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IZVOD IZ ZAPISNIKA 

 
s 11. Gradonačelnikovog stručnog kolegija održanog 21. rujna 2010. u Gradskoj 

vijećnici u Čakovcu, Ulica kralja Tomislava 15, s početkom u 10.00 sati 
 

Stručni kolegij je otvorio Gradonačelnik i konstatirao da su kolegiju nazočni zamjenici 
gradonačelnika i većina pročelnika upravnih tijela Grada Čakovca. Konstatirao je da su 
kolegiju nazočni i novinari. 
 

Stručnom kolegiju su bili prisutni: zamjenici gradonačelnika Grada Čakovca Zoran 
Vidović, prist. oec. i Veselin Biševac, mag. ing., pročelnici upravnih tijela Uprave Grada 
Čakovca: mr. sc. prava Dragica Kemeter, Lidija Jaklin, mag. oec., Slobodan Veinović, mag. 
politologije, Nenad Hranilović, mag. oec., Antun Gjerapić, mag. ing. aedif., Ivica Pongrac, 
bac. ing. sigurnosti i zaštite, Velimir Kramarić, mag. ing. arh. i urb., Ninoslav Šipoš, mag. ing. 
arh. i urb.  
 

Gradonačelnik je konstatirao da su članovi stručnog kolegija na stol primili: 
- dopunu materijalu uz točku 19.b Dnevnog reda  

 
D N E V N I    R E D 

 
PREZENTACIJA  GKP „Čakom“ d.o.o. -Totovec – sanacija odlagališta  

 
1. Upućivanje prijedloga Odluke i Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 

2010. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje  
2. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju 

Proračuna Grada Čakovca za 2010., Gradskom vijeću Grada Čakovca na 
donošenje  

3. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Programa gradnje 
objekata i uređaja komunalne infrastrukture Gradskom vijeću na donošenje  

4. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja 
komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2010. Gradskom vijeću Grada 
Čakovca na donošenje  

5. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba 
u kulturi Grada Čakovca za 2010. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje  

6. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba 
u športu Grada Čakovca za 2010. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje  

7. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba 
u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2010. Gradskom vijeću Grada Čakovca na 
donošenje  

8. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ostvarivanju 
prava na pristup informacijama Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje  

9. a) Donošenje Rješenja o imenovanju članova nadzornih odbora gradskih 
poduzeća 
b) Upućivanje izmjene Odluke o imenovanju članova školskih odbora osnovnih 
škola na području Grada Čakovca 
Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje   

10. Upućivanje prijedloga Suglasnosti na Odluke o izmjenama i dopunama Statuta: 
      a) I. Osnovne škole Čakovec 

b) II. Osnovne škole Čakovec 
c) III. Osnovne škole Čakovec 
d) Umjetničke škole Miroslav Magdalenić 
e) Centra za odgoj i obrazovanje 
 f)  Osnovne škole Kuršanec 
g) Osnovne škole Ivanovec 
Gradskom vijeću Grada Čakovca  
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11. Upućivanje Procjene ugroženosti materijalnih i kulturnih dobara i okoliša za 
područje Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na usvajanje  

12. Upućivanje prijedloga Tumačenja odredaba PUP-a „Sajmište“ Čakovec, 
Gradskom vijeću Grada Čakovca  

13. Donošenje: 
a) Rješenja o imenovanju Stožera zimske službe Grada Čakovca – zima 
2010/2011. 
b)  Zaključka o prihvaćanju Operativnog plana čišćenja snijega 

14. Usvajanje Programa produženog boravka u školskoj 2010./2011.  
15. Donošenje Zaključka o nastavku projekta energetske učinkovitosti  
16. Donošenje Zaključka o potpisivanju ugovora o financiranju izgradnje energetske 

infrastrukture u zoni Martane Čakovec  
17. Davanje Suglasnosti Čakom-u d.o.o.za uklanjanje eko kontejnera  
18. Donošenje Zaključka o: 

a)  zahtjevu za povrat sredstava komunalnog doprinosa - Golub Snježana i Vlado 
b)  zahtjevu za oslobođenje od plaćanja dijela komunalnog doprinosa - Promming   
d.o.o.  

19. Donošenje Zaključaka:  
a) iz područja imovinsko-pravnih djelatnosti  
b) iz područja društvenih djelatnosti  

 
Nakon što je direktorica GKP „Čakom“ d.o.o. Čakovec, Snježana Tkalčec-Avirović, 

mag. iur., održala prezentaciju o sanaciji odlagališta otpada u Totovcu, prelazi se na rad po 
točkama dnevnog reda. 
 
