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IZVOD IZ ZAPISNIKA 
 

sa 06. Gradonačelnikovog stručnog kolegija održanog 09. veljače 2010. u Gradskoj 
vijećnici u Čakovcu, Ulica kralja Tomislava 15, s početkom u 09.00 sati 

 
Stručni kolegij je otvorio Gradonačelnik i konstatirao da su nazočni svi pročelnici 

upravnih tijela Grada Čakovca. Konstatirao je da su kolegiju nazočni i novinari. 
 
Stručnom kolegiju su bili prisutni: zamjenici gradonačelnika Veselin Biševac, mag. 

ing. elektrotehnike i Zoran Vidović, predsjednik Gradskog vijeća Grada Čakovca - Gordan 
Vrbanec, ing. el., pročelnici upravnih odjela Uprave Grada Čakovca: mr. sc. prava Dragica 
Kemeter, Lidija Jaklin, mag. oec., Ninoslav Šipoš, mag. ing. arh. i urb., Slobodan Veinović, 
mag. politologije, Nenad Hranilović, mag. oec., Antun Gjerapić, mag. ing. građ., Marijana Pal, 
mag. oec. Ivica Pongrac, stručni prvostupnik inženjer sigurnosti i zaštite. 

Stručnom kolegiju bila je prisutna i direktorica ČaKra d.o.o. Čakovec, Damira Vresk, 
mag. Iur. 
 

Gradonačelnik je konstatirao da su članovi stručnog kolegija na stol primili dopunu 
materijalu uz točku 14.a Dnevnog reda. 
   

D N E V N I    R E D 
 

1. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa stručnog osposobljavanja i 
usavršavanja službenika Uprave Grada Čakovca za 2010.  

2. Donošenje Pravilnika o korištenju službenih automobila 
3. Donošenje Pravilnika o korištenju službenih mobilnih telefona  
4. Upućivanje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada 

Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje  
5. Upućivanje prijedloga Suglasnosti na Aneks Ugovora o kreditu sklopljenog 05. 

listopada 2007. između HBOR Zagreb i Međimurskih voda d.o.o. Gradskom vijeću 
Grada Čakovca na donošenje  

6. Donošenje Zaključka o objavi Javnog poziva za predlaganje kandidata za dodjelu 
Zlatne plakete „Grb Grada Čakovca“  

7. Davanje Suglasnosti za prodaju kombi vozila marke Renault trafic 1.9 Dječjem vrtiću 
Čakovec  

8. Donošenje Zaključka o pomoći Grada Čakovca u implementaciji projekata Razvojne 
agencije Grada Čakovca ČaKra d.o.o. Čakovec  

9. Donošenje Odluke o imenovanju odgovorne osobe za provedbu projekta Sustavno 
gospodarenje energijom u gradovima i županijama Republike Hrvatske  

10. Donošenje Zaključka o oslobođenju plaćanja komunalnog doprinosa – Breslauer 
Želimir  

11. Donošenje Zaključka o oslobođenju od plaćanja komunalne naknade za priključenje na 
kanalizacijsku mrežu u Novom Selu Rok 

12. Upućivanje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Stožera zaštite i 
spašavanja Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje  

13. Donošenje Zaključka u svezi korištenja javne površine za postavu kioska  
14. Donošenje zaključaka iz područja:  

a) imovinsko-pravnih poslova  
b) društvenih djelatnosti  

15. Informacije, pitanja i prijedlozi 
 
Prelazi se na rad po dnevnom redu. 
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Točka 1.  
 
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa stručnog osposobljavanja i 
usavršavanja službenika Uprave Grada Čakovca za 2010. 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio Odluku o izmjenama i dopunama 
Programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika Uprave Grada Čakovca 
za 2010. 

 
  
Točka 2. 
 
Donošenje Pravilnika o korištenju službenih vozila 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio Pravilnik o korištenju službenih vozila. 
 
