijeća predložio je sljedeći
DNEVNI RED

1. Pitanja vijećnika
2. Razmatranje i donošenje:
2.1. Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu načelnika Općine Molve za razdoblje od
01. siječnja do 30. lipnja 2013. godine

2.2. Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Molve za razdoblje od 01.
siječnja do 30. lipnja 2013. godine

3. Razmatranje i donošenje:
3.1. Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve za
pedagošku godinu 2012/2013.

3.2. Zaključka o prihvaćanju Financijskih izvještaja Dječjeg vrtića „Pčelica“ za razdoblje
od 01. siječnja do 30. lipnja 2013. godine

4. Razmatranje i donošenje Odluke o subvencijama za osnivanje gospodarskih subjekata
5. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o odobravanju pomoći za
školovanje redovnim učenicima i studentima s područja Općine Molve za školsku
godinu 2012/2013.

6. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o subvenciji usluga
umjetnog osjemenjivanja plotkinja i pregleda mesa na trihinelu u 2013. godini

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

8. Razmatranje i donošenje zaključka povodom zamolbe Darka Hontić za liječenje
9. Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Komunalijama plin d.o.o.
Prednoženi dnevni red prihvaćen je jednoglasno.
Točka 1.
Pitanja vijećnika
Marijan Jaković postavlja pitanje načelniku u vezi vertikalne i horizontalne signalizacije
u ulicama Ključeci i Konačka koja još nije postavljena. Napominje da je novac potrošen u
druge svrhe. Upozorava da je problem što su djeca krenula u školu, a nema obilježenog
pješačkog prijelaza niti prometne trake. Navodi da postoji plan komunalne infrastrukture i
proračun te smatra da je signalizacija trebala biti napravljena do početka školske godine.
Smatra i da je trebao biti održan sastanak. Postavlja upit u vezi izmjena prostornog
plana, što se njime planira.
Zdravko Ivančan odgovara da je odbor bio sazvan te da je ing. Derežić napravio
projekt, no bit će još nekih izmjena. Podsjeća g. Jakovića da nije želio biti u odboru iako
poznaje te ulice te bi mogao pomoći gdje treba postaviti oznake. Odbor je došao do
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zaključka da je ta cesta županijska te da je u nadležnosti ŽUC-a koji će to vjerojatno i
platiti. Tražen je i tehnički pregled da se vidi postoje li kakvi nedostaci.
Marijan Jaković odgovara da crtanje signalizacije traje jedno prijepodne. Prigovara da
su u odborima vanjski ljudi, a ne vijećnici.
Zdravko Ivančan dodaje da je održan sastanak s g. Filipovićem, gđom. Lukšić i g.
Maticom iz Zavoda za prostorno uređenje i da ima nekih dopuna prostornog plana.
Pročelnica dodaje da se radi o ciljanim izmjenama prostornog plana koje su prošle godine
pokrenute na vijeću, uglavnom radi omogućavanja gradnje pastoralnog centra, a
dopunile bi se i izmjenom u gospodarskoj zoni kod „Polera“ radi dopune za djelatnost
reciklažnog dvorišta. Načelnik obavještava da će se početkom listopada održati javna
rasprava u vezi prostornog plana.
Stjepan Fosić konstatira da od prošlog puta nije bilo nikakvih promjena oko poljskih
puteva.
Zdravko Ivančan odgovara da je naručena košnja i malčiranje koje će krenuti od
srijede. Upoznat će vijećnike s ugovorom kad se potpiše, a jedan komunalni radnik će to
raditi. Firma koja je dala pismo namjere je kupila veliki malčer, pregovarano je s njom, a
tko će dati najpovoljniju ponudu, dobit će posao. Od ponedjeljka ide i zavažanje
šljunkom. S te stavke je već trošen novac. Načelnik predlaže da se pod ovom točkom
riješi problem koji se proteže od početka mandata, u vezi g. Martina Žufike koji je
