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IZVOD IZ ZAPISNIKA 
 

s 25. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca održane 21. veljače 2013.,   
u Gradskoj vijećnici u Čakovcu  K. Tomislava 15, s početkom u 12.00 sati  

  
 
 Sjednicu je s Pozivom KLASE: 021-05/13-01/35, URBROJ: 2109/2-02-13-01, od 14. 
veljače 2013., sazvao predsjednik Gradskog vijeća Gordan Vrbanec, ing. el. Konstatirao je 
da su sjednici nazočni svi vijećnici, osim Kristijana Babića, Andreja Pala, Vedrana Mikulića i 
Ivana Blažeke koji su opravdali svoj izostanak. Prisutni su: gradonačelnik Branko Šalamon, 
zamjenik gradonačelnika Zoran Vidović, prist. oec. Sjednici su prisustvovali pročelnici 
upravnih tijela Grada Čakovca: mr. sc. Dragica Kemeter, mag. iur. - pročelnica Upravnog 
odjela za upravu, Lidija Jaklin, univ. spec. oec. - pročelnica Upravnog odjela za financiranje, 
Marijana Pal, univ. spec. oec. – voditeljica Jedinice za unutarnju reviziju, Velimir Kramarić, 
mag. ing. arh. i urb. – pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, Dražen Barić, mag. 
ing. traff. – pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, Ninoslav Šipoš, mag. ing. 
arh. i urb. – pročelnik Službe za provođenje dokumenata prostornog uređenja i izdavanje 
akata o gradnji i Slobodan Veinović, mag. politologije – pročelnik Upravnog odjela za 
društvene djelatnosti. 

Sjednici su također prisutni ravnatelji gradskih ustanova: Dječjeg vrtića Čakovec – 
Gordana Patarčec, Knjižnice „Nikola Zrinski“ – Ljiljana Križan, Centra za kulturu Čakovec – 
Ladislav Varga, Pučkog otvorenog učilišta – Mario Zamuda te zapovjednik Javne vatrogasne 
postrojbe Grada Čakovca – Mladen Kanižaj.  

Sjednici su bili prisutni predsjednici Upravnog vijeća gradskih ustanova: Centra za 
kulturu Čakovec - dr. Mira Kermek i Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec - Petar Novački te 
predstavnici računovodstva: CZK - Božica Telebuh, Knjižnice - Lidija Bedić te Pučkog 
otvorenog učilišta - Željka Žganec Peras. 

Sjednici su prisutni učitelji III. Osnovne škole Zdenka Novak, Tomica Hlapčić i Dražen 
Ružić. 

Predsjednik Gradskog vijeća konstatira da su sjednici prisutni predstavnici medija i 
javnosti. 

Predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je u vijećnici prisutno 21 vijećnika te da 
Gradsko vijeće ima kvorum. 

 
 
Predsjednik Gradskog vijeća obavijestio je vijećnike da su uz materijale dobili:  

1. Izvod iz zapisnika sa 24. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca 
2. Odgovori na vijećničko pitanje s 24. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca 
3. Izvješće o provedbi akcije Grad Čakovec – prijatelj djece u 2012. 
4. Pisani obrazac prijave za aktualni sat 

 
Predsjednik Gradskog vijeća konstatira da su vijećnici primili na stol: 

- Mišljenja Odbora za društvene djelatnosti 
- Mišljenja Odbora za financije i proračun 
- Mišljenja Odbora za statutarno-pravna pitanja 
- Mišljenja Odbora za izbor i imenovanje 
- Dopunu materijala uz točku 1. b, c i d 
- Zamjenu materijala uz točku 12. b dnevnog reda 

 
 

Predsjednik Gradskog vijeća konstatirao je da su vijećnici dobili Izvod iz zapisnika sa 
24. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca.  
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 Predsjednik Gradskog vijeća daje na usvajanje Izvod iz zapisnika sa 24. sjednice 
Gradskog vijeća Grada Čakovca KLASE: 021-05/12-01/236, URBROJ: 2109/2-02-12-09 
od  13. prosinca 2012. 
 

«Za» su glasovali svi vijećnici, 0 ih je bilo „protiv“, 0 ih je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Izvod iz zapisnika s 24. sjednice Gradskog 
vijeća Grada Čakovca, usvojen jednoglasno.   
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje cijeli Dnevni red sa 25. sjednice 
Gradskog vijeća Grada Čakovca. 