 
Točka 3. 
 
Donošenje Pravilnika o korištenju službenih mobilnih telefona 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
U raspravi su sudjelovali: Branko Šalamon, Gordan Vrbanec 
 

Nakon rasprave gradonačelnik je donio Pravilnik o korištenju službenih 
mobilnih telefona. 
 
 
Točka 4. 
 
Upućivanje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada 
Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
 

Bez rasprave gradonačelnik donosi sljedeći Zaključak: 
 
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Savjeta mladih 

Grada Čakovca upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje. 
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Točka 5. 
 
Upućivanje prijedloga Suglasnosti na Aneks Ugovora o kreditu sklopljenog 05. 
listopada 2007. između HBOR Zagreb i Međimurskih voda d.o.o. Gradskom vijeću 
Grada Čakovca na donošenje 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
 

Bez rasprave gradonačelnik donosi sljedeći Zaključak: 
 

Prijedlog Suglasnosti na Aneks Ugovora o kreditu br. PKL-03/07 sklopljenog 05. 
listopada 2007. između HBOR Zagreb i Međimurskih voda d.o.o. Čakovec upućuje se 
Gradskom vijeću. 
 
 
Točka 6. 
 
Upućivanje Javnog poziva za predlaganje kandidata za dodjelu Zlatne plakete „Grb 
Grada Čakovca“ 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
 

Bez rasprave gradonačelnik je uputio Javni poziv za predlaganje kandidata za 
dodjelu Zlatne plakete „Grb Grada Čakovca“ 
 
 
Točka 7. 
 
Davanje Suglasnosti za prodaju kombi vozila marke Renault trafic 1.9 Dječjem vrtiću 
Čakovec 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
 

Bez rasprave gradonačelnik je dao Suglasnost Dječjem vrtiću Čakovec, za 
prodaju kombi vozila marke Renault trafic 1.9 DCI – registarskih oznaka ČK-985-DI, 
putem javne dražbe 
 
 
Točka 8. 
 
Donošenje Zaključka o pomoći Grada Čakovca u implementaciji projekata Razvojne 
agencije Grada Čakovca ČaKra d.o.o. Čakovec 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
U raspravi su sudjelovali: Branko Šalamon, Damira Vresk, Gordan Vrbanec 
 

Nakon rasprave gradonačelnik donosi sljedeći Zaključak: 
 

Razvojnoj agenciji Grada Čakovca ČaKra d.o.o. Čakovec odobravaju se 
sredstva za financiranje 4 dobivena projekta koje je Razvojna agencija Grada Čakovca 
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– Čakra d.o.o. (dalje: Agencija) pripremala i aplicirala na natječaje iz pretpristupnog 
programa Europske unije: IPA Program (2007-2013), Komponenta II: natječaj 
Prekogranična suradnja Slovenija-Hrvatska – projekt „Mura-Drava.Bike“ (od 24. 06. 
2008. do 20. 10. 2008.), projekti: „Regionalni plan turističkog proizvoda“, „KaČa“ i 
„Credu“ i natječaj Prekogranična suradnja Mađarska-Hrvatska (26. 03. 2009. do 24. 06. 
2009.). 

Sredstva iz prethodnog članka ovog Zaključka osigurati će se Odlukom o 
izmjenama i dopunama Proračuna Grada Čakovca za 2010. te se smatraju posudbom, 
u cilju premoštenja do povrata sredstava od strane Europske unije.  
 
 
Točka 9. 
 
Donošenje Zaključka o imenovanju odgovorne osobe za provedbu projekta Sustavno 
gospodarenje energijom u gradovima i županijama Republike Hrvatske 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
 

Bez rasprave gradonačelnik donosi sljedeći Zaključak: 
 

Damir Šoltić, bacc. ing. aedif., voditelj Odsjeka za gradnju objekata komunalne 
infrastrukture u Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo imenuje se 
odgovornom osobom za provedbu projekta Sustavno gospodarenje energijom u 
gradovima i županijama Republike Hrvatske (energetska učinkovitost u javnim 
zgradama). 
 