svojedobno vozio šljunak na području Općine Molve. Poglavarstvo je donijelo zaključak da
se plaća nabava šljunka, a ostalo onaj za koga se nabavlja. G. Žufika traži da mu se plati
za prijevoz. Načelnik Pita g. Fosića da pomogne ako zna štogod o tome.
Stjepan Fosić odgovara da je šljunak nabavljen za bivšeg načelnika, g. Kolara, te da o
tome ne zna ništa. Narudžbenicu nije vidio, zna da se je nešto događalo, ali upućuje
načelnika da mu odgovori na to pitanje g. Kolar. Također pita da li su brojevi u općini
promijenjeni jer mu se nitko ne javlja kad nazove.
Zdravko Ivančan pita što znači da se 28.6.2009. godine sve odluke bivšeg vijeća i
poglavarstva stavljaju van snage.
Marijan Jaković odgovara da je to bilo u vezi „kruzera“.
Martin Žufika obrazlaže da je vozio šljunak na put prema Vindićevom i prema farmi g.
Jakovića oko 600 m3. Otpremnice su potpisane. G. Fosića je prije pitao zašto mu to nije
bilo plaćeno, ali već 4 godine nisu kontaktirali. U međuvremenu je njegova firma propala
i otpustio je 12 radnika jer su radili stranci, a ne domaći ljudi.
Zdravko Ivančan pita pročelnicu što stoji u zaključku te ona čita da su Vindić Draženu
bila odobrena sredstva od 30.000,00 kn za idejni i glavni projekt za gradnju te nabavu
600 m3 šljunka za gradnju pristupnog puta. Šljunak će platiti Općina Molve prema
ispostavljenim računima za šljunak šljunčare „Mineral Sekuline“. Također je bio i drugi
zaključak da se odobrava 150 m3 za izgradnju pristupnog puta prema farmi g. Jakovića i
da će se izvršitit samo plaćanje šljunka, ne i prijevoza na temelju otpremnica. Zaključci
poglavarstva odnose se samo na nabavu materijala, ne i na nabavu usluge prijevoza.
Ivan Molnar pita g. Žufiku tko mu je trebao platiti prijevoz, a g. Žufika odgovara:
Općina Molve.
Zdravko Ivančan zna da je Mihaljić sam sebi plaćao prijevoz.
Ivan Tuba kaže da je i on sebi sam platio prijevoz.
Marijan Jaković odgovara da je zavažan poljski put, a ne da je njemu zavažano.
Stjepan Fosić dodaje da je imao dobru volju, ali da nije imao na temelju čega platiti. On
nije davao niti narudžbenice, niti je sudjelovao u tome.
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Zdravko Ivančan smatra da je g. Žufika bio izigran, a da se sada ne može retroaktivno
vratiti plaćanje te da je to trebao g. Fosić riješiti da se donese odluka na vijeću da će se
platiti i prijevoz.
Marijan Jaković kaže da je o tome raspravljano na vijeću 2010. godine.
Marina Džinić postavlja pitanje g. Žufiki da li ima neki dokumenat kojim može dokazati
da je Općina od njega naručila prijevoz: narudžbenicu ili ugovor ili potpisani račun.
Martin Žufika misli da mu je to kod „Minerala Sekuline“ i da bi i Općina to trebala imati,
na što mu gđa. Džinić odgovara da mi to nemamo, ali ako on ima neka donese.
Stjepan Fosić napominje da je Općina dala za šoder, a ne za prijevoz.
Marijan Jaković govori da su sjedili kod „Klareca“ u kancelariji koji je rekao g. Žufiki:
„Prođ je riješen, a prijevoz ćemo ti platiti.“
Mijo Kovaček upućuje g. Žufiku da ako je Općina Molve nekim dokumentom (ugovorom
ili narudžbenicom) naručila prijevoz osobama kojima je odobren šljunak, temeljem toga
mu se treba platiti te da takav dokument treba potražiti u svojoj poslovnoj
dokumentaciji.
Ivan Tuba pita kada je ta faktura ispostavljena Općini Molve. Dalje pita je li mu tko
vratio tu fakturu pismeno kao nevjerodostojni dokument, ako nije ona je pravovaljana.
Pita i je li zavedena u računovodstvu Općine Molve, na što Marina Džinić odgovara da
nije.
Marijan Jaković smatra da se to nalazi u papirima koji su ukradeni 2009. te predlaže
jednu sjednicu u vezi ukradene dokumentacije.
Daljnih pitanja nije bilo.
Točka 2.

