ZAPISNIK
sa 43. sjednice Općinskog vijeća Općine Molve
održane 04. kolovoza 2016. godine
Sjednica je održana u zgradi Općine Molve, Trg kralja Tomislava 32, u Sali za
sastanke. Sjednica je sazvana Sazivom (KLASA: 021-05/16-01/9, UR.BROJ: 2137/17-161), od 02. kolovoza 2016. 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. Mijo Kovaček, predsjednik vijeća
2. Zlatko Popec,
3. Stjepan Fosić,
4. Ivan Molnar,
5. Zlatko Senjan
6. Marina Ivančan
7. Zlatko Vargić
8. Spomenka Žufika
9. Frančić Siniša
10. Kolarić Dražen
Sjednici nije nazočan:
1. Ivan Tuba
Osim članova Općinskog vijeća, sjednici su nazočni:
1. Zdravko Ivančan, općinski načelnik,
2. Mirjana Matoš, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Molve,
Predsjednik vijeća konstatirao je da je na početku 43. sjednice Općinskog vijeća nazočno
10 od 11 članova Općinskog vijeća, te da vijeće može pravovaljano odlučivati.
Predsjednik daje na raspravu i donošenje zapisnik sa 42. sjednice Općinskog vijeća.
Općinsko vijeće Molve jednoglasno je sa 10 glasova „ZA“ usvojilo sa 42. sjednice
Općinskog vijeća.
Predsjednik vijeća pitao je želi li tko od vijećnika dati izmjenu ili dopunu dnevnog reda.
Predsjednik je predložio sljedeći

DNEVNI RED
1. Pitanja vijećnika

2. Razmatranje i donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Molve za 2016.
godinu

3. Razmatranje i donošenje Zaključka o odobravanju jednokratne pomoći OPG-u Premec
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4. Razmatranje i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava
proračunske zalihe za razdoblje od 1. ožujka do 31. srpnja 2016. godine

5. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalnih
poslova skupljanja i odvoza komunalnog otpada na području Općine Molve
Dnevni red usvojen je s 10 glasova „ZA“
Točka 1.
Pitanja vijećnika
Stjepan Fosić – Postavlja upit u vezi zamolbe gospođe Slađane iz Repaša jer da
navodno vijeće neće odobriti sredstva. Smatra da ne može vijeće preuzeti odgovornost
ako predmet nije ni vidjelo. Drugo pitanje postavlja u vezi preostalog iznosa za
subvenciju fasada i zanima ga posebno u vezi fasade Brodarić Mije. Sam je kupio
materijale i ima račune pa bi bilo fer da mu se materijal plati. Nadalje postavlja upit tko
je u vrtiću dobio otkaz. Jedna osoba dobila otkaz pa je za dva dana raspisan natječaj. Šta
se to događa u tom vrtiću? Zadnje pitanje postavlja u vezi isplate naknade vijećnicima,
koje nisu isplaćene već devet mjeseci.
Mijo Kovaček – pojašnjava u vezi zamolbe gđe. Slađane Vasić, njezina je zamolba bila
na Socijalnom vijeću. Iz zamolbe se nije moglo pročitati koliko bi njoj konkretno nešto
trebalo. Osim njezinih podataka i socijalnog stanja samo je navela da bi ona htjela da se
njoj prekrije kuća.
Zdravko Ivančan – Socijalno vijeće se sastaje, rade meni prijedloge temeljem kojih ja,
kao načelnik, sukladno sredstvima, mogu nekome dati pomoć. U proračunu nemamo
stavku za subvencije krovišta. Što se tiče gospodina Brodarića, bio si na vijeću i bio si za
to da se ukinu sve fasade a ne da se daju novci. Uvjet iz EU fondova je bio da izvođač
bude majstor, tako je i bilo. Što se tiče vrtića, ja ne znam ništa da su bili otkazi. Ivan
Molnar kao predsjednik vrtićkog vijeća može kazati nešto više o tome. Naknade
vijećnicima budemo isplaćivati kako budemo imali sredstava.
Mirjana Matoš – pojašnjava u vezi pitanja vrtića: radi se o tome da je gospođa
ravnateljica imala zamjenu u osobi Popec Ane. Prošle godine je bila inspektorica i
temeljem inspekcijskog nalaza doneseno je rješenje. Na rješenje je od strane vrtića
izjavljena žalba koja je odbijena i naloženo je, s obzirom da ravnateljica ne može imati
zamjenu za vrijeme mandata, da se raspiše natječaj za jednog odgojitelja za stalno.
Znači nema čuvanja radnog mjesta. Također je naloženo da se otkaže taj ugovor o radu
na određeno vrijeme gospođi Popec i raspiše natječaj za zapošljavanje odgojitelja na
neodređeno vrijeme i tako je bilo postupljeno. Gospođa Popec je temeljem odluke
Upravnog vijeća, nakon provedenog natječaja zaposlena na neodređeno vrijeme i nije
imala niti dana prekida radnog odnosa u vrtiću.
Zlatko Vargić – postavlja upit da li se je nešto moglo naplatiti od ovih otvorenih
potraživanja, prvenstveno zatezne kamate i kamate, jer su to dvije velike stavke te dali
se po tome postupa. Isto se odnosi i na zajmove i na njih vezane kamate i zatezne
kamate, što bi se trebalo mjesečno redovito vraćati. Još tu ima jedna faktura
ispostavljena, Općina Novigrad Podravski. Da li se s njima uopće kontaktira? Pita i što je
s plaćom za komunalnog redara od oko 10.000,00 kuna, može li se to na neki način
naplatiti.
Zdravko Ivančan – Manje više se sve vraća i pokušavamo sve naplatiti.
Zlatko Vargić – Neke firme više ne postoje.
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Mirjana Matoš – Možda bi trebalo do kraja ove godine sve ove tvrtke koje ne postoje i
koje nemaju sljednika otpisati. Jednu sjednicu vijeća potrebno je napraviti za to da se za
pravne osobe utvrdi za koje možemo i za koje ne možemo naplatiti. Za fizičke osobe, prvi
korak je najbolje opomenuti ih. Ono što je gospodin Fosić radio je da su sami davali
izjavu i potpisali da će nastaviti vraćati kredit. Posljednji korak je ovrha.
Stjepan Fosić – Tražim da vijeće da suglasnost da se to provede.
Predsjednik vijeća zaključuje raspravu te prelazi na slijedeću točku dnevnog reda.
Točka 2.
Razmatranje i donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Molve za
2016. godinu

