Na temelju odredbe članaka 27. Statuta
Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 9/09,
2/13, 3/13, 3/13 – proč. tekst, 1/14 i 1/18),
Gradsko vijeće Grada Čakovca je na svojoj 5.
sjednici održanoj 26. travnja 2018., donijelo
slijedeću

ODLUKU

o realizaciji projekta rekonstrukcije dječjeg
vrtića Maslačak u Čakovcu
Članak 1.
Donosi se Odluka o realizaciji projekta
rekonstrukcije (dogradnje) građevine javne i
društvene namjene, predškolske ustanove dječjeg vrtića „Maslačak“ u Čakovcu u ulici
Josipa Bedekovića 22.
Temeljem ove Odluke i u skladu s
posebnim
propisima
može
započeti
rekonstrukcija građevine iz st.1. ovog članka.
Članak 2.
Rekonstrukcija građevine iz čl. 1. ove
Odluke izvoditi će se na temelju građevinske
dozvole
klase:
UP/I-361-03/17-01/000132,
urbroj: 2109/2-05-02-18-0012 od 16.03.2018.
god. izdane od Odsjeka za provođenje
dokumenata prostornog uređenja i izdavanje
akata o gradnji Grada Čakovca.
Članak 3.
Rekonstrukcija dječjeg vrtića Maslačak
obuhvaća njegovu dogradnju koja se sastoji od
prostorija za dvije jasličke skupine s potrebnim
pratećim
prostorima
(sanitarije,
trijaža,
garderoba, komunikacije, logoped i dr.) te
spojnog hodnika s postojećim prostorima dječjeg
vrtića. Ukupna netto površina korisnog
dograđenog prostora iznosi 522,40 m2.
Članak 4.
Rekonstrukcija dječjeg vrtića Maslačak
čija procijenjena vrijednost iznosi 4.555.000,- kn,
financirati će se iz proračuna Grada Čakovca i
drugih izvora.
Pod drugim izvorima financiranja smatra
se Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i
socijalnu politiku koje je objavilo javni poziv za
prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje
materijalnih uvjeta u predškolskim ustanovama,
a na koji poziv je projekt rekonstrukcije dječjeg
vrtića Maslačak prijavljen.
Projekt će se prijaviti i na druge pozive i

natječaje koji će biti raspisani za sufinanciranje
projekata vezanih za građevine javne i
društvene namjene odnosno predškolske
ustanove.
Za prvu fazu radova osigurana su
sredstva u proračunu za 2018. god. dok će se
ostatak
financirati
izvanproračunskim
sredstvima, odnosno proračunskim sredstvima u
2019. god.
Članak 5.
Izbor izvođača radova izvršiti će se u
postupku javne nabave koji će provesti upravna
tijela Grada Čakovca u kojem postupku će biti
utvrđena i stvarna, tržišna cijena troškove
realizacije projekta.
Članak 6.
Prilog
ovoj
odluci
je
procjena
opravdanosti i učinkovitosti investicijskog
projekta rekonstrukcije dječjeg vrtića Maslačak.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu osmog
dana od dana objave u Službenom glasniku
Grada Čakovca.
KLASA: 021-05/18-01/33
URBROJ: 2109/2-02-18-06
Čakovec, 26.travnja 2018.
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