2.1

Razmatranje i donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu
načelnika Općine Molve za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2013.
godine

Mijo Kovaček uvodno obrazlaže da se radi o razdoblju u kojem se preklapaju mandati
dva načelnika te da je izvješće dano u pisanom obliku.
S obzirom da nije bilo prijava za raspravu,
Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je s 10 glasova ZA donijelo
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu načelnika Općine Molve za razdoblje od
01. siječnja do 30. lipnja 2013. godine

2.2 Razmatranje i donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna
Općine Molve za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2013. godine
Od točaka 2. do 9. na sjednici privremeno nije nazočan Marijan Jaković.
Marina Džinić uvodno obrazlaže da je, kao i svake godine, na temelju Zakona o
proračunu i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna,
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Općinski načelnik dužan podnijeti do 15. rujna tekuće godine polugodišnji izvještaj o
izvršenju proračuna za prvih 6 mjeseci. U općem dijelu izvještaja prikazuje se račun
prihoda i rashoda i račun financiranja na način da se iskazuju podaci o izvršenju za prvo
polugodište 2012., izvorni plan za 2013. godinu, a budući da od donošenja proračuna do
posljednjih izmjena i dopuna nije bilo preraspodjela, ne iskazuje se stupac tekući plan za
proračunsku godinu, tako da se indeks izvršenja za izvještajno razdoblje iskazuje samo u
odnosu na izvorni plan. Prikazan je indeks izvršenja koliko je izvršenje tekuće godine za
prvih 6 mjeseci u odnosu na prethodnu i indeks izvršenja koliko je ostvareno za prvih 6
mjeseci u odnosu na planirano za 2013. godinu.
Ukupni prihodi realizirani su u iznosu od 43,2%, a ukupni rashodi 41%. Uzevši u obzir
manjak prihoda iz prošle godine koji je iznosio 825.726,90 kn i ukupne prihode i primitke
koji su realizirani u iznosu 10.684.235,27 kn, rezultat za 1. polugodiše 2013. je pozitivnih
561.773,40 kn.
U članku 2. Izvještaja, u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja vide se ukupni
prihodi i rashodi poslovanja, rashodi za nabavu dugotrajne nefinancijske imovine te izdaci
za financijsku imovinu i otplate zajmova i primici od financijske imovine i zaduživanja.
U posebnom dijelu izvorni plan za 2013. godinu obuhvaćao je zadnje izmjene i dopune
proračuna gdje se vidi koliko je ostvareno u odnosu na ukupni plan za 2013. godinu.
Napominje da je u materijalima dano obrazloženje poslovanja te naglašava da je prihod
od rente za prvih 6 mjeseci 2013. u odnosu na 2013. godinu realiziran za 20% manje,
odnosno u prvih 6 mjeseci 2013. je dio koji pripada općini 7.942.178,70 kn, dok je u
istom razdoblju prošle godine prihod od rente iznosio 9.937.614,40 kn.
Općinsko vijeće Općine Molve bez rasprave jednoglasno je s 9 glasova ZA donijelo
Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Molve za razdoblje od
01. siječnja do 30. lipnja 2013. godine

Točka 3.

3.1 Razmatranje i donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Dječjeg
vrtića „Pčelica“ Molve za pedagošku godinu 2012/2013.
Mijo Kovaček uvodno napominje da je izvještaj dostavljen u materijalima za sjednicu
koji je prihvaćen od Upravnog vijeća Dječjeg vrtića.
Općinsko vijeće Općine Molve bez rasprave jednoglasno je s 9 glasova ZA donijelo
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve za
pedagošku godinu 2012/2013.

