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ZAPISNIK 

sa 23. sjednice Općinskog vijeća Općine Molve 

održane 27. prosinca 2022. godine 

 

 Sjednica je održana u zgradi Općine Molve, na Trgu kralja Tomislava 11, u Vijećnici. 

Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/22-01/14, URBROJ: 2137/17-01-22-1 od 21. prosinca 

2022. godine. 

 Sjednicu je u 10.10 sati otvorio predsjednik Općinskog vijeća Zdravko Tuba.  

 

Sjednici su nazočni sljedeći članovi Općinskog vijeća Općine Molve: 

 

1. Zdravko Tuba, 

2. Martina Kokša, 

3. Siniša Frančić, 

4. Ana-Marija Popec, 

5. Petar Gregurić, 

6. Martina Gazdek, 

7. Stanko Molnar, 

8. Marina Ivančan Krznarić. 

 

Odsutni članovi Općinskog vijeća Općine Molve: 

 

1. Zlatko Vargić, odsutan. 

 

Osim članova Općinskog vijeća sjednici su nazočni: 

 

1. Zdravko Ivančan, općinski načelnik Općine Molve, 

2. Karolina Franjo, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Molve. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća (dalje u tekstu: Predsjednik) konstatirao je da je na početku 23. 

sjednice Općinskog vijeća nazočno 8 od 9 članova Općinskog vijeća te da Vijeće može pravovaljano 

odlučivati.  

Predsjednik vijeća pozvao je članove Općinskog vijeća da iznesu svoje primjedbe na zapisnik 

sa 22. sjednice Općinskog vijeća. 

Predsjednik daje na donošenje zapisnik sa 22. sjednice Općinskog vijeća. 

 

 Općinsko vijeće Općine Molve je jednoglasno sa 8 glasova „ZA“ usvojilo zapisnik sa 22. 

sjednice Općinskog vijeća. 

 

Predsjednik vijeća predlaže sljedeći 

D N E V N I  R E D  

1. Razmatranje i donošenje Odluke o kupnji nekretnine u k.o. Molve, 

2. Razmatranje i donošenje Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Molve u 

2022. godini, 

3. Razmatranje i donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Molve za 

2023. godinu s trogodišnjim financijskim učincima, 

4. Razmatranje i donošenje Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Molve za 

2023. godinu, 
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5. Razmatranje i donošenje Odluke o raspoređivanju redovitih sredstava za rad političkih stranaka 

i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Molve za 

2023. godinu, 

6. Pitanja i prijedlozi vijećnika 

 

Općinsko vijeće Općine Molve je jednoglasno sa 8 glasova „ZA“  usvojilo predloženi Dnevni red. 

 

Točka 1. 

Razmatranje i donošenje Odluke o kupnji nekretnine u k.o. Molve 

 

Uvodno obrazloženje daje općinski načelnik. 

 

 OPĆINSKI NAČELNIK – Poštovane vijećnice i vijećnici, sve vas zajedno najljepše 

pozdravljam i još jednom sretan Božić svima. Radno je do kraja godine, kao što smo rekli da će biti 

još jedna sjednica, evo 23. sjednica, na kojoj smo planirali sve ovo što ste danas čuli. Ovo je važna 

točka, kupnja nekretnine, koja je i prva točka. Stigla je ponuda da se u Dravskoj ulici proda zemljište, 

odnosno da Općina kupi zemljište i kuću. Da bismo to kupili, morali smo angažirati sudskog vještaka, 

koji je napravio ponudu cca 260.000,00 kuna, pa je ponuda došla na 250.000,00 kuna. To je jedna 

prilika da Općina poveže naš Socijalni dom sa ovom nekretninom, da imamo izlaz na drugu stranu i u 

budućnosti da se na toj nekretnini napravi neka građevina ili nešto što bi pridonijelo boljitku i razvoju 

Općine Molve. Stoga vas, kao načelnik, molim da podržite ovu odluku o kupnji ove nekretnine. Eto, 

hvala. 

  

Predsjednik otvara raspravu. 

 Budući da nije bilo prijava za raspravu predsjednik daje točku na donošenje.  

