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IZVOD IZ ZAPISNIKA 
 

s 08. Gradonačelnikovog stručnog kolegija održanog 29. travnja 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. 
 

Gradonačelnik je konstatirao da su članovi stručnog kolegija na stol primili: 
 
 - dopunu dnevnog reda na način da se iza točke 16. stavlja nova točka 17. koja glasi: 
„Upućivanje prijedloga Pohvale Ivana Bašeka Gradskom vijeću Grada Čakovca“ 
 - dopunu dnevnog reda na način da se iza nove točke 17. stavlja nova točka 18. koja 
glasi: „Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o javnim parkiralištima na 
području Grada Čakovca“ 

D N E V N I    R E D 
 

1. Upućivanje prijedloga Srednjoročnog programa korištenja sredstava spomeničke 
rente Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje  

2. Upućivanje prijedloga: 
a) Odluke o prikupljanju komunalnog otpada i korištenju odlagališta u Totovcu – 
Općina Selnica  
b) Odluke o korištenju odlagališta u Totovcu – Općina Vratišinec  
Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje  

3. Upućivanje prijedloga Suglasnosti za zaduženje te prijedloga Odluke o nabavi GKP 
„Čakom“ d.o.o., Gradskom vijeću Grada Čakovca  

4. Upućivanje prijedloga Suglasnosti na Statute: 
a) Dječjeg vrtića Čakovec 
b) Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec 
c) Centra za kulturu Čakovec 
d) Javne vatrogasne postrojbe Čakovec 
Gradskom vijeću Grada Čakovca  

5. Upućivanje prijedloga Suglasnosti na Statut II. Osnovne škole Čakovec, Gradskom 
vijeću Grada Čakovca  

6. Upućivanje prijedloga Odluke o kandidaturi za člana: 
a) Nadzornog odbora „Hidrogradnje“ d.o.o. Čakovec  
b) Nadzornog odbora „Međimurje plina“ d.o.o. Čakovec 
Gradskom vijeću Grada Čakovca  

        7.     Upućivanje:  
a) prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Plana zaštite od požara i 
tehnološke eksplozije na području Grada Čakovca  
b)  Izvješća o stanju zaštite od požara na području Grada Čakovca za 2009. 
Gradskom vijeću Grada Čakovca  

         8.   Upućivanje Plana mreže predškolskih ustanova na području Grada Čakovca 
               Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje  
         9.   Upućivanje Financijskog izvješća Vatrogasne zajednice Grada Čakovca za 2009. 
                Gradskom vijeću Grada Čakovca, na usvajanje  
         10.  Imenovanje Odbora za praćenje Strateškog plana gospodarskog razvoja Grada 
                Čakovca  
         11. Donošenje Odluke o dodjeli potpore obrtnicima s područja Grada Čakovca  
                

12.  Donošenje Odluke o upravljanju GKP „Čakom“ d.o.o. Romskim obiteljskim centrom   
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       u Kuršancu 
13.  Davanje Suglasnosti na Kolektivni ugovor Dječjeg vrtića Čakovec  
14.  Donošenje Odluke o visini naknade za dobrovoljne vatrogasce  
15.  Potvrđivanje zapovjednika DVD  

a) Žiškovec  
b) Novo Selo na Dravi  
c) Totovec 

         16.  Suglasnost za postavljanje ograde 
         17.  Upućivanje prijedloga Pohvale Ivana Bašeka Gradskom vijeću Grada Čakovca 
         18.   Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o javnim parkiralištima na 
                 području Grada Čakovca 
         19.   Donošenje Zaključaka iz područja:  
       a) imovinsko-pravnih djelatnosti  
       b) društvenih djelatnosti 
         20.   Razno 
 
Prelazi se na rad po dnevnom redu. 
 
 
Točka 1.  
 
Upućivanje prijedloga Srednjoročnog programa korištenja sredstava spomeničke 
rente Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 

Nakon rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 

 Prijedlog Srednjoročnog programa korištenja sredstava spomeničke rente 
Grada Čakovca upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje.  
 
 
Točka 2. a 
 
Upućivanje prijedloga Odluke o prikupljanju komunalnog otpada i korištenju 
odlagališta u Totovcu – Općina Selnica Gradskom vijeću Grada Čakovca, na 
donošenje 

 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 
 
Točka 2. b 
 
Upućivanje prijedloga Odluke o korištenju odlagališta u Totovcu – Općina Vratišinec  
Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje 

 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
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Točka 3.  
 