3.2 Razmatranje i donošenje Zaključka o prihvaćanju Financijskih izvještaja
Dječjeg vrtića „Pčelica“ za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2013.
godine
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Marina Džinić ukratko obrazlaže polugodišnje Financijske izvještaje vrtića koje je
vrtić dužan podnijeti Općini Molve i FINA-i. Ukupni prihodi i primici su za prvih 6 mjeseci
ostvareni u iznosu 711.632 kn, a ukupni rashodi i izdaci iznose 706.042 kn. U pratećim
bilješkama je detaljnije razgraničeno kolika su povećanja ili smanjenja u odnosu na isto
razdoblje prošle godine.
Općinsko vijeće Općine Molve bez rasprave jednoglasno je s 9 glasova ZA donijelo
Zaključak o prihvaćanju Izvješće o radu Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve, za
pedagošku godinu 2012/2013.
Točka 4.
Razmatranje i donošenje Odluke o subvencijama za osnivanje gospodarskih
subjekata
Uvodno obrazloženje daje načelnik objašnjavajući da je ovo još jedna od odluka
kojom se nastoji pomoći razvoj gospodarstva. Ovom mjerom će se pomoći ljudima da se
odluče započeti obavljati vlastitu djelatnost u Općini Molve. Predlaže da se jednokratno
isplati 20.000,00 kn svakom gospodarskom subjektu: obrtu, trgovačkom društvu te
OPG-u ili zadruzi u sustavu PDV-a. Ograničenja su takva da se ne pomaže otvaranje
subjekata koji će se brzo i zatvoriti. Isto će se poticati i oni koji
e preseliti svoje poslovanje na područje Općine Molve, ali s 5.000,00 kn. Za
zaposlene djelatnike koji su zaposleni 6 mjeseci dat će se stimulacija od 2.000,00 kn,
čime bi se potakli ljudi da ne mijenjaju i ne daju otkaze radnicima.
Ivan Tuba pita ima li već zainteresiranih subjekata, a načelnik odgovara da ima
informaciju da postoje nekolicina zainteresiranih.
Ivan Tuba ukazuje da su različiti troškovi kod otvaranja te da bi se za d.o.o.
moglo povećati sredstva da se ljudi odluče za takvo rješenje.
Zdravko Ivančan odgovara da će se prvo vidjeti tko je zainteresiran pa bi se
moglo razmotriti i izmjenu odluke. Za privredu najavljuje da će se ići mjerom
sufinanciranja doprinosa i povrata kapitalnih ulaganja, ako bude zakonski moguće.
Ivan Molnar pita imamo li osigurana sredstva u proračunu, a Marina Džinić
odgovara da za sada imamo predviđenih 50.000,00 kn te načelnik dodaje da će se i
rebalansom stavka povećati.
Stjepan Fosić smatra da takvih osoba nema na Molvama, da su svi koji su mislili,
već krenuli s poslom, ali želi uspjeh svakom tko krene.
Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je s 9 glasova ZA donijelo
Odluku o subvencijama za osnivanje gospodarskih subjekata

Točka 5.
Razmatranje i donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o odobravanju
pomoći za školovanje redovnim učenicima i studentima s područja Općine
Molve za školsku godinu 2012/2013.
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Prijedlog odluke obrazlaže pročelnica, navodeći da je odluka donijeta prije godinu
dana, koja se primjenjuje na učenike srednjih škola i studente koji su ove godine završili
školsku godinu. Promjena se odnosi u smislu da se odluka primjenjuje i na izvanredne, a
ne samo redovne učenike i studente. Za studente je bilo predviđeno 500 kn mjesečno,
odnosno 5.000 kn za 10 mjeseci, uvećano za 1.000 ili 2.000 kn ovisno o vrlo dobrom ili
izvrsnom uspjehu, pa bi se sada ovaj osnovni iznos mijenjao na 8.000 kn. Više se neće
gledati starost studenata. Dodaje se novi stavak vezan za završnu godinu studija u kome
se navodi da će studenti biti dužni donijeti diplomu, odnosno potvrdu o završenom
studiju, jer se u protivnom ne može znati prosjek. Novina je za one koji završe diplomski
studij, tj. studij u trajanju od najmanje 5 godina (koji završava magistrom struke ili
dr.med.), dakle ne odnosi se na prvostupnike, te će oni dobiti također iznos od 8.000 kn.
Zdravko Ivančan ukratko pojašnjava navedeno i smatra da će se na ovaj način
pomoći studentima i nagraditi ih da se lakše školuju te očekuje da će u konačnici i Općina
imati korist od obrazovanih ljudi te da se jedino znanjem može napredovati. Treba
zadržati mlade i da nam dođu bilo koje struke. Posebno mu je žao što nema struka koje
bi nam sada trebale, poput geodeta, arhitekta, rudarskog smjera, medicinskih sestara,
doktora, već se te struke trebaju „uvoziti“.
Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je s 9 glasova ZA donijelo
Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o odobravanju pomoći za školovanje redovnim
učenicima i studentima s područja Općine Molve za školsku godinu 2012/2013.

