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IZVOD IZ ZAPISNIKA 
 

s 06. sjednice Gradskog vijeća održane 11. ožujka 2010. u  
Gradskoj vijećnici u Čakovcu  K. Tomislava 15, s početkom u 12.00 sati  

  
 Sjednicu je s Pozivom KLASE: 021-05/10-01/61, URBROJ: 2109/02-10-04-01, 
od 4. ožujka 2010., sazvao predsjednik Gradskog vijeća Gordan Vrbanec, ing. el. 
Konstatirao je da su sjednici nazočni svi vijećnici osim Davora Bratkovića, Marije 
Ružić, Maria Medveda i Andreja Pala. Prisutni su: gradonačelnik Branko Šalamon, 
zamjenici gradonačelnika Veselin Biševac i Zoran Vidović te svi pročelnici upravnih 
odjela Grada Čakovca: mr. sc. prava Dragica Kemeter, Ninoslav Šipoš, mag. ing. 
arh., Antun Gjerapić, mag. ing. aedif., Lidija Jaklin, mag. oec., Slobodan Veinović, 
mag. politologije, Marijana Pal, mag. oec., Ivica Pongrac, bacc. ing. sigurnosti i 
zaštite. Sjednici Gradskog vijeća bili su prisutni i Sonja Kuhanec - ravnateljica 
Dječjeg vrtića Čakovec, Lidija Jurčić - šefica računovodstva Dječjeg vrtića, Vera 
Rosić, ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta Čakovec, Ljiljana Križan – ravnateljica i 
Anica Bračko – glavna knjigovođa Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec te predsjednik 
Upravnog vijeća Petar Novački,  Ladislav Varga – ravnatelj Centra za kulturu 
Čakovec, Ivan Krištofić – zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Čakovca.  
 Sjednici je bio prisutan i direktor „Međimurskih voda“ d.o.o. Josip Zorčec, dipl. 
ing.  
 

Predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je u vijećnici prisutno 20 vijećnika, 
jer se verifikacija mandata jednog vijećnika sprema u nastavku sjednice, te da 
Gradsko vijeće ima kvorum. 

 
Predsjednik Gradskog vijeća konstatira da su sjednici prisutni predstavnici 

medija.  
  
  Napominje da su vijećnici dobili Izvod iz zapisnika s 05. sjednice Gradskog 
vijeća Grada Čakovca.  
 
   Predsjednik Gradskog vijeća daje na usvajanje Izvod iz zapisnika sa 05. 
sjednice Gradskog vijeća KLASE: 021-05/09-01/308  URBROJ: 2109/2-02-09-11 
od 17. prosinca 2009. 

 
«Za» su glasovali svi vijećnici, pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je 

Izvod iz zapisnika s 05. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca usvojen 
jednoglasno,  
 
 Predsjednik Gradskog vijeća konstatira da su vijećnici primili na stol: 
- materijal uz točku 19. Dnevnog reda:  
a) Odluke o prodaji poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada 
Čakovca         
b) Odluke o zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada 
Čakovca 
- Mišljenja Odbora za financije i proračun 
- Mišljenja Odbora za društvene djelatnosti 
- Mišljenja Odbora za statutarno–pravna pitanja 
- Izvješće Mandatne komisije  
 

Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje Dnevni red. 
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„Za“ su glasovali svi vijećnici pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je 

jednoglasno usvojen sljedeći:  
 

D N E V N I    R E D 
 
 
1. Verifikacija mandata člana Gradskog vijeća Grada Čakovca (materijal u prilogu) 
2. Usvajanje Izvješća o poslovanju gradskih ustanova u 2009. (materijal u prilogu): 

a) Centar za kulturu Čakovec 
b) Knjižnica „Nikola Zrinski“ Čakovec 
c) Pučko otvoreno učilište Čakovec 
d) Javna vatrogasna postrojba Grada Čakovca  
e) Dječji vrtić Čakovec  

3. Usvajanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2009. (materijal u 
prilogu)  
4.  Donošenje Odluke o utvrđivanju rezultata poslovanja za 2009. (materijal u prilogu)  
5.  Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg izvješća „Međimurskih voda“ d.o.o. Čakovec o 
prikupljenim i utrošenim sredstvima te izvedenim radovima temeljem povjerenih javnih ovlasti 
za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2009. (materijal u prilogu)  
6. Usvajanje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2009. 
(materijal u prilogu)  
7. Usvajanje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za 2009. (materijal u prilogu)  
8. Donošenje Odluke o izradi DPU gospodarske zone Pustakovec (materijal u prilogu)  
9. Donošenje Odluke o utvrđivanju naknade Gradu Čakovcu i vlasnicima nekretnina u zoni 
utjecaja odlagališta otpada u Totovcu (materijal u prilogu)  
10. Donošenje  Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi (materijal u 
prilogu)  
11. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada 
Čakovca (materijal u prilogu) 
12. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu sufinanciranja  boravka 
djece s područja Grada u predškolskim ustanovama (materijal u prilogu) 
13. Donošenje Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2010. 
(materijal u prilogu)  
14. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 
Grad Čakovec za 2009.  (materijal u prilogu)  
15. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja  
(materijal u prilogu) 
16. Davanje Suglasnosti na Aneks Ugovora o kreditu od 05. listopada 2007. (HBOR i 
Međimurske vode d.o.o.) (materijal u prilogu) 
17. Davanje Suglasnosti na Statut: (materijal u prilogu) 
                  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 

18. Donošenje Odluka o dodjeli Zlatne plakete „Grb Grada Čakovca“ i Pohvale 
(materijal u prilogu) 
19. Donošenje (detaljni materijal biti će dostavljen na sjednicu):  
                   a) Odluke o prodaji poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada 
Čakovca  
        b) Odluke o zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada 
Čakovca 
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Predsjednik Gradskog vijeća otvara aktualni sat u 12.05 sati. 
 
Stevo Tkalčec postavio je 3 pitanja: 

a) Pročelniku Upravnog odjela za gospodarstvo, da li je kao novi pročelnik izradio bilo 
kakvu strategiju malog ili srednjeg poduzetništva kako bi se poboljšalo njihovo 
stanje? 

b) Ranki Liković, da li je u Gradu Čakovcu sudjelovala u donošenju bilo kakvih mjera za 
poboljšanje životnog standarda umirovljenika? 

c) Predsjedniku Gradskog vijeća u vezi naknada vijećnicima odnosno plaća dužnosnika, 
u smislu zašto te plaće nisu danas na Dnevnom redu Gradskog vijeća? 

 
Branko Šalamon je odgovorio da je Grad ustanovio knjigu žalbi, sandučić za primjedbe te 
da u njima nema primjedbi građana. Isto tako, na rješenja o komunalnoj naknadi pristigle su 
samo 4 žalbe. O oslobođenju određenih kategorija građana govoriti će u nastavku sjednice.   
 
Nenad Hranilović priključio se odgovoru gradonačelnika te je istaknuo da Grada Čakovec 
vodi brigu o gospodarstvenicima. Spomenička renta stavljena je u mirovanje, o komunalnoj 
naknadi govorit ćemo danas. Na taj način s preko 2 milijuna kuna pomažemo 
gospodarstvenicima. Imali smo sastanke sa Obrtničkom i Gospodarskom komorom. Slijede 
razgovori s bankama o subvencioniranju kamata. Slijede dogovori sa Županijom. Usredotočit 
ćemo se na male obrtnike i male poduzetnike. U Gradu Čakovcu postoji Strategija 
gospodarskog razvoja. Formirat će se novi team, gdje očekujem i suradnju oporbe.  
 
Ranka Liković je konstatirala da će svoj odgovor dati u pisanom obliku. Za bilo kakvo 
poskupljenje u Gradu Čakovcu, uvijek se dogovaramo kako rasteretiti umirovljenike. Grad 
prati probleme umirovljenika. Što se tiče socijale, gdje su i umirovljenici, Grad sufinancira 
životne troškove. Odgovor će dati u pisanom obliku.  
 
Gordan Vrbanec je odgovorio da se naknada vijećnicima isplaćuje prema odluci iz prošlog 
mandata vijeća.  
 
Branko Šalamon je dodao da će se donijeti odluka o plaćama dužnosnika po novom 
zakonu, u zakonskom roku, o čemu će se raspravljati na sjednici Gradskog vijeća, u svibnju.  
 
Stjepan Vranović je postavio 2 pitanja: 

a) Zašto je način obračuna komunalnog doprinosa takav da se istim legaliziraju 
nelegalizirani objekti, na temelju nekakvih skica? 

b) Kada će se završiti radovi oko objekta u Ulici Josipa Kozarca u Čakovcu?  
 