Upućivanje prijedloga Suglasnosti za zaduženje te prijedloga Odluke o nabavi GKP 
„Čakom“ d.o.o., Gradskom vijeću Grada Čakovca  
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
U raspravi su sudjelovali: / Nitko nije sudjelovao u raspravi. 

 
Nakon rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 

 Prijedlog Suglasnosti za zaduženje i Odluke o povjeravanju nabave GKP 
“Čakom” d.o.o. Čakovec, upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca. 
 
 
Točka 4.  
 
Upućivanje prijedloga Suglasnosti na Statute: 

a) Dječjeg vrtića Čakovec 
b) Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec 
c) Centra za kulturu Čakovec 
d) Javne vatrogasne postrojbe Čakovec 

Gradskom vijeću Grada Čakovca  
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 

Nakon rasprave gradonačelnik je donio sljedeće Zaključke:  
 

Prijedlog Suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića Čakovec, koje 
je Upravno vijeće Dječjeg vrtića Čakovec donijelo na svojoj 172. sjednici, održanoj 09. 
travnja 2010., upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca. 
 

Prijedlog Suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Knjižnice „Nikola Zrinski“ 
Čakovec, koje je Upravno vijeće Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec donijelo na svojoj 
6. sjednici, održanoj 24. ožujka 2010., upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca. 

 
Prijedlog Suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Centra za 

kulturu Čakovec koje je Upravno vijeće Centra za kulturu Čakovec donijelo na svojoj 8. 
sjednici održanoj 16. travnja 2010. upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca.  
 

Prijedlog Suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Javne vatrogasne postrojbe 
Grada Čakovca koje je Upravno vijeće Javne vatrogasne postrojbe Čakovec donijelo 
na svojoj 4. sjednici održanoj 26. ožujka 2010., upućuje se Gradskom vijeću Grada 
Čakovca. 

 
 

Točka 5.  
 
Upućivanje prijedloga Suglasnosti na Statut II. Osnovne škole Čakovec, Gradskom 
vijeću Grada Čakovca  
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
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Nakon rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
Prijedlog Suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta II. osnovne 

škole Čakovec, usvojenu na Školskom odboru 25. ožujka 2010., upućuje se Gradskom 
vijeću Grada Čakovca. 
 
 
Točka 6.  
 
Upućivanje prijedloga Odluke o kandidaturi za člana: 

a) Nadzornog odbora „Hidrogradnje“ d.o.o. Čakovec  
b) Nadzornog odbora „Međimurje plina“ d.o.o. Čakovec 

Gradskom vijeću Grada Čakovca  
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 

Nakon rasprave gradonačelnik je donio sljedeće Zaključke:  
 

Prijedlog Odluke o kandidaturi Ivice Perhoča, župana Međimurske županije i 
Zorana Vidovića, zamjenika gradonačelnika Grada Čakovca, za članove Nadzornog 
odbora „Međimurje – plin“ d.o.o. Čakovec, upućuje se Gradskom vijeću Grada 
Čakovca na donošenje.  

Prijedlog Odluke o kandidaturi Veselina Biševca, dipl. ing., zamjenika 
gradonačelnika Grada Čakovca, za člana Nadzornog odbora „Hidrogradnje“ d.o.o. 
Čakovec, umjesto zamjenika gradonačelnika Grada Čakovca Zorana Vidovića, upućuje 
se Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje.  
 
 
Točka 7. a 
 
Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Plana zaštite od požara i 
tehnološke eksplozije na području Grada Čakovca  
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 

 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 

 
Nakon rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  

 
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Plana zaštite od požara (od ožujka 

2002., ožujka 2006. i svibnja 2008.) upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca na 
donošenje.  
 
 
Točka 7. b 
 
Izvješća o stanju zaštite od požara na području Grada Čakovca za 2009. Gradskom 
vijeću Grada Čakovca  
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 

Nakon rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 



 5 

Izvješće o stanju zaštite od požara u Gradu Čakovcu Javne vatrogasne 
postrojbe Grada Čakovca za 2009. upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca na 
usvajanje.  
 
 
Točka 8.  
 
Upućivanje Plana mreže predškolskih ustanova na području Grada Čakovca  
Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje  
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 

Nakon rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 

Prijedlog Plana mreže predškolskih ustanova na području Grada Čakovca 
upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje.  
 
  
Točka 9.  
 