 
„Za“ su glasovali svi vijećnici, 0 je bilo „suzdržanih“ i 0 „protiv“ pa predsjednik 

Gradskog vijeća konstatira da je jednoglasno usvojen sljedeći:  
 

D N E V N I    R E D 
 

1. Izvješća o poslovanju gradskih ustanova u 2012.:  
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  

3. Usvajanje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture Grada Čakovca za 2012.  

4. Usvajanje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada 
Čakovca za 2012.  

5. Usvajanje Izvješća o izvršenju Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2012.  
6. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o provedbi Odluke o ostvarivanju prava na 

pristup informacijama  
7. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu 
8. Donošenje Odluke o povjeravanju komunalnih poslova na provođenju sistemske 

deratizacije, dezinsekcije i zbrinjavanja životinja na području Grada Čakovca 
9. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama prijedloga mreže osnovnih škola na 

području Grada Čakovca  
10. Donošenje Odluke o imenovanju članova školskih odbora osnovnih škola na području 

Grada Čakovca  
11. Donošenje Odluke o istupanju osnivača Javne vatrogasne postrojbe Čakovec 
12. Donošenje Odluke o: 

a) prodaji zemljišta na području Globetke Čakovec  
b) prodaji zgrade bivšeg CZSS Čakovec  
c) gradskoj poticanoj stanogradnji Martane Čakovec 

 
 

Na početku predsjednik daje riječ učiteljima III Osnovne škole koji su predstavili 
program eksperimentalnog provođenja građanskog odgoja koji se provodi u III Osnovnoj 
školi Čakovec. 
 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvara aktualni sat u 12:19 sati. 
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Željko Jakopec postavio je pitanje vezano uz novogodišnji koncert na kojem je trebao 
nastupati Jura Stublić. Zanima ga koliko je plaćeno, kako je plaćeno, je li vraćen ili nije 
vraćen novac?  
 
Branko Šalamon odgovorio je da nastup Jure Stublića nije održan. Avans je zadržao, ali 
tražit će se povrat. Aktivnosti je vodio Turistički ured, a platio PBZ, a koliko ne znam.   
 
Renato Slaviček pitao je, vezano uz 2 milijuna kuna predviđenih Proračunom Grada 
Čakovca, zašto nitko, a posebno gradonačelnik, nije došao 07.12.2012. na susret 
gradonačelnika velikih gradova sa ministrom regionalnog razvoja i fondova europske unije 
Brankom Grčićem, gdje se raspravljalo o aktivnostima ministarstva za pripremu strateških 
projekata za EU fondove s posebnim naglaskom na jedinice lokalne samouprave?   
 
Branko Šalamon odgovorio je da bi bilo zgodno da gospodin Vijećnik ne konstatira stvari 
koje nisu bile, jer na predmetnom sastanku „bio je gradonačelnik Grada Čakovca Šalamon 
Branko“. Na tom sastanku je bilo 5, 6 gradonačelnika, a zašto su mediji spomenuli samo 
dvojicu, ne znam. Idući dan stručne službe Grada prijavile su određene projekte. Usput je 
naveo o nekorektnom odnosu HTV-a prema Gradu Čakovcu. Općenito govoreći mediji se 
javljaju samo kad se nešto sruši ili netko nekoga zgazi, ubije, a kad je u pitanju pohvala 
Čakovca, Međimurja kao dijela Hrvatske, nažalost nije tako. Obratio se u pisanom obliku 
uredniku HTV-a. Stoga je naveo da Vijećnik ubuduće ne konstatira nešto što nije provjerio.  
 
Zlata Zorko postavila je pitanje da li se može urediti zelena površina kod Lovačkog doma u 
Čakovcu, nasuprot stambene zgrade? Predložila je da se uredi zelena površina ili uredi 
parkiralište. Traži pisani odgovor. 
 
Branko Šalamon odgovorio je da će dobiti pisani odgovor.  
 
Đuro Bel postavio je četiri pitanja: 
1. Kakva je sudbina javora kod Macanovog doma za koje se slaže da su stari i da ih je 
potrebno rušiti? 
2. Pohvalio je čišćenja snijega prvog dana, ali ne i onih koji su slijedili pa pita zašto je to 
tako?    
3. U kojoj fazi je rješenje centra Grada, glavni trg? 
4. Da li je primjereno dozvoliti da se otvori noćni klub preko puta gradske uprave?  
 