Točka 6.
Razmatranje i donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o subvenciji
usluga umjetnog osjemenjivanja plotkinja i pregleda mesa na trihinelu u
2013. godini
Prijedlog odluke obrazlaže načelnik, navodeći da se je prilikom donošenja odluke
zaboravilo da ima i onih koji imaju svojeg nerasta i ne plaćaju umjetno osjemenjivanje,
već ga sami obavljaju. Išlo se je s namjerom da im se pomogne s 200 kn po krmači. To
je i jeftinije od umjetnog osjemenjivanja. Svatko se može odlučiti želi li umjetno
osjemenjivanje ili će prijaviti držanje stoke.
Dražen Kolarić pita što je s onima koji ne traže poticaj od države, a načelnik pita
zašto nije tražio poticaj, na što Mijo Kovaček odgovara da je minimum 6 grla. Načelnik
mu odgovara da je umjetno osjemenjivanje besplatno te se nada da će biti i kvalitetnija
usluga.
Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je s 9 glasova ZA donijelo
Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o subvenciji usluga umjetnog osjemenjivanja
plotkinja i pregleda mesa na trihinelu u 2013. godini
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Točka 7.
Razmatranje i donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o raspolaganju
financijskim sredstvima Općine Molve za socijalnu skrb i razvoj organizacija
civilnog društva
Prijedlog odluke obrazlaže pročelnica, navodeći da se radi o promjeni koja se
odnosi na naknadu koja se ostvaruje za novorođenu djecu. Odluka je skupila na snagu
sredinom kolovoza, nakon objave u Službenom glasniku, a u međuvremenu smo zaprimili
nekoliko zahtjeva majki za djecu rođenu u srpnju te je izmjena u smislu da se i za djecu
rođenu od 1.6.2013. isto omogući da ostvare 20.000,00 kn. Također se je htjelo pomoći i
obiteljima koje nemaju prebivalište na području Općine Molve 5 godina, da i te obitelji
ostvare naknadu u iznosu od 2.000,00 kn.
Općinsko vijeće Općine Molve bez rasprave jednoglasno je s 9 glasova ZA
donijelo
Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o raspolaganju financijskim sredstvima Općine
Molve za socijalnu skrb i razvoj organizacija civilnog društva
Točka 8.
Razmatranje i donošenje Zaključka povodom zamolbe Darka Hontić za
liječenje
Prijedlog odluke obrazlaže načelnik. Želi da Vijeće bude upoznato s tim
zahtjevom, budući da je on kao načelnik ograničen u pogledu iznosa davanja koje može
samostalno odobriti. I bivši načelnik je pomagao g. Hontiću, a i on sam te mu je već
pomognuto i ove godine. Predlaže da se Darku Hontić za liječenje kćeri koja boluje od
leukemije pomogne s iznosom od 7.000,00 kn. Novac mu je potreban za lijekove koje
kupuje u Njemačkoj te za vađenje koštane srži. G. Hontić je načelniku izjavio da je to
zadnji put i da će se pokušati snaći na drugi način.
Ivan Molnar, Dražen Kolarić i Mijo Kovaček izražavaju stav da u ovom slučaju
općina mora pomoći.
Budući da nije bilo prijava za raspravu, predsjednik vijeća dao je prijedlog na
usvajanje.
Općinsko vijeće Općine Molve bez rasprave jednoglasno je s 9 glasova ZA
donijelo
Zaključak o odobravanju sredstava Darku Hontić za liječenje kćeri
u iznosu od 7.000,00 kn.