 
Točka 10. 
 
Donošenje Zaključka o oslobođenju plaćanja komunalnog doprinosa – Breslauer 
Želimir 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
 

Bez rasprave gradonačelnik donosi sljedeći Zaključak: 
 

Želimir Breslauer, iz Čakovca, Gundulićeva 33, oslobađa se plaćanja 
komunalnog doprinosa  u postotku od 45% ukupnog iznosa za gradnju tenis igrališta 
u Mihovljanu. 
 
 
Točka 11. 
 
Donošenje Zaključka o oslobođenju od plaćanja naknade za priključenje na 
kanalizacijsku mrežu u Novom Selu Rok 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
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Bez rasprave gradonačelnik donosi sljedeći Zaključak: 
 
Mjesni odbor Novo Selo Rok oslobađa se plaćanja naknade za priključenje na 

kanalizacijsku mrežu sljedećih objekata u Novom Selu Rok: 
1) Društveni dom  
2) Vatrogasno spremište  
3) Športski dom  
4) Stare željezničke stanice. 
 
 
Točka 12. 
 
Upućivanje Odluke o dopuni Odluke o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja 
Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
 

Bez rasprave gradonačelnik donosi sljedeći Zaključak: 
 
Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Stožera zaštite i 

spašavanja Grada Čakovca upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca na 
donošenje. 
 
 
Točka 13. 
 
Donošenje Zaključka u svezi korištenja javne površine za postavu kioska u 
Vukovarskoj ulici i Ulici Ivana pl. Zajca u Čakovcu 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
 

Bez rasprave gradonačelnik donosi sljedeći Zaključak: 
 

Poduzeću „Junior“ d.o.o. iz Čakovca dodjeljuje se lokacija za trgovinu u Ulici 
Ivana pl. Zajca 29, u Čakovcu (pored GOC-a), uz uvjet preuzimanja svih obveza koje 
proizlaze iz Odluka Gradskog vijeća Grada Čakovca. 
 Za lokaciju za prodaju tiskovina u Ulici Ivana pl. Zajca 29., u Čakovcu, raspisati 
će se natječaj za iskazivanje interesa.  

Lokacija namijenjena za prodaju tiskovina u Vukovarskoj ulici u Čakovcu, 
prenamjenjuje se u lokaciju prodaje pekarskih proizvoda, za koju će se raspisati javno 
nadmetanje. 
 
 
Točka 14.a 
 
I. Davanje zemljišta na privremeno korištenje poljoprivrednog zemljišta radi zaštite od 
onečišćenja 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
 

Bez rasprave gradonačelnik donosi sljedeći Zaključak: 
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Dosadašnjim korisnicima daje se neposrednom dodjelom i bez naknade na 

privremeno korištenje od 1 (jedne) godine, zemljište upisano u zk.ul.br.1060, k.o. 
Gornji Pustakovec, čest.br.74/5/1, oranica od 1077 čhv, (ident. s kčbr. 457, k.o. iste, 
površine 3.873 m2 ) zemljište upisano u zk.ul.br.505, k.o. Gornji Pustakovec, 
čest.br.74/8/1, oranica od 767 čhv, čest.br.74/9/1, oranica od 944 čhv, (obje identične s 
kčbr. 456/1, k.o. iste, površine 6156 m2). 

Korištenje zemljišta može se produžiti na jednu godinu ili duže, do trenutka privođenja 
zemljišta namjeni prema prostornim planovima Grada Čakovca. 

Korisnici se obvezuju o svom trošku zemljište održavati čisto i uredno, bez 
korova i drugog onečišćenja te redovito kositi ambrozije.  

