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REPUBLIKA HRVATSKA 
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 
      GRAD ČAKOVEC 
    GRADSKO VIJEĆE 
 
KLASA: 021-05/13-01/35 
URBROJ: 2109/2-02-13-01 
Čakovec, 14. veljače 2013. 
 

Temeljem članka 25. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 09/09) sazivam 
25. sjednicu Gradskog vijeća Grada Čakovca 
 

za  21. veljače 2013. (četvrtak) u 12.00 sati 
 

Sjednica će se održati u gradskoj vijećnici. Za sjednicu predlažem sljedeći:  
 

D N E V N I    R E D 
 

1. Izvješća o poslovanju gradskih ustanova u 2012.: (materijal u prilogu) 
a) Dječjeg vrtića Čakovec, 
b) Knjižnice „Nikola Zrinski Čakovec“, 
c) Centra za kulturu Čakovec, 
d) Pučkog otvorenog učilišta Čakovec, 
e) Javne vatrogasne postrojbe Čakovec. 

2. Donošenje Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnika od 01. 
srpnja do 31. prosinca 2012 (materijal u prilogu) 

3. Usvajanje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture Grada Čakovca za 2012. (materijal u prilogu) 

4. Usvajanje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada 
Čakovca za 2012. (materijal u prilogu) 

5. Usvajanje Izvješća o izvršenju Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2012. 
(materijal u prilogu) 

6. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o provedbi Odluke o ostvarivanju prava na 
pristup informacijama (materijal u prilogu) 

7. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu 
(materijal u prilogu) 

8. Donošenje Odluke o povjeravanju komunalnih poslova na provođenju sistemske 
deratizacije, dezinsekcije i zbrinjavanja životinja na području Grada Čakovca (materijal 
u prilogu) 

9. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama prijedloga mreže osnovnih škola na 
području Grada Čakovca (materijal u prilogu) 

10. Donošenje Odluke o imenovanju članova školskih odbora osnovnih škola na području 
Grada Čakovca (materijal u prilogu) 

11. Donošenje Odluke o istupanju osnivača Javne vatrogasne postrojbe Čakovec (materijal 
u prilogu) 

12. Donošenje Odluke o: (materijal u prilogu) 
a) prodaji zemljišta na području Globetke Čakovec  
b) prodaji zgrade bivšeg CZSS Čakovec  
c) gradskoj poticanoj stanogradnji Martane Čakovec 

 
Članovima Gradskog vijeća uz materijale se dostavlja: 
 

 1. Izvod iz zapisnika s 24. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca 
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 2. 
    3.       
    4.        

Odgovor na vijećničko pitanje s 24. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca 
Izvješće o provedbi akcije Grad Čakovec – prijatelj djece u 2012. 
Pisani obrazac prijave za aktualni sat 
 
 

 
Iako prema Poslovniku o radu Gradskog vijeća, vijećnici i klubovi vijećnika 

podnose amandmane na prijedloge odluka u pismenoj formi uz obrazloženje, 
najkasnije prije početka sjednice, u dovoljnom broju primjeraka za sve vijećnike i 
predlagatelja odluke, molimo vas,  ako ste u mogućnosti, da amandmane podnesete 
dan ranije Pročelniku Upravnog odjela za upravu Grada Čakovca, kako bi ih 
predlagatelj mogao kvalitetnije razmotriti. 
            

 
Molim vijećnike da obvezno budu nazočni sjednici, a eventualni izostanak opravdaju 

na telefon 314-960 Pročelniku Upravnog odjela za upravu Grada Čakovca. 
 
 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA  
        Gordan Vrbanec, ing. el., v.r.  
                 