Točka 9.
Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Komunalijama
plin d.o.o.

8

Pročelnica pojašnjava da je tijekom ovog tjedna direktor Komunalija plin, g.
Mesić, došao na sastanak kod načelnika te zatražio od vijeća općina koje Komunalije plin
Đurđevac opskrbljuju, da donesu odluke, radi uvrštanja u tarifni sustav cijene koja je
potrebna za rekonstrukciju plinske mreže na cijelom distributivnom području. Oni se
namjeravaju javiti HBOR-u te su tražili da im se da i jamstvo za dizanje kredita, međutim
ovim zaključkom neće se davati jamstvo dok nemamo detaljne podatke o kreditu (svrhu,
rok otplate, kamatnu stopu) odnosno sve ono što je regulirano Pravilnikom o postupku
zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave. Ako ćemo ići na tu varijantu trebat ćemo tražiti i suglasnost. Komunalije će
financirati investiciju, ali mi im na ovaj način omogućavamo da se mogu javiti, a povrat
uloženih sredstava vršit će se kroz tarifni sustav. Donošenje odluka im je hitno jer se
moraju prijaviti kroz nekih 10 dana. Tarifa će vrijediti 3 godine, a iduće tarifno razdoblje
će biti na 5 godina.
Zdravko Ivančan govori da je bio na sastanku u Đurđevcu. HERA traži od svih
distributera da dostave svoj plan razvoja plinske mreže i to se mora ukalkulirati u cijenu
koja će vrijediti 3 godine. Mi nećemo ništa graditi, na Molvama imamo dobro uređenu
mrežu i do poslovnih zona. Veliki problem je stari, čelični cjevovod koji se treba mijenjati
u roku od 3 do 5 godina. Imamo 3 opcije, da sami plaćamo, možemo dati suglasnost za
kredit, a možemo i samo dati suglasnost da sami dignu kredit i sami to izvode. Pitao je
na sastanku koliko bi bio jeftiniji plin ako bi to sami radili, odgovoreno mu je da ništa,
možda 1 lipu, ali onda bi to svuda vrijedilo. Oni bi htjeli da im mi budemo jamci, ali mi u
konačnici ništa ne dobivamo. Virje je veliki problem jer ima velike gubitke, veće nego
Grad Đurđevac. Rok Komunalijama je kratak i sami su bili zatečeni, 9. su dobili zahtjev
od HERA-e da im daju plan razvoja i do 22.9. moraju ga dostaviti. Ovo proteže pitanje
trganja novoizvedenih ulica i tu će biti problema. Rečeno mu je da su o potrebi promjene
cjevovoda stalno upozoravali općinu.
Stjepan Fosić smatra da nije problem pustiti cijevi po zelenoj površini, a rezat će
se po potrebi na nekoliko mjesta. Nekada su ljudi sami kopali, svatko pred svojom
kućom.
Mijo Kovaček ukazuje da se Molve niti ne snabdijevaju plinom iz distributivnog
magistralnog plinovoda, nego se kod Braće Novakovića spaja opskrba na plin koji dolazi
iz bušotine iz Gole.
Zdravko Ivančan govori da je Kalinovac prošle godine sam izmijenio cijevi, a sad
se pitaju zašto su to napravili jer ne dobivaju jeftiniji plin.
Potkraj rasprave na sjednicu se vraća Marijan Jaković.
Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je s 10 glasova ZA donijelo
Zaključak o davanju suglasnosti Komunalijama plin d.o.o.

Predsjednik vijeća zaključuje sjednicu u 10:35 sati.
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KLASA: 021-05/13-01/12
URBROJ: 2137/17-13-2
Molve, 13. rujna 2013.

ZAPISNIČAR

PREDSJEDNIK VIJEĆA

Mirjana Matoš

Mijo Kovaček

_________________

__________________

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