Korisnici su dužni prilikom korištenja kemijskih zaštitnih sredstava (pesticida i sl.) 
postupati na propisani način radi zaštite sigurnosti i zdravlja ljudi, životinja i imovine. Dužni su 
postupati savjesno i obzirno, na način da se ne ugrožava niti vrši štetni utjecaj na okolna dobra i 
površine (kuće, gospodarske zgrade, ljude i životinje, voćke, druge usjeve i dr.). 

Korisnici se obvezuju da za vjetrovitog vremena neće koristiti kemijska zaštitna sredstva. 
Korisnici odgovaraju za štetu u punom iznosu direktno, svim vlasnicima i/ili korisnicima 

poljoprivrednog zemljišta i/ili građevinskih parcela i građevina koje se nalaze u susjedstvu ili 
području utjecaja imisija koje dolaze sa poljoprivrednog zemljišta koje on koristi, a koju štetu su 
izazvali prekomjernom upotrebom zaštitnih kemijskih ili drugih sredstava ili za štetu koju su 
uzrokovali na bilo koji drugi način. 

Korisnici se obvezuju da ostave i održavaju minimalni zaštitni pojas dovoljne širine 
mjereno od međa okolnih posjeda i fronte obrađenog poljoprivrednog zemljišta. 

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Čakovca na sklapanje ugovora o 
privremenom korištenju poljoprivrednog zemljišta radi zaštite od onečišćenja pod 
uvjetima navedenim u ovom Zaključku. 
 
 
II. Zahjev za uređenje prostora – Diokom Novi d.o.o. 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
 

Bez rasprave gradonačelnik donosi sljedeći Zaključak: 
 

Temeljem Zaključka Gradskog poglavarstva Grada Čakovca od 22. prosinca 
2004., trgovačko društvo MTČ Tvornica trikotaže d.d. Štrigova, koju zastupa direktor 
Mesarić Miljenko dipl.oec, s ponuđenom mjesečnom zakupninom od  1.195,-EUR, 
odabrano je kao najpovoljniji ponuđač na javnom natječaju za prikupljanje ponuda 
davanja u zakup poslovnog prostora u Čakovcu, K. Tomislava 3, 46,40 m2, 
objavljenom u Međimurskim novinama 10. studenog 2004., ispravak 17. studenog 
2004., a zaključen 25. studenog 2004.  

Ugovor o zakupu poslovnog prostora za predmetni poslovni prostor od 18. kolovoza 
1999. sklopljen na određeno vrijeme između Grada Čakovca i Diokoma Novi prestao je 18. 
kolovoza 2004., o čemu je podnositelj zahtjeva pravodobno i uredno obaviješten i istovremeno 
pozvan na ispražnjenje i predaju poslovnog prostora slobodnog od osoba i stvari Gradu Čakovcu.  

Prema isteklom Ugovoru mjesečna zakupnina je iznosila 742,-DEM, a Diokom Novi d.o.o. i 
dalje redovno plaća 2.775,81 kn mjesčno. 

Povodom prigovora podnositelja zahtjeva na odabir najpovoljnije ponude i na poziv na 
ispražnjenje i predaju poslovnog prostora Gradsko poglavarstvo Grada Čakovca na svojoj 5. 
sjednici održanoj dana 17. veljače 2005. donijelo je Zaključak kojim se odbijaju kao neosnovani 
prigovori Diokom Novi d.o.o., te ukoliko isti ne isprazni poslovni prostor u roku od 15 dana od 
primitka poziva na ispražnjenje i predaju, pokreće se prisilni ovršni postupak ispražnjenja i 
predaje predmetnog poslovnog prostora. Gradsko poglavarstvo je istovremeno pozvalo  
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Diokom Novi d.o.o. da u roku od 15 dana od primitka ove Obavijesti i Poziva isprazni i preda 
Gradu Čakovcu poslovni prostor od 46,40 m2, u ulici K. Tomislava 3 u Čakovcu, slobodne od 
osoba i stvari. O primopredaji i stanju poslovnog prostora bi se sastavio zapisnik, a Diokom Novi 
d.o.o. je bio dužan plaćati zakupninu i sve režijske troškove do trenutka primopredaje poslovnog 
prostora - dopis od 22. veljače 2005. 