Upućivanje Financijskog izvješća Vatrogasne zajednice Grada Čakovca za 2009. 
Gradskom vijeću Grada Čakovca, na usvajanje  
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
 Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 

Nakon rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
           Financijsko izvješće Vatrogasne zajednice Grada Čakovca za 2009. upućuje se 
Gradskom vijeću Grada Čakovca na usvajanje. 
 
 
Točka 10.  
 
Imenovanje Odbora za praćenje Strateškog plana gospodarskog razvoja Grada 
Čakovca  
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 

Nakon rasprave gradonačelnik je donio sljedeće Rješenje: 
 
Razrješuju se članovi Odbora za praćenje Strateškog plana gospodarskog 

razvoja Grada Čakovca imenovani Odlukom o imenovanju Odbora za provedbu 
Strateškog plana gospodarskog razvoja Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 16/07).  
 Imenuje se Odbor za praćenje Strateškog plana gospodarskog razvoja Grada 
Čakovca:  
1. Branko Šalamon    -  za predsjednika  
2. Nenad Hranilović    - za zamjenika predsjednika 
3. Nikolina Babić    - za člana 
4. Ivan Rešetar    - za člana 
5. Nenad Kosi    - za člana 
6. Gordan Vrbanec    - za člana 
7. Davor Dokleja    - za člana 
8. Dražen Blažeka    - za člana 
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9. Damira Vresk     - za člana 
10. Josip Bacinger    - za člana 
11. Karmen Franin    - za člana 
12. Vedran Mikulić    - za člana 
 
 
Točka 11.  
 
Donošenje Odluke o dodjeli potpore obrtnicima s područja Grada Čakovca  
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
U raspravi su sudjelovali: Gordan Vrbanec, Branko Šalamon, Veselin Biševac 
 

Nakon rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 

Prijedlog Odluke o dodjeli potpore obrtnicima na području Grada Čakovca 
upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje.  
 
 
Točka 12.  
 
Donošenje Odluke o upravljanju GKP „Čakom“ d.o.o. Romskim obiteljskim centrom  u 
Kuršancu 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 

Nakon rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
         Točka II. Odluke o upravljanju GKP „Čakom“ d.o.o. Romskim obiteljskim centrom 
u Kuršancu, KLASE: 021-05/10-01/74, URBROJ: 2109/2-01-10-04, od 4. ožujka 2010. 
mijenja se i glasi: 
          „GKP „Čakom“ d.o.o. Čakovec će zajedno s Upravnim odjelom za društvene 
djelatnosti Grada Čakovca tjedno utvrđivati raspored programa i korištenja objekta iz 
prethodne točke ove Odluke, a svi će se tako dogovoreni programi održavati bez 
plaćanja naknade za njihovo održavanje, s ciljem aktivnog uključenja Romske 
populacije u sve pore civilnog društva. 
          GKP „Čakom“ d.o.o. Čakovec zaposliti će radnika za potrebe Romskog 
obiteljskog centra u Kuršancu.“ 
 
 
Točka 13.  
 
Davanje Suglasnosti na Kolektivni ugovor Dječjeg vrtića Čakovec  
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 

Nakon rasprave gradonačelnik je dao sljedeću Suglasnost:  
 

na Kolektivni ugovor za djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja 
Hrvatske, za Dječji vrtić Čakovec, koji je potpisan od strane ovlaštenog predstavnika 
Sindikata radnika u predškolskom odgoju i obrazovanju Hrvatske i ovlaštenog 
predstavnika Samostalnog sindikata Hrvatske. 
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Točka 14.  
 
Donošenje Odluke o visini naknade za dobrovoljne vatrogasce 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 

Nakon rasprave gradonačelnik je donio:  
 
Odluku o visini naknade za dobrovoljne vatrogasce 

 
 
Točka 15.  
 
Potvrđivanje zapovjednika DVD  

a) Žiškovec  
b) Novo Selo na Dravi  
c) Totovec 

 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 

Nakon rasprave gradonačelnik je donio sljedeće Zaključke:  
 

Potvrđuje se Odluka Skupštine Dobrovoljnog vatrogasnog društva Žiškovec o 
imenovanju SINIŠE MAKOVCA, iz Dobrovoljnog vatrogasnog društva Žiškovec, za 
zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva Žiškovec, na vrijeme od 4 godine.  
 

