ZAPISNIK
s 52. sjednice Općinskog vijeća Općine Molve
održane 14. travnja 2017. godine
Sjednica je održana u zgradi Općine Molve, na Trgu kralja Tomislava 32, u sali za
sastanke.
Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/17-01/4, URBROJ: 2137/17-17-1 od
12. travnja 2017. godine.
Sjednicu je u 10,07 sati otvorio predsjednik Općinskog vijeća Mijo Kovaček.
Sjednici su nazočni članovi Općinskog vijeća Općine Molve:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mijo Kovaček, predsjednik vijeća
Spomenka Žufika,
Marina Ivančan,
Siniša Frančić,
Zlatko Popec
Zlatko Senjan
Ivan Tuba

Sjednici nisu bili prisutni:
8. Stjepan Fosić
9. Zlatko Vargić
10. Dražen Kolarić
11. Ivan Molnar
Osim članova Općinskog vijeća sjednici su nazočni:
1. Zdravko Ivančan, načelnik Općine Molve
2. Mirjana Matoš, pročelnica
Predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da je na početku 52. sjednice
Općinskog vijeća nazočno 7 članova Općinskog vijeća te da vijeće može pravovaljano
odlučivati.
Predsjednik vijeća pozvao je članove Općinskog vijeća da iznesu svoje primjedbe
na zapisnik sa 51. sjednice Općinskog vijeća.
Predsjednik daje na donošenje zapisnik s 51. sjednice općinskog Vijeća.
Općinsko vijeće Općine Molve je sa 7 glasova „ZA“ usvojilo zapisnik s 51.
sjednice Općinskog vijeća.
Općinski načelnik je predložio dopunu Dnevnog reda dvjema novim točkama:
-

Donošenje zaključka u vezi zamolbe DVD-a Molve

-

Donošenje zaključka o odobrenju sredstava za financiranje koncerta povodom
Dana Općine Molve

Dopuna Dnevnog reda je usvojena sa 7 glasova „ZA“.
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Predsjednik Općinskog vijeća predložio je sljedeći
DNEVNI RED
1. Pitanja vijećnika
2. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na
području Općine Molve:
2.1. Rekonstrukcija i opremanje društvenog doma/kulturnog centra
2.2. Doma u Repašu
3. Razmatranje i donošenje Zaključka o suglasnosti za izgradnju reciklažnog dvorišta u
Molvama
4. Razmatranje i donošenje Zaključka o odobravanju iznosa naknade za izvedeni put
5. Razmatranje i donošenje Zaključka o otpisu kamate Daliborki Kopričanec
6. Donošenje zaključka u vezi zamolbe DVD-a Molve
7. Donošenje zaključka o odobrenju sredstava za financiranje koncerta povodom Dana
Općine Molve
Dnevni red je usvojen sa 7 glasova „ZA“.
Točka 1.
Pitanja vijećnika
Pitanja nije bilo.
Točka 2.
Razmatranje i donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na
području Općine Molve:
2.1.

Rekonstrukcija i opremanje društvenog doma/kulturnog centra

Zdravko Ivančan pojašnjava da će se natječaj po mjeri 7.4. raspisati 18. travnja te se
na natječaj namjeravamo javiti i to uređenjem kino sale u kulturni centar, prihvatljiv je
naziv u vezi kulture, sveukupni iznos investicije je 2.2 milijuna kuna, stoga se predlaže
donošenje ove odluke, kako bi načelnik mogao aplicirati i pravovremeno se prijaviti te da
imamo prednost zbog vremenskog javljanja. Općina se može javiti na natječaj za jedan
projekt, a za dom u Repašu će se javiti DVD. Povrat je sredstava 90%. Za Molve Grede
nemamo još uporabnu dozvolu jer je bio nadograđen WC i to otežava postupak
legalizacije pa ne zna hoće li se stići javiti na ovaj natječaj. Županija je nositelj projekta
za školu i za to će se dobiti 750.000,00 kuna, to je još projekt iz 2006. godine za
izgradnju selsko-školske knjižnice. Nada se da će se ove i idućih godina realizirati projekti
koji su pripremani za fondove.
Općinsko vijeće Općine Molve je sa 7 glasova „ZA“ usvojilo
Odluku o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Molve:
Kulturnog centra u Molvama

2

2.2.

Doma u Repašu

Zdravko Ivančan pojašnjava da projekt radi tvrtka Petgrad, a aplikaciju koprivnički
Poduzetnik, radi se o projektu vrijednom 1.1 milijuna kuna. Uvjet za prijavu je imati
spremnu dokumentaciju i kvalitetne programe.
Općinsko vijeće Općine Molve je sa 7 glasova „ZA“ usvojilo
Odluku o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Molve :
Doma u Repašu
Točka 3.
Razmatranje i donošenje Zaključka o suglasnosti za izgradnju reciklažnog
dvorišta u Molvama

Zdravko Ivančan ukratko pojašnjava da je 29. ožujka otvoren natječaj za prijavu
gradnje reciklažnog dvorišta. Fond za zaštitu okoliša je ishodio od Ministarstva potrebne
dozvole vezano na utjecaj na okoliš. Potrebno se je prijaviti, a lani smo dobili prijedlog da
će 80% dobiti povrat sredstava kako bi mogli aplicirati. Projekt traje već 15 mjeseci,
spremni smo bili i prije s tim. Ovaj projekt bi trebali realizirati u toku ove godine.
Načelnik traži suglasnost jer čim se prijavimo ići će i raspisivanje javne nabave.
Reciklažno dvorište trebaju imati sve općine iznad 1.500 stanovnika.
Mirjana Matoš dopunjuje da je potrebna suglasnost da se krene i u natječaj i u
postupak javne nabave te da se načelniku da ovlaštenje za sklapanje ugovora, zbog toga
što se radi o iznosu o kojem ne može sam odlučivati.
Općinsko vijeće Općine Molve je sa 7 glasova „ZA“ donijelo
Zaključak o suglasnosti za izgradnju reciklažnog dvorišta u Molvama