Na ovaj poziv podnositelj zahtjeva se oglušio zbog čega se pred Općinskim sudom u 
Čakovcu pokrenuo i vodi ovršni postupak, poslovni broj: XII Ovr-616/05, koji se zbog uložene 
žalbe, suštinski neosnovane, odugovlači. 

Kako je stari Ugovor o zakupu poslovnog prostora od 18. kolovoza 1999. prestao, a za 
sklapanje novog nisu bile ispunjene pravne pretpostavke pa nije ni sklopljen, Grad Čakovec 
nema pravne osnove dati Suglasnost za uređenje poslovnog prostora jer se prostor koristi 
bespravno te  poziva  podnositelja zahtjeva na mirnu predaju poslovnog prostora i na mirno 
okončanje ovršnog postupka, poslovni broj: XII Ovr-616/05, odnosno poziva Diokom Novi d.o.o., 
21220 Trogir, Plano bb (ex Pliva), da u roku od 30 dana od primitka ovog Zaključka i Poziva 
isprazni i preda Gradu Čakovcu cijeli poslovni prostor u ulici Kralja Tomislava 3, u Čakovcu, 
slobodne od osoba i stvari. 
 O primopredaji i stanju poslovnog prostora sastavit će se zapisnik. 
 Diokom Novi d.o.o. je dužan plaćati zakupninu i sve režijske troškove do 
trenutka primopredaje poslovnog prostora. 
 
 
III. Istek 9 ugovora o zakupu za poslovne prostore na adresi Strossmayerova 9, 
Čakovec 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
 

Bez rasprave gradonačelnik donosi sljedeći Zaključak: 
 

Odobrava se sklapanje devet Ugovora o zakupu sa dosadašnjim zakupcima na 
adresi  Strossmayerova 9, Čakovec, pod istim uvjetima koji su važili za dosadašnje 
ugovore: 
 1. Hrvatskom strankom umirovljenika za poslovni prostor površine 13,75 m2, sa 
mjesečnom zakupninom u iznosu od 35,16 EUR-a, 
 2. Hrvatskom seljačkom strankom za poslovni prostor površine 13,36, m2, sa 
mjesečnom zakupninom u iznosu od 34,15 EUR-a, 
 3. Udrugom Hrvatskih veterana Domovinskog rata Međimurske županije za 
poslovni prostor površine za poslovni prostor površine 13,50 m2, sa mjesečnom 
zakupninom u iznosu od 34,51 EUR- a, 
 4. Hrvatskom narodnom strankom za poslovni prostor površine 23,31 m2 sa 
mjesečnom zakupninom u iznosu od 108,04 EUR-a,  
 5. Hrvatsko socijalno liberalnom strankom za poslovni prostor površine 26,99 
m2 sa mjesečnom zakupninom u iznosu od 69,00 EUR-a, 
 6. Hrvatskom demokratskom seljačkom strankom za poslovni prostor površine 
10,22 m2 sa mjesečnom zakupninom u iznosu od 26,12 EUR-a, 
 7. Hrvatskom strankom prava za poslovni prostor površine 14,43 m2 sa 
mjesečnom zakupninom u iznosu od 36,90 EUR-a, 
 8. Socijaldemokratskom partijom Hrvatske za poslovni prostor površine 61,22 
m2 sa mjesečnom zakupninom u iznosu od 156,51 EUR-a, 
 9. Županijskim državnim odvjetništvom za poslovni prostor površine 124,68 m2 
sa mjesečnom zakupninom u iznosu od 484,54 EUR-a, 

i davanje poslovnih prostora u zakup neposredno zatečenim zakupcima. 
IV. Ugovora o zakupu za poslovni prostor na adresi Ulica dr. Ante Starčevića 1 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
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Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
 