Potvrđuje se Odluka Skupštine Dobrovoljnog vatrogasnog društva Novo Selo 
na Dravi o imenovanju STJEPANA PINTARIĆA, iz Dobrovoljnog vatrogasnog društva 
Novo Selo na Dravi, za zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva Novo Selo na 
Dravi, na vrijeme od 4 godine.  
 

Potvrđuje se Odluka Skupštine Dobrovoljnog vatrogasnog društva Totovec o 
imenovanju DUŠANA BAJKOVCA, iz Dobrovoljnog vatrogasnog društva Totovec, za 
zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva Totovec, na vrijeme od 4 godine.  
 
 
Točka 16.  
 
Suglasnost za postavljanje ograde 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
U raspravi su sudjelovali: Ivica Pongrac, Branko Šalamon 
 

Nakon rasprave gradonačelnik je dao Suglasnost:  
 

na postavljanje ograde za dvorište za šetanje pasa pored azila za napuštene 
životinje, na čest. 323/3 k.o. Čakovec 
 
 
Točka 17.  
 
Upućivanje prijedloga Pohvale Ivana Bašeka Gradskom vijeću Grada Čakovca 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
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Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 
 
Točka 18.  
 
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o javnim parkiralištima na 
području Grada Čakovca 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
U raspravi su sudjelovali: / Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 

Nakon rasprave gradonačelnik je donio:  
 
 Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o javnim parkiralištima na području 
Grada Čakovca 
 
 
Točka 19. a 
 
Donošenje Zaključaka iz područja imovinsko-pravnih djelatnosti  
 
I. Prodaja stanova u vlasništvu Grada Čakovca 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 

Nakon rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 

Prijedlog Odluke kojom se odobrava prodaja stanova u vlasništvu Grada 
Čakovca, po tržišnim cijenama koju će u svakom pojedinom slučaju odrediti ovlašteni 
sudski vještak građevinske struke i procjenitelj, upućuje se Gradskom vijeću Grada 
Čakovca, na donošenje. 
 
II. Gradska poticana stanogradnja Grada Čakovca  
Dva slobodna stana u zgradi GPS na području DPU Martane Istok u Čakovcu, ulica 
Martane bb 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 

 
Nakon rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  

 
Prijedlog Odluke o prihvaćanju u vlasništvo 2 neprodana stana od GP 

“Stanorada” d.o.o. Čakovec, vrijednosti 1.150 eura/m2 (cca 1.035.693,45 kn) koji će se 
dati u najam s mogućnošću otkupa po navedenoj cijeni putem javnog natječaja, na 
ime dijela uloga Grada Čakovca u stambenu građevinu izgrađenu na području naselja 
Martane – Istok, upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.  
 
III. Prodaja poslovne zgrade na adresi Nazorova 16 u Čakovcu (bivša zgrada CSS)  
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
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Nakon rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
Prijedlog Odluke o prodaji poslovne zgrade na adresi Nazorova 16 u Čakovcu 

(bivša zgrada CZSS) upisana u zk. ul. br. 1804 k.o. Čakovec, čest. br. 228/1/2/A/1/533/1 
kuća, dvor, zgrada od 406 čhv, čest. br. 228/1/2/A/1/533/2 voćnjak od 126 čhv (u naravi 
poslovna, pomoćna građevina i građevinsko zemljište Centra u Čakovcu (ident. s kat. 
čest. br. 2349/1, kuća površine 1913 m2 upisano u posjedovni list. br. 4949 k.o. 
Čakovec)) na kojoj je zabilježen spor pod brojem Z-4674/05 od 29. srpnja 2005. između 
zajednice sportskih udruga i saveza Međimurske županije Čakovec kao tužitelja i 
Centra za socijalnu skrb Čakovec kao tuženika, koja je u knjižnom vlasništvu Grada 
Čakovca, a u stvarnom suvlasništvu Grada Čakovca u 7/8 dijela i Zajednice sportskih 
udruga I saveza Međimurske županije Čakovec u 1/8 dijela (koja je vanknjižni 
suvlasnik zgrade po presudi Županijskog suda u Čakovcu, broj GŽ-71/09-3 od 3. 
prosinca 2009.), te prodaji sjevernog dijela čestice koja nije u funkciji poslovne zgrade, 
za potrebe pristupnog puta susjednoj zapadnoj čestici  s početnom cijenom od 120 
eura/m2 (moguća neposredna prodaja), upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca 
na donošenje.  
 