 
Točka 1.  
 
Upućivanje prijedloga Odluke i Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2010. 
Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje  
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
Prijedlog Odluke i Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2010. upućuje se 
Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje. 
 
 
Točka 2.  
 
Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju 
Proračuna Grada Čakovca za 2010., Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje  
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada 
Čakovca za 2010. upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje. 
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Točka 3.  
 
Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture Gradskom vijeću na donošenje 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2010. upućuje se Gradskom vijeću Grada 
Čakovca, na donošenje. 
 
 
Točka 4.  
 
Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja 
komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2010. Gradskom vijeću Grada Čakovca na 
donošenje  
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne 

infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom 
gospodarstvu Grada Čakovca (NN RH 36/95, 70/97, 28/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-
proč. tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09), u 2010. upućuje se Gradskom vijeću 
Grada Čakovca, na donošenje. 

 
 

Točka 5.  
 
Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u 
kulturi Grada Čakovca za 2010. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje  
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi 

Grada Čakovca za 2010. upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 
 
 

Točka 6.  
 
Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u 
športu Grada Čakovca za 2010. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje  
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
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Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u športu 

Grada Čakovca za 2010., upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 
 
 

Točka 7.  
 
Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u 
socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2010. Gradskom vijeću Grada Čakovca na 
donošenje  
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u socijalnoj 

zaštiti Grada Čakovca za 2010. upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca, na 
donošenje. 

 
 

Točka 8.  
 
Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ostvarivanju prava 
na pristup informacijama Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ostvarivanju prava na pristup 
informacijama upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje. 
 
 
Točka 9.  
 
a) Donošenje Rješenja o imenovanju članova nadzornih odbora gradskih poduzeća  
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeće Rješenje  
 
U Rješenju o imenovanju nadzornih odbora gradskih poduzeća (Sl. gl. Grada Čakovca 
09/09), u članku 3. točka 3. mijenja se i glasi: 
„3. Zoran Korpar (HNS), za člana,“ 
 
b) Upućivanje izmjene Odluke o imenovanju članova školskih odbora osnovnih škola 
na području Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje   
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
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Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak: 
  
Prijedlog Izmjene Odluke o imenovanju članova školskih odbora osnovnih 

škola na području Grada Čakovca upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca na 
donošenje. 

 
 

Točka 10.  
 
Upućivanje prijedloga Suglasnosti na Odluke o izmjenama i dopunama Statuta: 
a) I. Osnovne škole Čakovec 
b) II. Osnovne škole Čakovec 
c) III. Osnovne škole Čakovec 
d) Umjetničke škole Miroslav Magdalenić 
e) Centra za odgoj i obrazovanje 
f)  Osnovne škole Kuršanec 
g) Osnovne škole Ivanovec 
Gradskom vijeću Grada Čakovca  
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
Prijedlog Prethodne suglasnosti na Odluke o izmjenama i dopunama Statuta: 

a) I. Osnovne škole Čakovec 
b) II. Osnovne škole Čakovec 
c) III. Osnovne škole Čakovec 
d) Umjetničke škole Miroslav Magdalenić 
e) Centra za odgoj i obrazovanje 
f)  Osnovne škole Kuršanec 
g) Osnovne škole Ivanovec 

  upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje. 
 
 
Točka 11. 
 
Upućivanje Procjene ugroženosti materijalnih i kulturnih dobara i okoliša za područje 
Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na usvajanje  

 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
Odluka o usvajanju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara 
i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Grad Čakovec, upućuje se Gradskom vijeću 
Grada Čakovca na usvajanje. 
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Točka 12. 
 
Upućivanje prijedloga Tumačenja odredaba PUP-a „Sajmište“ Čakovec, Gradskom 
vijeću Grada Čakovca  
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  

 
Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  

 
Prijedlog Tumačenja grafičkog dijela u svezi s odredbom čl. 7. I 30. tekstualnog dijela 
Provedbenog urbanističkog plana “Sajmište” Čakovec upućuje se Gradskom vijeću 
Grada Čakovca.  
 