Bez rasprave gradonačelnik donosi sljedeći Zaključak: 
 
Odobrava se sklapanje/produžavanje Ugovora o zakupu za poslovni prostor na 

adresi Ulica dr. Ante Starčevića 1, u Čakovcu, površine 93 m2, sa Društvom 
distrofičara, invalida cerebralne i dječje paralize i ostalih tjelesnih invalida pod istim 
uvjetima koji su važili za dosadašnji ugovor o zakupu sa mjesečnom zakupninom u 
iznosu od 143,00 EUR-a (u protuvrijednosti kuna prema srednjem tečaju HNB-a na dan 
izdavanja računa) i davanje poslovnog prostora u zakup neposredno zatečenom 
zakupniku. 
 
 
V. Ronis d.o.o. Čakovec 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. U raspravi su sudjelovali: 
 

Bez rasprave gradonačelnik donosi sljedeći Zaključak: 
 

Radovi za uređenje parkirališnog prostora u ulici Josipa Kozarca, u Čakovcu, 
izvest će se prema izdanoj Građevinskoj dozvoli KLASE UPI-361-03/06-01/455 od 4. 
lipnja 2007.za uređenje ulice Josipa Kozarca, u Čakovcu, u potpunosti o trošku tvrtke 
„Ronis“ d.o.o. iz Čakovca. 

Sukladno točci I. ovog Zaključka ovlašćuje se gradonačelnik Grada Čakovca na 
sklapanje Ugovora o privremenom osnivanju prava stvarne služnosti na dijelu čestice 
u k.o. Čakovec i pravo građenja parkirališta sa Ronis d.o.o. Čakovec te Plinotehnikom 
d.o.o. Čakovec. 
 
 
VI. Osnivanje Komisije za primopredaju stanova u vlasništvu Grada Čakovca 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
 

Bez rasprave gradonačelnik donosi sljedeći Zaključak: 
 

Osniva se Komisija za primopredaju stanova u vlasništvu Grada Čakovca (u 
daljnjem tekstu: Komisija) u sastavu: 

1. Mirko Jurišić, mag iur., predsjednik  
2. Tatjana Bogdan, mag.iur., zamjenik predsjednika,  
3. Zdravko Janušić 
4. Kristinka  Mikec 
Komisija iz prethodnog članka ovog Zaključka, obvezna je postupati u skladu s 

Odlukom o davanju u najam stanova u vlasništvu Grada Čakovca (Sl. gl. Grada 
Čakovca 3/97) i odlukama Povjerenstva za davanje u najam stanova u vlasništvu 
Grada Čakovca.    
 
 
 
 
 
 
VII. Istek Ugovora o zakupu poslovnog prostora na adresi Strossmayerova 9 u 
Čakovcu 
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Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
 

Bez rasprave gradonačelnik donosi sljedeći Zaključak: 
 
Odobrava se sklapanje novog Ugovora o zakupu sa dosadašnjim zakupcima na 

adresi Strossmayerova 9, Čakovec, Udrugom Antifašističkih boraca Međimurske 
županije koju zastupa predsjednik Franjo Repine i sa Udrugom dragovoljaca i veterana 
Domovinskog rata Međimurske županije, za poslovni prostor površine 17,72 m2, koji 
zajedno koriste, pod istim uvjetima koji su važili za dosadašnji ugovor i davanje 
poslovnog prostora u zakup neposredno zatečenim zakupcima. 
 