IV. Prodaja zemljišta u k.o. Mačkovec 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 

 
Nakon rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  

 
Prijedlog Odluke o odobrenju prodaje zemljišta upisanog u zk. ul. br. 1380 k.o. 

Mačkovec, čest. br. 2239/1, oranica od 1442 m2; čest. br. 2240/1, oranica od 1463 m2, 
zk. ul. br. 2002 k.o. Mačkovec; čest. br. 2238/1 oranica od 1442 m2, ukupne površine 
4347 m2, upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.  
 
V. Odobrenje adaptacije i prenamjene dijela poslovnog prostora Turističkog ureda i  
produženje trajanja Ugovora o zakupu poslovnog prostora 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 

Nakon rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
Odobravaju se financijska ulaganja na sanaciji i adaptaciji interijera poslovnog 

prostora u ulici Kralja Tomislava 1, Čakovec te se daje se suglasnost da se dio 
prostora prenamijeni u suvenirnicu koju aktivnost će u tom dijelu prostora obavljati 
treća ugovorna osoba sve u interesu Grada Čakovca i Međimurske županije. 

Turističkoj zajednici Grada Čakovca kao zakupoprimcu poslovnog prostora u 
Čakovcu, Kralja Tomislava 1, odobrava se sniženje zakupnine sa sadašnjih 200-
€/mjesečno na 150-€/mjesečno.  

Obvezuje se Upravni odjel za prostorno uređenje, Odsjek za prostorno 
planiranje, zaštitu okoliša, gradnju i geodetske poslove Grada Čakovca izvršiti 
procjenu visine ulaganja i odrediti potrebne radove sukladno točki I. ovog Zaključka. 

Turistička zajednica Grada Čakovca oslobođa se budućih plaćanja mjesečne 
zakupnine poslovnog prostora od 150-€/mjesečno, u ukupnoj visini koliko će iznositi 
učinjeni troškovi ulaganja u poslovni prostor (prijeboj troškova ulaganja sa 
zakupninom), a po konačnom obračunu izvršenih ulaganja, prijeboju, nastaviti će se 
redovito mjesečno plaćanje zakupnine. 

Turistička zajednicu Grada Čakovca dužna je sve račune i druge dokaze o visini 
izvršenih ulaganja dostavljati uredno i redovno Gradu Čakovcu. 
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Turističkoj zajednici Grada Čakovca odobrava se produžetak trajanja Ugovora o 
zakupu poslovnog prostora za 10 godina. na određeno vrijeme sklopljen 17. listopada 
2006., Aneks od 01. ožujka 2009., između Turističke zajednice i Grada Čakovca. 

Ovlašćuje se gradonačelnik sklopiti potrebne Ugovore.  
 
VI. Povećanje minimalne stambene pričuve, a time i najamnine za stanove 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 

Nakon rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 

Prihvaća se prijedlog GP „Stanorad“ d.o.o. Čakovec, o povećanju minimalne 
stambene pričuve za 2010., sa iznosa od 2,36 kn/m2 na iznos od 2,61 kn/m2 mjesečno, 
što će dovesti do povećanja visine najamnine kako zaštićenim tako i slobodno 
ugovorenima najmoprimcima. 
 
VII. Stan na adresi Kralja Tomislava 19, Čakovec, zaštićeni najmoprimac Radl Branke 
r. Žnidarić -prijeboj uloženog u stan s dugovima Gradu Čakovcu po osnovi najamnine i 
komunalne naknade 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 

Nakon rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
Usvaja se prijedlog dosadašnjeg zaštićenog najmoprimca Radl Branke r. 

Žnidarić za prijeboj duga od 5.244,68 kn (4.703,48 kn neplaćene najamnine i 541,20 kn 
zbog neplaćanja komunalne naknade od 20.01.2009. do 12.04.2010.godine) s 
kamatama, sa vrijednošću izvršenih ulaganja u stan površine 81,60 m2 u Čakovcu, 
Kralja Tomislava 19 te se tako Radl Branka r. Žnidarić oslobađa se svih dugova prema 
Gradu Čakovcu po osnovi najamnine i komunalne naknade. 

Radl Branka r. Žnidarić obvezuje se platiti sve svoje dugove prema Elektri 
Čakovec d.d., Međimurje plinu d.o.o., Međimurskim vodama d.o.o. i Čakomu d.o.o. 
Čakovec. 
 