 
Točka 13. 
 
a) Donošenje Rješenja o imenovanju Stožera zimske službe Grada Čakovca – zima 
2010/2011. 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 

 
Nakon rasprave gradonačelnik je donio sljedeće Rješenje:  

 
U stožer zimske službe Grada Čakovca – zima 2010/2011. imenuju se: 
1. Zoran Vidović, prist. oec., zamjenik gradonačelnika, za predsjednika  
2. Ivica Pongrac, bacc. ing. sigurnosti i zaštite,  za zamjenika predsjednika 
3. Nikola Hladki, bacc. ing. geoinženjerstva, za člana 
4. Rino Megla, građ.teh., za člana 
5.  Vlado Jezernik, građ.teh., za člana 
6. Ivan Zadravec, oec., za člana 

Za poslove nadzora i kontrole, te aktivnog i pasivnog dežurstva članovima 
Stožera zimske službe iz točke I. ovog Rješenja, isplatiti će se jednokratna naknada u 
neto iznosu od 3.000,00 kuna. 
 
b) Donošenje Zaključka o prihvaćanju Operativnog plana čišćenja snijega 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 

 
Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  

 
Prihvaća se Operativni plan čišćenja snijega za 2010/2011., na lokalnim 

prometnicama Grada Čakovca, kojeg je predložio Stožer zimske službe Grada 
Čakovca.  
 
 
Točka 14. 
 
Usvajanje Programa produženog boravka u školskoj 2010./2011.  
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
U raspravi su sudjelovali: Branko Šalamon, Veselin Biševac 
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Nakon rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  

 
Usvaja se Program produženog boravka u školskoj 2010/2011. 
Program produženog boravka sufinancirati će se iz Proračuna Grada Čakovca – 

Program 014A003: Školstvo - pozicija u proračunu: Sufinanciranje produženog 
boravka. 

Sredstva će se isplaćivati unatrag za protekli mjesec na temelju podataka škole 
o isplaćenom bruto osobnom dohotku voditelja Programa. 

Dodatno će se dostavljati školama sredstva za naknadu kuharu, iznos od 600,00 
kuna po skupini mjesečno, te za manipulativne troškove iznos od 375,00 kuna po 
skupini mjesečno (Grad Čakovec zadržava pravo izmjene iznosa sufinanciranja 
sukladno proračunskim sredstvima). 

Učešće roditelja – korisnika u cijeni Programa utvrditi će škola sama (do iznosa 
od 350,00 kn po djetetu, Grad Čakovec zadržava pravo izmjene iznosa sufinanciranja 
roditelja sukladno proračunskim sredstvima). 

Postupak zapošljavanja voditelja Programa produženog boravka provoditi će 
škola (tekst objavljenog natječaja dostaviti će se u Upravni odjel za društvene 
djelatnosti Grada Čakovca). 

Razmotriti će se mogućnost rješavanja problema zapošljavanja voditelja 
programa (voditelji zaposleni na određeno radno vrijeme). 

Sa školama će se potpisati Ugovor o sufinanciranju produženog boravka u 
tekućoj školskoj godini (tekst Ugovora utvrditi će se prema navedenim kriterijima 
sufinanciranja Programa produženog boravka). 
 
 
Točka 15.  
 
Donošenje Zaključka o nastavku projekta energetske učinkovitosti  
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
U raspravi su sudjelovali: Branko Šalamon, Nenad Hranilović 

 
Nakon rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 

Nastavljaju se radovi na rekonstrukciji javne rasvjete u Perivoju Zrinskih u Čakovcu i 
zamjeni rasvjetnih stupova na području Grada Čakovca.  
 
 
Točka 16. 
 
Donošenje Zaključka o potpisivanju ugovora o financiranju izgradnje energetske 
infrastrukture u zoni Martane Čakovec  
 

Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak: 
 
Prihvaćaju se prijedlozi Ugovora o financiranju izgradnje elektroenergetskih 

objekata za priključenje građevina kupaca posebne zone i Ugovora o međusobnim 
odnosima za priključenje posebne zone na elektroenergetsku mrežu, sklopljeni 
između HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o. Zagreb, Elektra Čakovec i Grada 
Čakovca, pod brojem 01/2010. 
 Plaćanje po Ugovorima izvršiti će se sukladno mogućnostima Proračuna Grada 
Čakovca. 
 Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Čakovca na potpisivanje Ugovora iz točke I. 
ovog Zaključka, a sukladno točci II. ovog Zaključka. 
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Točka 17. 
 