Branko Šalamon je odgovorio: 
a) Komunalni doprinos se obračunava na temelju projekata, a ne skice. Jedno je 

komunalna naknada, drugo je komunalni doprinos. Gradske službe provjeriti će o 
čemu se radi. 

b) Poslat ćemo komunalne redare da provjere o čemu se radi. Dobit ćete pisani odgovor 
 
Renato Slaviček je postavio 2 pitanja: 

a) Vezano uz strogi centar Grada, ispred robne kuće Varteks, bio je parkiran cijeli dan 
autobus. Da li je Upravni odjel za komunalno redarstvo izrekao kaznu? Moli pisani 
odgovor. 

b) Kako štitimo čakovečko groblje od vandalizma i devastacije?  
 
Gradonačelnik je odgovorio: 

a) Odgovor ćete dobiti u pisanom obliku.  
b) Na groblju se uvodi video-nadzor jer Čakom-ova služba ne može pokrivati cijelu 

površinu groblja. Slijedi pisani odgovor.  
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Ivica Pongrac je odgovorio da je komunalno redarstvo primijetilo prekršaj, izreklo 
upozorenje te pozvalo policiju. Odgovor ćete dobiti u pisanom obliku. 
 
Jurica Horvat je postavio pitanje vezano uz radna vremena ugostiteljskih objekata, zašto 
neki dobivaju produljenja radnih vremena, a drugi ne?  
 
Gradonačelnik je odgovorio da o produljenju radnog vremena temeljem općih akata 
Gradskog vijeća, rješenja donosi Upravni odjel za gospodarstvo Grada Čakovca. Za sad 
nemamo primjedbi.  
 
Romano Bogdan je postavio pitanje vezano uz Riblji restoran u centru Grada te ga 
interesira što će biti s tom zgradom, koja ima tako atraktivnu terasu i koja je pod zaštitom.  
 
Branko Šalamon je rekao da je problem u tome što lokal nije bio ekonomski isplativ. 
Sadašnji vlasnik je zatražio prenamjenu tog prostora iz ugostiteljske djelatnosti u opću 
namjenu, široku potrošnju ili mogući trgovački sadržaj. Grad nije izmijenio planski dokument. 
Vlasnici sada žele djelomično promijeniti djelatnost tog prostora. Prostor propada. Nešto 
treba učiniti. 
 
Željko Jakopec je postavio pitanje i dao jedno upozorenje: 
a) Da li je točno da je kćer saborske zastupnice zaposlena u Čakom-u kao pravnica? 
b) Pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo upozorio je na primjereniju terminologiju.  
 
Branko Šalamon je odgovorio da su svi kandidati bili na testiranju te da je izabrana 
kandidatkinja imala najbolje rezultate. Nije sudjelovao u kreiranju zapošljavanja u Čakom-u.  
 
Đuro Bel je postavio pitanje vezano uz nabavu uredskog materijala, zašto je Grad Čakovec 
odabrao ponudu skuplju 12 tisuća kuna? 
 
Branko Šalamon odgovorio je da je postupak proveden sukladno zakonu.  
 
Veselin Biševac odgovorio je da je odabrana ponuda bila najpovoljnija, te da se sve može 
provjeriti.  
 
Stjepan Kovač je postavio 3 pitanja: 
a) Zašto su nedjeljom automobili parkirani na nogostupu? 
b) Hoće li gradske službe sad kad dođe toplije vrijeme  pregledati dječja igrališta i otkloniti 
eventualne nedostatke? 
c) Predsjednika Kluba HDZ-a pitao je zašto se nitko od vijećnika članova HDZ-a  nije odlučio 
za dostavu materijala na cd-u?  
 
Branko Šalamon:  
a) Grad Čakovec ima samo jednog prometnog redara. Radi se u popodnevnim satima i 
vikendom. Ukoliko nešto primijetite možete prijaviti. Inzistiram na nekažnjavanju i na 
odgojnim mjerama građana. 
b) Upravnom odjelu dan je nalog da do sezone upotrebe dječjih igrališta, sva budu 
prekontrolirana, te da se nedostaci uklone kako djeca ne bi bila ozljeđena. 
c) Što se mene tiče, vijećnici se mogu služiti i jednim i drugim načinom.  
 
Vedran Mikulić  je odgovorio da se dostavom materijala u digitalnom obliku neće puno 
uštedjeti.    
 