Točka 4.
Razmatranje i donošenje
Zaključka o odobravanju iznosa naknade za izvedeni put
Zdravko Ivančan obrazlaže da se radi o putu uz kanal Komarnicu na koji je 2015.
godine navožen šljunak te je nešto otišlo zbog nadvišenja kanala i na privatne čestice.
Radi se o potezu od oko 500 metara dužine puta oko 5 metara širine te se je načelnik
povodom pitanja tih ljudi smatrao da im se treba dati odšteta. Radilo bi se o dogovornom
potpisivanju da oni dozvoljavaju da se ljudi mogu voziti po njihovom, kao služnosti puta,
a općina će im dati naknadu. Smatra da bi odšteta trebala iznositi 6 kuna po m 2, isto kao
i kad se radilo o Bistri, u tome rangu. Ne radi se o velikim površinama, ali trebalo bi ljude
obeštetiti te moli vijeće da podrži njegov prijedlog.
Općinsko vijeće Općine Molve je sa 7 glasova „ZA“ donijelo
Zaključak o odobravanju iznosa naknade za izvedeni put
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Točka 5.
Razmatranje i donošenje Zaključka o otpisu kamate Daliborki Kopričanec
Zdravko Ivančan ukratko pojašnjava da se radi o njenom dugu iz 2015. godine, koji je
bio 5.000,00 kuna za telefonski račun. Dana joj je pozajmica te je gospođa molila da bi
platila cijelo dugovanje glavnice, a da joj se otpiše cijela redovna i zatezna kamata koja
je sada oko 2.500,00 kuna. Nada se da će se potraživanja prema dužnicima na ovaj
način svesti na minimum, a ovo je na neki način postupanje da izlazimo svima u susret
da nam vrate glavnicu, a da otpišemo kamatu, jer nismo banka.
Općinsko vijeće Općine Molve je sa 7 glasova „ZA“ donijelo
Zaključak o otpisu kamate Daliborki Kopričanec

Točka 6.
Donošenje zaključka u vezi zamolbe DVD-a Molve
Zdravko Ivančan obrazlaže da bi DVD Molve htjeli dobiti u vlasništvo prostor stare
škole. Općina Molve ne može nikome dati bez javnog natječaja u vlasništvo nekretnine,
pa predlaže da im se odgovori da će im se dati u najam, kao što je dano i drugim DVDima radi mogućnosti javljanja na fondove. Mogla bi ići i prodaja, ali misli da je najbolje
rješenje da im se da u najam na dvadeset godina.
Mirjana Matoš pojašnjava da Zakon o vlasništvu propisuje da jedinica lokalne
samouprave može dati u vlasništvo isključivo ili Republici Hrvatskoj ili pravnoj osobi u
našem vlasništvu. Nemamo pravo po zakonu dati drugima ako nije prvo bio proveden
natječaj. Dakle jedino bi došli u obzir natječaji ili za kupoprodaju, ili kako predlaže
načelnik, natječaj za davanje u zakup. Takav zakup se može upisati u zemljišnoj knjizi.
Zdravko Ivančan ukazuje da se na natječaj tako mogu javiti sve udruge s područja
općine, a vidjet će se tko će proći na natječaju. Predlaže da se zakup natječajem odredi
na rok od dvadeset godina.
Predsjednik vijeća navodi da će se DVD-u povodom njihove zamolbe odgovoriti
na način na koji upućuje zakonska procedura da bi im se dalo na upravljanje.
Općinsko vijeće Općine Molve je sa 7 glasova „ZA“ donijelo
Zaključak u vezi zamolbe DVD-a Molve

Točka 7.
Donošenje zaključka o odobrenju sredstava za financiranje koncerta povodom
Dana Općine Molve
Zdravko Ivančan navodi da još nismo dobili od svih udruga za Dane općine povratne
informacije o svim manifestacijama, pa da bi se na vrijeme moglo dogovoriti s
izvođačem, radi druženja jer svake godine je sve bolje i sve više ljudi posjećuje. Iznajmit
će se javna površina kako bi se prikupio novac kojim bi se financirao koncert te predlaže
vijeću da se odobri iznos od 35.000,00 kuna. Prošle godine prihodovalo se je oko
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40.000,00 kuna najma te na taj način Molvarci dobivaju besplatan koncert. Sve je to
povezano i s turizmom i promocijom mjesta.
Općinsko vijeće Općine Molve je sa 7 glasova „ZA“ donijelo
Zaključak o odobrenju sredstava za financiranje koncerta za Dane Općine Molve
Mijo Kovaček se je svima zahvalio na radu u dosadašnjem mandatu te poželio
uspjeh svima koji se dalje namjeravaju kandidirati na izborima, a istome se je pridružio i
g. Zdravko Ivančan.

Budući da je dnevni red bio iscrpljen, predsjednik vijeća zaključio je sjednicu u 10.32
sati.
KLASA: 021-05/17-01/4
URBROJ: 2137/17-17-2
Molve, 14. travnja 2017.
ZAPISNIČAR
Mirjana Matoš

PREDSJEDNIK VIJEĆA

___________________

_____________________

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

5