Branko Šalamon odgovorio je:  
1. Kada se odlučivalo o sudbini javora sazvana je struka, svi zainteresirani, predstavnici 
udruga zelenih i mediji. Struka veli da to nije autohtono drvo za područje Hrvatske. Drva su 
zaražena gljivicama, krhka su i struka je procijenila da ih je potrebno rušiti. Temeljem sve 
dokumentacije, provedene rasprave te činjenice da je vijek drveću kod Macanovog doma 
prošao, uslijedit će njihovo rušenje i sadnja novih.   
2. Zahvalio se na pohvali,  te je naveo da će uputiti kritiku GKP Čakom-u da čiste parkirališta.  
3. Prva prezentacija je obavljena, druga će biti do kraja mjeseca. Maksimalno angažiramo 
javnost. Konačni tekst prijedloga ići će na javnu raspravu.  
4. Dozvolu za otvaranje noćnog kluba daje Ured državne uprave u Međimurskoj županiji. 
Jedan dio građana veli da je centar Grada spavaonica, stoga je potrebno pronaći ravnotežu.  
 
Karolina Juzbašić nadovezala se na odgovor gradonačelnika navodeći da je državna 
uprava ona koja donosi rješenje o klubovima, ali lokalna samouprava svojih općim aktom 
određuje što će i gdje biti. 
 
Branko Šalamon je zatražio je pokretanje inicijative. 
 



4 
 

Marijan Reich postavio je pitanje vezano uz kanalizaciju Dravskog bazena. Gradsko vijeće  
donijel je odluku o gradnji kanalizacijskog sustava Dravski bazen prema kojem 90% 
kanalizacije financiraju Hrvatske vode, a 10%, Grad Čakovec. Međutim ima informaciju da će 
Hrvatske vode financirati samo fekalnu kanalizaciju, a oborinsku kanalizaciju ne. Postavio je 
pitanje da li je to točno i može li se što učiniti da se financiraju obje, možda kroz EU fondove, 
jer ako se to ne radi paralelno, zauvijek je izgubljena ta vrsta kanalizacije. 
  
Branko Šalamon odgovorio je da Hrvatske vode ne mogu financirati oborinsku kanalizaciju 
jer je to stvar cesta. Stoga se neće ići u oborinsku kanalizaciju već će se ona riješiti 
odvodnjom kroz posebne površinske kanale. Što se tiče EU fondova i oni financiraju samo 
fekalnu kanalizaciju, a ne oborinsku, ali i za to je potrebno sufinanciranje lokalne zajednice, 
za što nemamo sredstava.  
 
Dragutin Bajsić postavio je pitanje uređenja nadstrešnice grobne kuće na čakovečkom 
groblju koja na rubnim dijelovima prokišnjava, jer nije održavana?   
 
Branko Šalamon odgovorio je da će se dati nalog za sanaciju nadstrešnice. 
 
 
U 12:58 sati predsjednik Gradskog vijeća zatvara aktualni sat. 
 
 
 
Točka 1. Izvješća o poslovanju gradskih ustanova u 2012.:  
 
a) Dječjeg vrtića Čakovec 

 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Željko Jakopec, ravnateljica Dječjeg vrtića Čakovec - Gordana 
Patarčec, Stjepan Kovač kao predsjednik Upravnog vijeća Dječjeg vrtića, Renato Slaviček, 
Branko Šalamon. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Suglasnosti na Izvještaj o 
ostvarenju plana i programa rada i financijskog poslovanja u 2012. Dječjeg vrtića 
Čakovec. 

 
„Za“ je glasovalo 17 vijećnika, 3 ih je glasovalo „protiv“, 1 je bio „suzdržan“ pa 

predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Suglasnosti na Izvještaj o ostvarenju 
plana i programa rada i financijskog poslovanja u 2012. Dječjeg vrtića Čakovec, dana 
većinom glasova. 

 
 

b) Knjižnice „Nikola Zrinski Čakovec“ 
 

Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Renato Slaviček, ravnateljica Knjižnice „Nikola Zrinski“ Ljiljana 
Križan, Branko Šalamon. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o usvajanju 
Izvješća o radu i financijskom poslovanju Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec za 2012., 
dostavljeno dopisom URBROJ: 043-1/13 od 12.02.2013. 
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„Za“ je glasovalo 20 vijećnika, 0 je glasovalo „protiv“, 1 je bio „suzdržan“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o usvajanju Izvješća o radu i 
financijskom poslovanju Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec za 2012., dostavljeno 
dopisom URBROJ: 043-1/13 od 12.02.2013., donesena većinom glasova. 