U 12.56 sati predsjednik Gradskog vijeća zatvara aktualni sat. 
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Točka 1.  
 
Verifikacija mandata člana Gradskog vijeća Grada Čakovca 
 

Predsjednik Gradskog vijeća Gordan Vrbanec zatražio je od predsjednika Mandatne 
komisije da podnese Izvješće. 
 

Predsjednik Mandatne komisije, Dragutin Vugrinec,  podnio je Izvješće Mandatne 
komisije KLASE: 021-05/10-01/7, URBROJ: 2109/2-02-10-04 od 11. ožujka 2010., 
konstatirao da je od predsjednika Gradskog vijeća primio Izjavu ovjerenu od javnog bilježnika 
(broje ovjere OV 14323/09) vijećnika Franje Patafte o stavljanju svog mandata u mirovanje 
zbog stupanja u službu u Upravu Grada Čakovca, što je nespojivo članku 5. stavku 1. i 
članku  6. stavka 1. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave (NN RH 33/01, 34/03, 40/05, 44/05-proč. tekst, 109/07).  

Franjo Patafta je s danom 01. veljače 2010. stupio u službu u Gradu Čakovcu kao 
komunalni redar u Upravnom odjelu za komunalno redarstvo Grada Čakovca.  

Temeljem članka 8. stavak 3. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica 
lokalne i područne samouprave (NN RH 33/01, 45/03, 40/05, 44/05-proč. tekst, 109/07), 
Socijaldemokratska partija Hrvatske – SDP, Gradski ogranak Čakovec, predložila je kao 
zamjenu vijećnika u Gradskom vijeću Grada Čakovca gospodina Ivana Blažeku, iz Ivanovca.  
 

Prešlo se na davanje svečane prisege novog člana Gradskog vijeća, Ivana 
Blažeke 
 

Predsjednik Gradskog vijeća pročitao je tekst prisege utvrđen Poslovnikom o radu 
Gradskog vijeća, a po prozivci, Ivan Blažeka je ustao i riječju «prisežem» prihvatio prava i 
obveze koje proizlaze iz Statuta Grada Čakovca, potpisao tekst prisege i vratio je 
predstavniku Upravnog odjela za upravu Grada Čakovca.  
 

Pročelnica Upravnog odjela za upravu Grada Čakovca konstatirala je da je primila 
potpisanu prisegu. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća utvrdio je da je na taj način obavljena verifikacija 
mandata Ivana Blažeke, čime je on postao punopravni član Gradskog vijeća Grada Čakovca. 
  
U vijećnici je trenutno 21 vijećnik.  
 
 
Točka 2.  
 
Usvajanje Izvješća gradskih ustanova 
 
a) Centar za kulturu Čakovec 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Željko Jakopec, Branko Šalamon 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje 
 
Izvješće o radu i Izvještaj o izvršenju financijskog plana Centra za kulturu 

Čakovec za 2009., od 17. veljače 2010., koje je Upravno vijeće Centra za kulturu 
Čakovec prihvatilo Odlukom na 7. sjednici održanoj 19. veljače 2010.  
  

„Za“ je glasovao 21 vijećnik, 0 su glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Izvješće o radu i Izvještaj o izvršenju 
financijskog plana Centra za kulturu Čakovec za 2009., od 17. veljače 2010., koje je 
Upravno vijeće Centra za kulturu Čakovec prihvatilo Odlukom na 7. sjednici održanoj 
19. veljače 2010., usvojeno jednoglasno. 
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b) Knjižnica Nikola Zrinski Čakovec 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Renato Slaviček, Branko Šalamon, Anica Bračko 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje 
 

 Izvješće o radu i financijskom poslovanju Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec za 
2009. koje je Upravno vijeće Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec prihvatilo Odlukom na 
sjednici održanoj 22. veljače 2010.  
  

„Za“ je glasovao 21 vijećnika, 0 su glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Izvješće o radu i financijskom poslovanju 
Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec za 2009. koje je Upravno vijeće Knjižnice „Nikola 
Zrinski“ Čakovec prihvatilo Odlukom na sjednici održanoj 22. veljače 2010.,  usvojeno 
jednoglasno. 
 
c) Pučko otvoreno učilište Čakovec 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Vedran Mikulić, Vera Rosić 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje 
 

 Financijsko izvješće Pučkog otvorenog učilišta Čakovec za 2009. koje je 
Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta prihvatilo na svojoj sjednici održanoj 22. 
veljače 2010. 
  