Mirjana Matoš – Odbor za kulturu se je sastao i razmatrao prijedloge. Neki su prijedlozi
pristigli od strane udruga, temeljem javnog poziva, a neki su predloženi za javna
priznanja od strane općinskog načelnika.
Predsjednik vijeća otvara raspravu.
Pošto rasprave nije bilo Općinsko vijeće Općine Molve je bez rasprave sa 10
glasova „ZA“ donijelo
ODLUKU
o dodjeli javnih priznanja Općine Molve za 2016. godinu
Točka 3.
Razmatranje i donošenje
Zaključka o odobravanju jednokratne pomoći OPG-u Premec
Mirjana Matoš – Načelnik predlaže da se odobri 20.000,00 kuna pomoći, ali ne kao
izravna pomoć na njihov račun već da im se pomogne putem plaćanja računa kada će
nabavljati materijal za opremanje i ponovnu gradnju tog objekta.
Zdravko Ivančan – Nažalost nismo više u mogućnosti pomoći s većim financijskim
sredstvima. Skupilo se također oko 35.000,00 kuna. Pomogla je i Općina i Selsko
komunalno društvo koliko smo mogli.
Mirjana Matoš – Hvala lijepa svim mještanima Općine Molve koji su donirali sredstva i
pogotovo vatrogascima koji su si uzeli truda da prikupe tu pomoć.
Predsjednik vijeća otvara raspravu.
Pošto rasprave nije bilo Općinsko vijeće Općine Molve je bez rasprave sa 10
glasova „ZA“ donijelo
ZAKLJUČAK
o odobravanju jednokratne pomoći OPG-u Premec
Točka 4.
Razmatranje i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava
proračunske zalihe za razdoblje od 1. ožujka do 31. srpnja 2016. godine
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Mirjana Matoš – Naša zakonska obveza iz Zakona o proračunu je da je načelnik dužan
podnositi predmetno izvješće. Zadnji put smo imali zaključno do veljače pa sad načelnik
podnosi za razdoblje od ožujka do srpnja. Nije bilo nikakvih promjena, nije bilo trošeno
sredstava iz ove stavke.
Predsjednik vijeća otvara raspravu.
Pošto rasprave nije bilo Općinsko vijeće Općine Molve je bez rasprave sa 10
glasova „ZA“ donijelo
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava proračunske zalihe za razdoblje od
1. ožujka do 31. srpnja 2016. Godine
Točka 5.
Razmatranje i donošenje Odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalnih
poslova skupljanja i odvoza komunalnog otpada na području Općine Molve
Zdravko Ivančan – Kao načelnik mogu pozvati vijećnike da još jednom razmisle o tome
da se prizna provedeni natječaj i njegovi rezultati, a i da omogućimo ostalim firmama
mogućnost žalbe.
Predsjednik vijeća otvara raspravu.
Pošto rasprave nije bilo Općinsko vijeće Općine Molve je bez rasprave sa 6
glasova „ZA“ 2 glasa „PROTIV“ i 2 glasa „SUZDRŽAN“ donijelo
ODLUKU
o davanju koncesije za obavljanje komunalnih poslova skupljanja i odvoza
komunalnog otpada na području Općine Molve
kojom se koncesija za obavljanje komunalne djelatnosti skupljanja, odvoza i odlaganja
komunalnog otpada s područja Općine Molve daje tvrtki GKP Komunalac d.o.o. iz
Koprivnice, Mosna ulica 15.

Budući da je dnevni red bio iscrpljen, predsjednik vijeća zaključio je sjednicu u 09.50
sati.
KLASA: 021-05/16-01/9
URBROJ: 2137/17-16-2
Molve, 08. kolovoza 2016.
ZAPISNIČAR
Mirjana Matoš
______________________

PREDSJEDNIK VIJEĆA
Mijo Kovaček
________________________

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