VIII. Oslobađenje obveze kupnje zemljišta  i o uračunavanju uplaćene jamčevine od 
535.000,00 kn u kupoprodajnu cijenu drugog zemljišta 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 

Nakon rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 

Đurkin d.o.o. Čakovec oslobađa se obveze kupnje zemljišta upisanog u 
zk.ul.br.6532, k.o. Čakovec, čest.br.228/1/2/A/1/35/1, oranica Globetka od 1557 m2, 
(ident. s kčbr.521/2, k.o. iste), zk.ul.br.6601, k.o. Čakovec, čest.br.228/1/2/A/1/37/3, 
oranica Globetka od  523 m2, (ident. s kčbr.519/3, k.o. iste), čest.br.228/1/2/A/1/38, 
oranica Globetka od  1675 m2, (ident. s kčbr.520, k.o. iste), ukupne površine od 3755 
m2, kupljenog na javnom nadmetanju 30. prosinca 2009. uplatom jamčevine u iznosu 
do 535.000,00 kuna. 
 Đurkin d.o.o. Čakovec kupio je na javnom nadmetanju 9. listopada 2009., 
uplatom jamčevine od 1.500.000,00 kuna, koja mu je uračunata u kupoprodajnu cijenu, 
zemljište upisano u zk.ul.br.6532, k.o. Čakovec, čest.br.228/1/2/A/1/34/1, oranica 
Globetka od  8052 m2, (ident. s kčbr.521/1, k.o. iste) i zk.ul.br.6601, k.o. Čakovec, 
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čest.br.228/1/2/A/1/37/1, oranica Globetka od 1171 m2(ident. s kčbr.519/1, k.o. iste), 
ukupne površine od 9223 m2. Za zemljište iz prethodnog stavka odobrena je 
Đurkin-u d.o.o., odgoda plaćanja do 31. svibnja 2010.  

Đurkin–u d.o.o. Čakovec neće se vratiti uplaćena jamčevina iz točke I. ovog 
Zaključak u iznosu od 535.000,00 kuna, već će se ista uračunati u ukupnu 
kupoprodajnu cijenu zemljišta iz točke II. ovog Zaključka. 
 
IX. Zemljište u ulici F. Bučara u Čakovcu -zahtjev za besplatnu dodjelu zemljišne 
čestice površine 6 čhv  
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 

Nakon rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 

Odbija se zahtjev Petre Vugrin iz Savske Vesi, J. Bajkovca 25, zastupane po 
odvjetniku Josipu Vugrinu, za besplatnom dodjelom čestice upisane u zk.ul.br.6177, 
k.o. Čakovec, čest.br.476/2/1/2/2/2, oranica od 6 hvati, (ident. s kčbr.2932/1, k.o iste) te 
se određuje kupoprodajna cijena zemljišta za proširenje gruntišta od 300,00 kn/čhv. 

Odobrava se prodaja zemljišta iz točke I. ovog Zaključka, neposredno bez 
provedbe javnog natječaja.  

Ovlašćuje se gradonačelnik na sklapanje kupoprodajnog ugovora, troškove 
kojeg troškove snosi kupac.  
 
 
X. Natječaj za davanje u najam stana u vlasništvu Grada Čakovca na adresi 
Strossmayerova 7 A u Čakovcu 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 

Nakon rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 

Suzani Jalšovec, A. G. Matoša 12, Čakovec daje se u najam stan na adresi 
Strossmayerova 7A u Čakovcu, na rok od jedne godine.  

Ovlašćuje se gradonačelnik sklopiti Ugovor o najmu stana sa Suzanom 
Jalšovec. 
 
XI. Lista reda prvenstva 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 

 
Nakon rasprave gradonačelnik je donio 
 
Listu reda prvenstva 

 
XII. SJAJ - M d.o.o. Čakovec-Zaključak o nepokretanju stečajnog postupka  
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
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Nakon rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
Grad Čakovec otpisuje tražbinu koju ima prema SJAJ – M d.o.o. iz Čakovca u 

ukupnom iznosu od 2.800,00 kn, na ime poreza na tvrtku, jer bi kao vjerovnik 
trgovačkom sudu u Varaždinu trebao predujmiti iznos od 10.000,00 kuna za pokriće 
troškova prethodnog i otvorenog stečajnog postupka.  

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Čakovca  na potpisivanje svih eventualno 
potrebnih isprava koje bi proizašle iz ovog Zaključka. 
 