„Za“ je glasovao 21 vijećnik, 0 su glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Financijsko izvješće Pučkog otvorenog 
učilišta Čakovec za 2009. koje je Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta prihvatilo 
na svojoj sjednici održanoj 22. veljače 2010., usvojeno jednoglasno. 
 
d) Javna vatrogasna postrojba Grada Čakovca 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje 
 
Izvješće o radu i Financijsko izvješće JVP-a Grada Čakovca za 2009., koje je 

Upravno vijeće JVP-a Grada Čakovca prihvatilo Odukom na 3. sjednici održanoj 27. 
siječnja 2010. 
  

„Za“ je glasovao 21 vijećnika, 0 su glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Izvješće o radu i Financijsko izvješće 
JVP-a Grada Čakovca za 2009., koje je Upravno vijeće JVP-a Grada Čakovca prihvatilo 
Odukom na 3. sjednici održanoj 27. siječnja 2010., usvojeno jednoglasno. 
 
e) Dječji vrtić Čakovec 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
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U raspravi su sudjelovali: Zlata Zorko, Renato Slaviček, Stjepan Kovač, Sonja Kuhanec, 
Branko Šalamon, Đuro Bel, Josip Varga 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje 
 
Izvještaj o ostvarenju Plana i programa rada i financijskog poslovanja Dječjeg 

vrtića Čakovec za 2009. koje je Upravno vijeće Dječjeg vrtića Čakovec prihvatilo 
Odlukom na 170. sjednici održanoj 17. veljače 2010.  

 
„Za“ je glasovalo 16 vijećnika, 1 je glasovao „protiv“, 4 je bilo „suzdržanih“ pa 

predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Izvještaj o ostvarenju Plana i programa 
rada i financijskog poslovanja Dječjeg vrtića Čakovec za 2009. koje je Upravno vijeće 
Dječjeg vrtića Čakovec prihvatilo Odlukom na 170. sjednici održanoj 17. veljače 2010., 
usvojen većinom glasova. 
 
U vijećnici je trenutno 19 vijećnika. 
 
 
Točka 5.  
 
Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg izvješća „Međimurskih voda“ d.o.o. Čakovec 
o prikupljenim i utrošenim sredstvima te izvedenim radovima temeljem povjerenih 
javnih ovlasti za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2009. 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća Grada Čakovca. 
 
U raspravi su sudjelovali: Renato Slaviček, Josip Zorčec, Branko Šalamon, Đuro Bel 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje  
 
Odluku o usvajanju godišnjeg izvješća „Međimurskih voda“ d.o.o. Čakovec o 

prikupljenim i utrošenim sredstvima te izvedenim radovima temeljem povjerenih 
javnih ovlasti za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2009. 
 

«Za» je glasovalo 18 vijećnika, 0 su bila „protiv“ 1 je bio „suzdržani“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o usvajanju godišnjeg izvješća 
„Međimurskih voda“ d.o.o. Čakovec o prikupljenim i utrošenim sredstvima te 
izvedenim radovima temeljem povjerenih javnih ovlasti za razdoblje od 01. siječnja do 
31. prosinca 2009., donesena većinom glasova. 
 
U vijećnici je trenutno prisutno 21 vijećnik. 
 
 
Točka 16.  
 
Davanje Suglasnosti na Aneks Ugovora o kreditu od 05. listopada 2007. (HBOR i 
Međimurske vode d.o.o.) 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća Grada Čakovca. 
 
U raspravi su sudjelovali: Branko Šalamon, Stevo Tkalčec, Đuro Bel, Josip Zorčec, Renato 
Slaviček 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje  
 

 Suglasnost na Aneks Ugovora o kreditu od 05. listopada 2007. (HBOR i 
Međimurske vode d.o.o.) 
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«Za» je glasovalo 20 vijećnika, 0 su bila „protiv“ 1 je bio „suzdržan“ pa predsjednik 
Gradskog vijeća konstatira da je Suglasnost na Aneks Ugovora o kreditu od 05. 
listopada 2007. (HBOR i Međimurske vode d.o.o.) dana većinom glasova. 
 
 
Točka 3.  
 
Usvajanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2009. 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća Grada Čakovca. 
 