Davanje Suglasnosti Čakom-u d.o.o.za uklanjanje eko kontejnera  
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  

 
Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  

 
GKP „Čakom“ d.o.o. Čakovec, za uklanjanje „eko kontejnera“ tzv. „zelenih otoka“ iz 
mjesnih odbora na području Grada Čakovca.  
 
 
Točka 18. 
 
a) Donošenje Zaključka o zahtjevu za povrat sredstava komunalnog doprinosa - Golub 
Snježana i Vlado 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  

 
Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  

 
Odbija se zahtjev Vlade i Snježane Golub, iz Čakovca, Franje Punčeca 4, za povrat 
dijela komunalnog doprinosa u iznosu od 10.871,00 kuna. 
 
b) Donošenje Zaključka o zahtjevu za oslobođenje od plaćanja dijela komunalnog 
doprinosa - Promming   d.o.o.  
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 

 
Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  

 
Promming d.o.o. Čakovec, Dr. Ivana Novaka 48, oslobađa se plaćanja dijela 

komunalnog doprinosa u iznosu od 100.000,00 kuna.  
 Preostali iznos komunalnog doprinosa, Promming d.o.o. Čakovec, dužan je 
platiti u roku od 7 dana od stupanja na snagu ovog Zaključka.  
 
 
Točka 19. 
 
a) Donošenje Zaključaka iz područja imovinsko-pravnih djelatnosti 
 
I. Uređenje imovinskopravnih odnosa između Grada Čakovca i GKP „Čakom“ d.o.o. 
Čakovec 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
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Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
Prijedlog Odluke o uređenju imovinskopravnih odnosa između Grada Čakovca i GKP 
„Čakom“ d.o.o. i sređivanju zemljišnoknjižnog stanja na nekretninama upisanim kod 
Zemljišnoknjižnog odjela Općinskog suda u Čakovcu, u zk. ul. br. 1. k. o. Mihovljan, zk. 
ul. br. 3. k.o. Mihovljan te kat. čest. br. 1721/3 Livada i šuma Belavčica, k.o. Čakovec, 
upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje.  
 
II. Odluka o sklapanju Sporazuma o utvrđivanju Smjernica za izradu UPU/DPU Grada 
Čakovca  
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  

 
Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  

 
Prijedlog Odluke o sklapanju Sporazuma o utvrđivanju Smjernica za izradu UPU/DPU 
Grada Čakovca (bivši vojni poligon u Čakovcu – istočni dio), između Grada Čakovca i 
Međimurske županije, upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje. 
 
III. Dodatak 1 Sporazumu o prijenosu osnivačkih prava nad Knjižnicom i čitaonicom 
Čakovec 

 
 Raspravu otvara gradonačelnik. 
 

Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
Prihvaća se prijedlog Dodatka 1 Sporazuma o prijenosu osnivačkih prava nad 
Knjižnicom i čitaonicom Čakovec, Posebne odredbe o financiranju rada bibliobusne 
službe i sufinanciranju rada matične županijske knjižnice, između Grada Čakovca i 
Međimurske županije.  
 
IV. Međimurje plin d.o.o. Čakovec 

 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
U raspravi su sudjelovali: Branko Šalamon, Saša Mesarić, Veselin Biševac, Mirko Jurišić 
 

Nakon rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 

Poziva se Međimurje plin d.o.o. Čakovec:  
- da Gradu Čakovcu vrati iznos od 9.347,20 kn (tražbina prema Sršan Željku) 

neosnovano kompenzacijom plaćeno 08.09.2010. umjesto stvarnog dužnika te 
sam od njega utjeruje svoju tražbinu (poznato mu je na kojoj novoj adresi mu je 
ukopčan plin); 

- da ponovno ukopča plin na adresi Kralja Tomislava 19 u Čakovcu, kao i u svim 
drugim objektima (stanovi, poslovni prostori), bez ikakvih uvjetovanja i 
nametanja dodatnih obveza; 

- da tražbinu iznosa od 13.352,09 kn za utrošeni plin na adresi Kralja Tomislava 
19 u Čakovcu potražuje od stvarnih potrošača Radl Branke r. Žnidarić i Žnidarić 
Branka (adresa: kod Zorić Ilije i Nade, Čakovečka 128, Gornji Hrašćan, 40306 
Macinec); 

- da upravlja svojim tražbinama prema važećim zakonima i drugim propisima kao 
i svi drugi poslovni subjekti, naplaćuje svoje tražbine od stvarnih potrošača 
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prirodnog plina u zakonskim rokovima te odustane od prakse da njegove 
tražbine utjeruje Grad Čakovec; 