 
 

c) Centra za kulturu Čakovec 
 

Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Renato Slaviček, ravnatelj Centra za kulturu Čakovec - Ladislav 
Varga, Branko Šalamon. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o usvajanju 
Izvješća o radu Centra za kulturu Čakovec za 2012. te Izvještaja o izvršenju 
Financijskog plana za 2012. 

 
„Za“ je glasovalo 19 vijećnika, 0 ih je glasovalo „protiv“, 2  su bila „suzdržana“ 

pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o usvajanju Izvješća o radu 
Centra za kulturu Čakovec za 2012. te Izvještaja o izvršenju Financijskog plana za 
2012. donesena većinom glasova. 

 
 
d) Pučkog otvorenog učilišta Čakovec, 

 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Stjepan Vranović, ravnatelj Pučkog otvorenog učilišta Čakovec  - 
Mario Zamuda.  
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o usvajanju 
Financijskog izvješća za 2012., Pučkog otvorenog učilišta Čakovec, prihvaćenog na 
sjednici Upravnog vijeća 06. veljače 2013 

 
„Za“ su glasovali svi vijećnici, 0 ih je glasovalo „protiv“, 0 je bila „suzdržana“ 

pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o usvajanju o usvajanju 
Financijskog izvješća za 2012., Pučkog otvorenog učilišta Čakovec, prihvaćenog na 
sjednici Upravnog vijeća 06. veljače 2013. donesena jednoglasno. 
 
 
e) Javne vatrogasne postrojbe Čakovec. 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ.  
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Prethodne Suglasnosti na 
Izvješće o radu i Financijsko izvješće Javne vatrogasne postrojbe Čakovec za 2012. 

 
„Za“ su glasovali svi vijećnici, 0 ih je glasovalo „protiv“, 0 je bila „suzdržana“ 

pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Prethodna Suglasnost na Izvješće o 
radu i Financijsko izvješće Javne vatrogasne postrojbe Čakovec za 2012. dana 
jednoglasno. 
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Točka 11. Donošenje Odluke o istupanju osnivača Javne vatrogasne postrojbe 
Čakovec 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Branko Šalamon, Renato Slaviček, Josip Varga, zapovjednik Javne 
vatrogasne postrojbe Čakovec - Mladen Kanižaj, Dragutin Bajsić, Željko Jakopec, Đuro Bel, 
Stevo Tkalčec. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o istupanju 
osnivača Javne vatrogasne postrojbe Čakovec. 
 
„Za“ su glasovali svi vijećnici, 0 ih je glasovalo „protiv“, 0 su bila „suzdržana“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o istupanju osnivača Javne 
vatrogasne postrojbe Čakovec, donesena jednoglasno. 
 
 
 
Točka 2. Donošenje Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnika 
od 01. srpnja do 31. prosinca 2012.  
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Đuro Bel, Branko Šalamon. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o usvajanju 
Polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnika od 01. srpnja do 31. prosinca 2012. 

 
„Za“je glasovalo 17 vijećnika, 0 ih je glasovalo „protiv“, 4 su bila „suzdržana“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o usvajanju Polugodišnjeg 
izvješća o radu gradonačelnika od 01. srpnja do 31. prosinca 2012., donesena većinom 
glasova.  
 
 
 
Točka 3. Usvajanje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2012.  
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Izvješća o izvršenju 
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 
2012. 

 
„Za“su glasovali svi vijećnici, 0 ih je glasovalo „protiv“, 0 je bila „suzdržana“ pa 

predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Izvješće o izvršenju Programa gradnje 
objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2012., usvojeno 
jednoglasno. 
 
 
Točka 4. Usvajanje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne 
infrastrukture Grada Čakovca za 2012. 
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Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Renato Slaviček, Branko Šalamon, Đuro Bel. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Izvješća o izvršenju 
Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2012. 
 

„Za“su glasovali svi vijećnici, 0 ih je glasovalo „protiv“, 0 je bila „suzdržana“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Izvješće o izvršenju Programa 
održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2012., usvojeno jednoglasno. 

 
 

Točka 5. Usvajanje Izvješća o izvršenju Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 
2012. 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Đuro Bel, Branko Šalamon. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Izvješća o izvršenju 
Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2012. 
 
„Za“su glasovali svi vijećnici, 0 ih je glasovalo „protiv“, 0 je bila „suzdržana“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Izvješće o izvršenju Plana gradnje 
komunalnih vodnih građevina za 2012., usvojeno jednoglasno.  
 