U raspravi su sudjelovali: Branko Šalamon, Stjepan Vranović, Stevo Tkalčec, Renato 
Slaviček, Josip Varga, Đuro Bel. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje  
 
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2009. 

 
«Za» je glasovalo 15 vjećnika, 5 su bila „protiv“ 1 je bio „suzdržan“ pa 

predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna 
Grada Čakovca za 2009., usvojen većinom glasova. 
 
 Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje sljedeću Odluku:  
 

Usvaja se Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2009. 
 
«Za» je glasovalo 15 vijećnika, 5 su bila „protiv“ 1 je bio „suzdržan“ pa 

predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka kojom se usvaja Godišnji 
izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2009., donesena većinom glasova. 

 
U vijećnici je prisutno 19 vijećnika. 
 
 
Točka 4.  
 
Donošenje Odluke o utvrđivanju rezultata poslovanja za 2009. 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća Grada Čakovca. 
 
U raspravi su sudjelovali: Renato Slaviček, Branko Šalamon 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje  
 
Odluku o utvrđivanju rezultata poslovanja za 2009. 

  
«Za» je glasovalo 14 vijećnika, 4 su bila „protiv“ 1 „suzdržan“ pa predsjednik 

Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o utvrđivanju rezultata poslovanja za 2009.,  
donesena većinom glasova. 
 
 
Točka 6.  
 
Usvajanje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2009. 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća Grada Čakovca. 
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Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje  
 
Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2009. 

 
«Za» je glasovalo 17 vijećnika, 1 su bila „protiv“ 1 „suzdržan“ pa predsjednik 

Gradskog vijeća konstatira da je Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne 
infrastrukture za 2009., usvojeno većinom glasova. 
 
 
Točka 7.  
 
Usvajanje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za 2009. 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća Grada Čakovca. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje  
 
Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2009. 
 
«Za» je glasovalo 14 vijećnika, 4 su bila „protiv“ 1 „suzdržan“ pa predsjednik 

Gradskog vijeća konstatira da je Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture za 2009., usvojeno većinom glasova. 
 
 
Točka 8.  
 
Donošenje Odluke o izradi DPU gospodarske zone Pustakovec 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća Grada Čakovca. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje  
 

 Odluku o izradi DPU gospodarske zone Pustakovec 
 

«Za» je glasovalo 19 vijećnika, 0 su bila „protiv“ 0 su bila „suzdržana“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je  Odluka o izradi DPU gospodarske zone 
Pustakovec, donesena jednoglasno. 
 
 
Točka 9.  
 
Donošenje Odluke o utvrđivanju naknade Gradu Čakovcu i vlasnicima nekretnina u 
zoni utjecaja odlagališta otpada u Totovcu 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća Grada Čakovca. 
 

Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
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Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje  
 

 Odluku o utvrđivanju naknade Gradu Čakovcu i vlasnicima nekretnina u zoni 
utjecaja odlagališta otpada u Totovcu 
 

«Za» je glasovalo 19 vijećnika, 0 su bila „protiv“ 0 su bila „suzdržana“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o utvrđivanju naknade Gradu 
Čakovcu i vlasnicima nekretnina u zoni utjecaja odlagališta otpada u Totovcu, 
donesena jednoglasno. 
 
U vijećnici je prisutan 21 vijećnik. 
 
 
Točka 10.  
 
Donošenje  Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća Grada Čakovca. 
 
U raspravi su sudjelovali: Renato Slaviček, Branko Šalamon, Đuro Bel, Antun Gjerapić, 
Vedran Mikulić 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje  
 

 Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi 
 

«Za» je glasovalo 21 vijećnika, 0 su bila „protiv“ 0 su bila „suzdržana“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je  Odluka o izmjenama i dopunama Odluke 
o komunalnoj naknadi, donesena jednoglasno. 
 
Sjednici od 15.45. predsjeda Romano Bogdan. 
 
 
Točka 11.  
 
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada 
Čakovca 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća Grada Čakovca. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje  
 
Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada 
Čakovca 

 
«Za» je glasovalo 20 vijećnika, 0 su bila „protiv“ 0 su bila „suzdržana“ pa 

predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je  Odluka o izmjenama i dopunama Odluke 
o osnivanju Savjeta mladih Grada Čakovca,  donesena jednoglasno. 

 
U vijećnici je trenutno 21 vijećnik. 
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Točka 12.  
 
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu sufinanciranja  boravka 
djece s područja Grada u predškolskim ustanovama 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća Grada Čakovca. 
 