 
VIII. Otvaranje i odabir najpovoljnije ponude za davanje u zakup poslovnog prostora u 
Čakovcu, Kralja Tomislava 14 i u Savskoj Vesi, Ulica Bratstva i jedinstva bb 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
 

Bez rasprave gradonačelnik donosi sljedeći Zaključak: 
 

Prihvaća se ponuda Pekare Cvek d.o.o. Donji Kraljevec, Kolodvorska 19, koja 
ispunjava sve uvjete iz javnog natječaja, s najvišom ponuđenom mjesečnom 
zakupninom u iznosu od 22.000,00 kn (u protuvrijednosti EUR-a prema srednjem 
tečaju HNB na dan otvaranja ponuda 1Eur = 7,318586, pa 22.000,00 iznosi 3.000,00 
EUR-a) za poslovni prostor Kralja Tomislava 14, Čakovec. 

Odobrava se sklapanje Ugovora o zakupu poslovnog prostora s Pekarom Cvek 
d.o.o. Donji Kraljevec. 

Ovlašćuje se gradonačelnik na sklapanje Ugovora o zakupu poslovnog 
prostora K. Tomislava 14 u Čakovcu, sa Pekarom Cvek d.o.o. 

Odbija se ponuda – pismo namjere PD Metal d.o.o., Pušćine, LJ. Gaja 11, 
Nedelišće, zbog neispunjavanja traženih uvjeta iz natječaja.  

Poziva se PD Metal d.o.o pod prijetnjom ovrhe, da plati sve dugove Gradu 
Čakovcu, po osnovi zakupnine iznos od 10.954,78 kn i ostala eventualna dugovanja 
Gradu i NK Bratstvo Savska Ves režijske troškove za objekat te da oslobodi poslovni 
prostor od osoba i stvari, iseli se i vrati ključeve zakupodavcu i NK Bratstvo Savska 
Ves najkasnije u roku od 8 (osam) dana od primitka pisanog poziva.  
 
 
Točka 14.b 
 
I. Molba za sufinanciranje osobnog pomoćnika učeniku Leonu Hermanu 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 

Bez rasprave gradonačelnik donosi sljedeći Zaključak: 
 

Ne odobrava se pomoć za sufinanciranje pomoćnika u nastavi učeniku 4. 
razreda Osnovne škole, Leonu Hermanu, iz Pribislavca. 
 Predlaže se roditeljima Leona Hermana zapošljavanje i sufinanciranje osobnog 
pomoćnika u nastavi zatraže od Međimurske županije. 
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II. Zamolbe studenata 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
U raspravi su sudjelovali: Branko Šalamon, Veselin Biševac 
 

Bez rasprave gradonačelnik donosi sljedeći Zaključak: 
 

Studentima preddiplomskih studija Benjaminu Korenu, Jeleni Novak i Taniti 
Kutnjak odobrava se dodjela stipendija za 2009/2010. od 1. ožujka 2010.  
 Studenti diplomskih studija, Simona Božić i Nina Gosarić, pravo na dodjelu 
stipendije mogu ostvariti sukladno natječaju za dodjelu stipendije za diplomski studij 
za akademsku 2010/2011.  
 
 
Točka 15. Informacije, pitanja i prijedlozi 
 
Gradonačelnik Grada Čakovca je zadužio stručne službe Grada Čakovca da pripreme 
izmjene i dopune Odluke o komunalnoj naknadi Grada Čakovca te je donio sljedeći 
Zaključak: 
 

Za sljedeću sjednicu Gradskog vijeća pripremit će se Odluka o izmjenama i 
dopunama Odluke o komunalnoj naknadi kojom će se detaljnije razraditi: 

a) koeficijenti namjene za poslovne prostore koji služe za ostale djelatnosti, 
naročito za one kojima se prema važećoj Odluci o komunalnoj naknadi u odnosu na 
prijašnju, iznos komunalne naknade povećao za cca 100% (posebno se pritom misli na 
obrtnike) 

b) koeficijenti namjene za poslovne prostore koji služe za proizvodne 
djelatnosti (pritom se ne misli na upravne zgrade pojedinih proizvodnih djelatnosti) 
 
 
Gradonačelnik zaključuje stručni kolegij u 9.57 sati. 
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mr.sc. prava Dragica Kemeter                 Branko Šalamon 