XIII. AUTO AUTO d.o.o. iz Mihovljana 
    Zaključak o nepokretanju stečajnog postupka  
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 

Nakon rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 

Grad Čakovec otpisuje tražbinu koju ima prema AUTO AUTO d.o.o. iz 
Mihovljana u ukupnom iznosu od  2.800,00 kn, na ime poreza na tvrtku, jer bi kao 
vjerovnik trgovačkom sudu u Varaždinu trebao predujmiti iznos od 2.500,00 kuna za 
pokriće troškova prethodnog i otvorenog stečajnog postupka.  

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Čakovca na potpisivanje svih eventualno 
potrebnih isprava koje bi proizašle iz ovog Zaključka. 

 
XIII. Prodaja zemljišta 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 

Nakon rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 

Odobrava se prodaja zemljišta u Čakovcu, dio kat. parc. 983/6 k.o. Čakovec od 
cca 1821 m2, koja se nalazi neposredno uz novu građevinu Centra za socijalnu skrb 
Čakovec, po cijeni od 80 eura/m2 (u protuvrijednosti kuna prema srednjem tečaju HNB 
na dan održavanja dražbe), gdje se sukladno GUP-u Grada Čakovca može izgraditi 
građevina poslovne namjene. 
 
Točka 19. b 
 
Donošenje Zaključaka iz područja društvenih djelatnosti 
 
I. Pučka kuhinja  
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 

Nakon rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 

Grad Čakovec sufinancirati će tople obroke za 70 osoba s područja Grada 
Čakovca koje se nalaze u stanju socijalno-zaštitne potrebe u mjesečnom iznosu od 
14.000,00 kuna.   
 
II. Obrtnička komora 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
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Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 

Nakon rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 

Odobrava se sufinanciranje školovanja 6 učenika s područja Grada Čakovca za 
deficitarna obrtnička zvanja u školskoj 2010./2011., sa iznosom od 600,00 kuna po 
svakom učeniku mjesečno, što za sve učenike iznosi 36.000,00 kuna godišnje. 
 
III. Stipendije 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
U raspravi su sudjelovali: / Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 

Nakon rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
 Heleni Bedić odobrava se mirovanje isplate stipendije u akademskoj 2009./2010.  
 Željki Tkalčec odobrava se rok stjecanja diplome do 30. rujna 2010, uz obvezu 
vraćanja utvrđenog iznosa stipendije. Nakon stjecanja diplome Željka Tkalčec može 
zatražiti odgodu početka vraćanja stipendije.  

Studentici se ne odobrava, nakon isteka navedenog roka dostava zahtjeva za 
produženjem istog. 
 Ani Marčec, Dini Rešetar i Nebojši Bošnjaku određuje se 30. rujan 2010. kao 
početak vraćanja utvrđenog iznosa stipendije.  
 Studentima se ne odobrava nakon isteka navedenog roka dostava zahtjeva za 
produženjem istog. 
 Petru Patafti i Mariji Jurak određuje se 2012. za početak vraćanja utvrđenog 
iznosa stipendije.  
 Studentima se ne odobrava, nakon isteka navedenog roka dostava zahtjeva za 
produženjem istog.  
 Maja Šarotar ima obvezu potpisati sporazum o vraćanju utvrđenog iznosa 
primljene stipendije. 
 Studentici se ne odobrava dostava zahtjeva za produženjem istog.  
 Filipu Udeu I Luciji Korpić određuje se 2013. za početak vraćanja utvrđenog 
iznosa stipendije.  
 Studentima se ne odobrava, nakon isteka navedenog roka dostava zahtjeva za 
produženjem istog.  
 Mihaeli Carović određuje se 2011. za početak vraćanja utvrđenog iznosa 
stipendije. 
 Nikoli Vugrincu određuje se rujan 2011. za početak vraćanja utvrđenog iznosa 
stipendije.  
 Studentima se ne odobrava, nakon isteka navedenih rokova dostava zahtjeva 
za produženjem istog.  
 Prihvaća se službeno obrazloženje Nikole Bakse o rokovima za diplomu.  
 Student nema obvezu povrata stipendije.  
 Ivan Antonios Karalazos oslobađa se obveze vraćanja stipendije jer je dostavio 
potrebnu dokumentaciju. 
 
Točka 20.  
 
Gradonačelnik je obavijestio prisutne o vremenu i mjestu održavanja Dana Grada 2010. 
 
Gradonačelnik zaključuje stručni kolegij u 09.57 sati. 
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