U raspravi su sudjelovali: Renato Slaviček, Branko Šalamon, Đuro Bel, Slobodan Veinović 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje  
 
Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o načinu sufinanciranja  boravka djece 
s područja Grada u predškolskim ustanovama. 
 
«Za» je glasovalo 17 vijećnika, 0 su bila „protiv 4 su bila „suzdržana“ pa 

predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je  Odluka o izmjenama i dopunama Odluke 
o načinu sufinanciranja  boravka djece s područja Grada u predškolskim ustanovama, 
donesena većinom glasova, s time da se pod člankom 1. dodaje: b) riječi: „do 825“ 
zamjenjuju riječima „do slobodnih kapaciteta prema standardu“. 
 
 
Točka 13.  
 
Donošenje Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2010. 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća Grada Čakovca. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje  
 
Odluku o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2010. 

  
«Za» je glasovalo 21 vijećnika, 0 su bila „protiv“ 0 su bila „suzdržana“ pa 

predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o financiranju decentraliziranih 
funkcija osnovnih škola u 2010., donesena jednoglasno. 
 
 
Točka 14.  
 
Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 
Grad Čakovec za 2009 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća Grada Čakovca. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje  
 
Odluku o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za Grad 
Čakovec za 2009. 

 
«Za» je glasovalo 21 vijećnika, 0 su bila „protiv“ 0 su bila „suzdržana“ pa 

predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju 
Plana gospodarenja otpadom za Grad Čakovec za 2009. donesena jednoglasno.  
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Točka 15.  
 
Donošenje Odluke o dopuni Odluke o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća Grada Čakovca. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje  
 
Odluku o dopuni Odluke o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja 

 
«Za» je glasovalo 20 vijećnika, 1 su bila „protiv“ 0 su bila „suzdržana“ pa 

predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o dopuni Odluke o imenovanju 
Stožera zaštite i spašavanja, donesena većinom glasova. 
 
 
Točka 17.  
 
Davanje Suglasnosti na Statut: 
                   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 

 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća Grada Čakovca. 
 
U raspravi su sudjelovali: Zlata Zorko, Veselin Biševac, Branko Šalamon, Renato Slaviček, 
Josip Varga 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje  
 
    Suglasnost na Statut: 

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

 
«Za» je glasovalo 21 vijećnika, 0 su bila „protiv“ 0 su bila „suzdržana“ pa 

predsjednik Gradskog vijeća konstatira da Suglasnost na Statute osnovnih škola dana       
jednoglasno. 
 
 
Točka 18.  
 
Donošenje Odluka o dodjeli Zlatne plakete „Grb Grada Čakovca“ i Pohvale 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća Grada Čakovca. 
 
U raspravi su sudjelovali: Branko Šalamon, Stevo Tkalčec 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje  
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Odluke o dodjeli Zlatne plakete „Grb Grada Čakovca“ i Pohvale 
 

«Za» je glasovalo 21 vijećnika, 0 su bila „protiv“ 0 su bila „suzdržana“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da su Odluke o dodjeli Zlatne plakete „Grb 
Grada Čakovca“ i Pohvala donesene jednoglasno. 

 
 

Točka 19.  
 
 
a) Donošenje Odluke o prodaji poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području 
Grada Čakovca  
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća Grada Čakovca. 
 
U raspravi su sudjelovali: Branko Šalamon, Zlata Zorko, Dragutin Vugrinec 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje  
 
Odluku o prodaji poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada 

Čakovca 
 

«Za» je glasovalo 21 vijećnika, 0 su bila „protiv“ 0 su bila „suzdržana“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o prodaji poljoprivrednog 
zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Čakovca donesena jednoglasno. 
 
 
b) Donošenje Odluke o zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području 
Grada Čakovca 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća Grada Čakovca. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje  
 
Odluku o zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada 

Čakovca 
  

«Za» je glasovalo 21 vijećnika, 0 su bila „protiv“ 0 su bila „suzdržana“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluku o zakupu poljoprivrednog 
zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Čakovca  donesena jednoglasno. 
 
Razno: 
Renato Slaviček, Veselin Biševac, Branko Šalamon, Đuro Bel, Gordan Vrbanec 
 
Predsjednik Gradskog vijeća zatvorio je sjednicu Gradskog vijeća u 16.22 sati. 
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