- da se ubuduće suzdrži od zlouporabe vladajućeg položaja na području 
Međimurske županije te u tom smislu i od uvjetovanja i nametanja dodatnih 
obveza Gradu Čakovcu plaćanja cjelokupnih dugova stvarnih dužnika 
„Međimurje plina“ d.o.o. Čakovec za utrošeni prirodni plin u objektima Grada 
Čakovca (stanovi, poslovni prostori, najmoprimci, zakupci), da bi tek nakon 
toga ponovno vršio ukapčanje plina u njegovim objektima, jer Grad Čakovec je 
odgovoran samo za obveze i dugove koje sam stvori i prouzroči, a za dugove 
trećih osoba ne odgovara. 

 
 
b) Donošenje Zaključaka iz područja društvenih djelatnosti 
 
I. Povećanje ekonomske cijene za programe Montessori, Waldorf i obogaćeni program 
za poticanje darovitosti djece predškolske dobi 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  

 
Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  

 
 Dječjem vrtiću Čakovec za povećanje ekonomske cijene za programe 
Montessori, Waldorf i obogaćeni program za poticanje darovitosti djece predškolske 
dobi. 
 Programi iz točke I. ove Suglasnosti sufinancirati će se do iznosa 
sufinanciranja redovitog programa, a razliku do iznosa ekonomske cijene plaćati će 
zainteresirani roditelji.  
 
II. Lara Vrbanec – financijska pomoć 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  

 
Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak: 
 

Lari Vrbanec, učenici drugog razreda srednje škole, dodjeljuje se financijska pomoć u 
iznosu od 200,00 kuna mjesečno do kraja školovanja u srednjoj školi, uz obvezu 
dostave potvrde o upisu za svaku školsku godinu.  
  
III. Paula Bedić  - sufinanciranje osobnog pomoćnika 

 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
U raspravi su sudjelovali: Branko Šalamon, Slobodan Veinović 

 
Nakon rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  

 
Grad Čakovec će Pauli Bedić, učenici 7. razreda I. osnovne škole Čakovec, 

sufinancirati osobnog pomoćnika. 
 Sufinanciranje osobnog pomoćnika odnosi se na plaćanje osobnog dohotka 
pomoćniku za sate provedene s učenicom u školi, u školskoj godini 2010./2011.  
 Plaća će se osobnom pomoćniku isplaćivati prema Kolektivnom ugovoru za 
zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama.  
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IV. Sufinanciranje pratnje učenicima Centra za odgoj i obrazovanje u šk. god. 
2010/2011. 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
U raspravi su sudjelovali: Branko Šalamon, Veselin Biševac, Slobodan Veinović 

 
Nakon rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  

 
Grad Čakovec sufinancirati će pratnju 25 učenika Centra za odgoj i obrazovanje u 
školskoj 2010./2011. u iznosu od 30% ukupnih troškova za pratnju, što godišnje iznosi 
73.800,00 kuna.  
 
V. Odluka o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola s područja Grada Čakovca 
u šk. god. 2010/2011. 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  

 
Bez rasprave gradonačelnik je donio Odluku o sufinanciranju prijevoza učenika 
srednjih škola s područja Grada Čakovca u školskoj 2010/2011. 
 
VI. Natječaj za dodjelu stipendija Grada Čakovca za akademsku 2010/2011. 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
Prihvaća se tekst natječaja za dodjelu stipendija Grada Čakovca, za akademsku 

2010./2011., redovnim studentima na preddiplomskim i diplomskim studijima.  
 Natječaj iz točke 1. ovog Zaključka objaviti će se najranije u drugoj polovici 
mjeseca listopada 2010.  

 
VII. Inicijativa Zrinske garde Čakovec 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
Grad Čakovec podupire inicijativu Zrinske garde Čakovec, za zajednički nastup pred 
Saborom RH za proglašenje 30. travnja, Spomendanom na žrtvu Zrinskih.  
 
 
 
Gradonačelnik zaključuje stručni kolegij u 11.04  sati.  
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KLASA: 021-05/10-01/178 
URBROJ: 2109/2-01-10-03 
Čakovec, 21. rujan 2010. 
 
 
 
 
              PROČELNIK                 GRADONAČELNIK 
mr. sc. prava Dragica Kemeter                 Branko Šalamon 