 
Točka 6. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o provedbi Odluke o ostvarivanju 
prava na pristup informacijama  
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Izvješća o provedbi 
Odluke o ostvarivanju prava na pristup informacijama. 
 

„Za“su glasovali svi vijećnici, 0 ih je glasovalo „protiv“, 0 je bila „suzdržana“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Izvješće o provedbi Odluke o 
ostvarivanju prava na pristup informacijama, usvojeno jednoglasno. 
 
 
Točka 7. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom 
doprinosu 

 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Branko Šalamon, Renato Slaviček, Dražen Barić, Velimir Kramarić, 
Marijan Reich, Ninoslav Šipoš, Đuro Bel. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o komunalnom 
doprinosu. 
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„Za“ je glasovalo 19 vijećnika, 0 ih je glasovalo „protiv“, 2 su bila „suzdržana“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o komunalnom doprinosu, 
donesena većinom glasova.  
 
 
Točka 8. Donošenje Odluke o povjeravanju komunalnih poslova na provođenju 
sistemske deratizacije, dezinsekcije i zbrinjavanja životinja na području Grada 
Čakovca 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o povjeravanju 
komunalnih poslova na provođenju sistemske deratizacije, dezinsekcije i zbrinjavanja 
životinja na području Grada Čakovca donesena jednoglasno. 
 
„Za“su glasovali svi vijećnici, 0 ih je glasovalo „protiv“, 0 je bila „suzdržana“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o povjeravanju komunalnih 
poslova na provođenju sistemske deratizacije, dezinsekcije i zbrinjavanja životinja na 
području Grada Čakovca, donesena jednoglasno. 
 
 
 
Točka 9. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama prijedloga mreže osnovnih škola 
na području Grada Čakovca 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o izmjenama i 
dopunama prijedloga mreže osnovnih škola na području Grada Čakovca. 
 

„Za“su glasovali svi vijećnici, 0 ih je glasovalo „protiv“, 0 je bila „suzdržana“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama i dopunama 
prijedloga mreže osnovnih škola na području Grada Čakovca, donesena jednoglasno. 
 
 
 
Točka 10.  Donošenje Odluke o imenovanju članova školskih odbora osnovnih škola 
na području Grada Čakovca 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o imenovanju 
članova školskih odbora osnovnih škola na području Grada Čakovca. 

 
„Za“su glasovali svi vijećnici, 0 ih je glasovalo „protiv“, 0 su bila „suzdržana“ 

pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o imenovanju članova 
školskih odbora osnovnih škola na području Grada Čakovca, donesena jednoglasno. 
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Točka 12. Donošenje Odluke o: 
 
 
a) prodaji zemljišta na području Globetke Čakovec  
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o prodaji 
zemljišta na području Globetke Čakovec. 

 
„Za“ su glasovali svi vijećnici, 0 ih je glasovalo „protiv“, 0 je bila „suzdržana“ 

pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o prodaji zemljišta na 
području Globetke Čakovec donesena jednoglasno. 

 
 
 

b) prodaji zgrade bivšeg CZSS Čakovec  
 

Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Đuro Bel, Branko Šalamon. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o prodaji zgrade bivšeg 
CZSS Čakovec.  

 
„Za“su glasovali svi vijećnici, 0 ih je glasovalo „protiv“, 0 je bila „suzdržana“ pa 

predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o prodaji zgrade bivšeg CZSS 
Čakovec, donesena jednoglasno. 
 

 
c) gradskoj poticanoj stanogradnji Martane Čakovec 

      
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Renato Slaviček, Branko Šalamon. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o gradskoj poticanoj 
stanogranji Martane Čakovec. 
 
 

„Za“su glasovali svi vijećnici, 0 ih je glasovalo „protiv“, 0 je bila „suzdržana“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o gradskoj poticanoj stanogradnji 
Martane Čakovec, donesena jednoglasno. 
 
 
 
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Čakovca zaključio je sjednicu u 14:32 sati.  
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Predsjednik Gradskog vijeća Grada Čakovca najavio je sljedeću sjednicu Gradskog vijeća. 
 
KLASA: 021-05/13-01/35 
URBROJ: 2109/2-02-13-11 
Čakovec, 21. veljače 2013. 

 
 
        PROČELNIK                                  PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 

      mr. sc. Dragica Kemeter, mag. iur.       Gordan Vrbanec, ing. el. 
 