 Pod točkom 1. Općinsko vijeće Općine Molve je jednoglasno sa 8 glasova „ZA“ donijelo 

 

Odluku o kupnji nekretnine u k.o. Molve 

 

Točka 2. 

Razmatranje i donošenje Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Molve u 

2022. godini 

 

Uvodno obrazloženje daje pročelnica. 

 

 PROČELNICA – Na kraju svake godine donosite Analizu stanja  sustava civilne zaštite na 

području Općine Molve. U toj je Analizi stanja napisano kakve su se akcije dešavale, koja društva 

djeluju koja pripadaju u civilnu zaštitu. Najviše tu vidite koliko je vatrogastvo aktivno, koliko je bilo 

intervencija, to nam vatrogasci dostavljaju redovito svake godine, zatim je navedeno koje medicinske 

službe djeluju; veterinarska stanica, Gradsko društvo Crvenog križa Đurđevac i drugi.  

 

 Predsjednik otvara raspravu. 

 Budući da nije bilo prijava za raspravu predsjednik daje točku na donošenje. 

Pod točkom 2. Općinsko vijeće Općine Molve je jednoglasno sa 8 glasova „ZA“ donijelo 

 

Analizu stanja sustava civilne zaštite na području Općine Molve u 2022. godini 
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Točka 3. 

Razmatranje i donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Molve za 

2023. godinu s trogodišnjim financijskim učincima 

 

 Uvodno obrazloženje daje pročelnica. 

 

 PROČELNICA – Sad za sljedeću godinu donosite novi Plan razvoja sustava civilne zaštite na 

podrujču Općine za 2023. godinu, a na temelju kojeg ćete sljedeće godine donositi i Analizu sustava 

civilne zaštite. Tu su naravno još iz Proračuna izčitane posebne stavke za to, koliko se troši na svaku 

službu i slično. 

 

 Predsjednik otvara raspravu. 

 Budući da nije bilo prijava za raspravu predsjednik daje točku na donošenje. 

 Pod točkom 3. Općinsko vijeće Općine Molve je jednoglasno sa 8 glasova „ZA“ donijelo 

 

Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Molve za 2023. godinu s trogodišnjim 

financijskim učincima 

 

Točka 4. 

Razmatranje i donošenje Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Molve za 

2023. godinu 

 

 Uvodno obrazloženje daje pročelnica. 

 

PROČELNICA – Taj Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda donosi se na temelju 

Zakona o sustavu civilne zaštite i Procjene rizika od prirodnih i velikih nesreća na području Općine 

Molve, kao i Zakona o prirodnim nepogodama. Uglavnom, tu piše cijela procedura u slučaju nastanka 

prirodne nepogode. 

   

 Predsjednik otvara raspravu. 

 Budući da nije bilo prijava za raspravu predsjednik daje točku na donošenje. 

 Pod točkom 4. Općinsko vijeće Općine Molve je jednoglasno sa 8 glasova „ZA“ donijelo 

 

Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Molve za 2023. godinu 

 

Točka 5. 

Razmatranje i donošenje Odluke o raspoređivanju redovitih sredstava za rad političkih 

stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Molve 

za 2023. godinu 

 

Predsjednik otvara raspravu. 

 Budući da nije bilo prijava za raspravu predsjednik daje točku na donošenje. 

Pod točkom 5. Općinsko vijeće Općine Molve je jednoglasno sa 8  glasova „ZA“  donijelo 

 

Odluku o raspoređivanju redovitih sredstava za rad političkih stranaka i članova izabranih s 

liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Molve za 2023. godinu 
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Točka 6. 

Pitanja i prijedlozi vijećnika 

 

 Budući da više nije bilo pitanja i prijedloga vijećnika predsjednik vijeća zahvalio se svima koji 

su sudjelovali na ovoj sjednici te zaključio sjednicu u 10.20 sati. 

 

 

KLASA: 021-05/22-01/14 

URBROJ: 2137/17-04-22-2 

Molve, 27. prosinca 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

                ZAPISNIČAR:      PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 

         Karolina Franjo, mag.iur.                                              Zdravko Tuba 

 

 

 

 

 

 

 

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


