IZVOD ¡Z ZAPISNIKA
sa27. sjednice Gradskog viieéa Grada Õakovca odÈane 15. prosinca202O.,
u dvorani Gentra za kulturu u Cakovcu, Trg Republike 3, s poöetkom u 16:00 sati
Sjednicu je s Pozivom KLASE: O21-05|2O-011122, URBROJ: 21Ogl2-O2-20-01, od 9.
prosinca 2020., sazvao predsjednik Gradskog vijeóa Jurica Horvat.
Predsjednica Mandatne komisije dala je lzvjeöóe o stavljanju mandata u mirovanje
vijeénika Josipa PoZgaja te Miljenku Zelenbabi, koji ée umjesto Josipa PoËgaja obna5ati
vijeéniöku duånost. Miljenko Zelenbaba poloåio je prisegu.
Konstatirao je da su sjednici nazoëni svi vijeónici osim vijeónika Radovana Kavrana,
Ljerke Cividini te v'rjeónika Predraga Koöile. Prisutan je gradonaðelnik Grada Öakovca Stjepan
Kovað, bacc. ing. comp., te zamjenici gradonaðelnika Mario Medved, bacc. ing. tech. inf. i
Zoran Vidovió, pristup. oec.
Prisutni su proöelnici upravnih tijela Grada Öakovca: mr. sc. Dragica Kemeter, mag.
iur. - proðelnica Upravnog odjela za upravu, Lidija Jaklin, univ. spec. oec. - proöelnica
Upravnog odjela za financiranje, Ninoslav Sipoö, mag. ing. arh. i urb. - proöelnik Upravnog
odjela za prostorno uredenje i europske fondove, David Vugrinec, mag. novinarstva - proöelnik
Upravnog odjela za druÉtvene, medunarodne poslove iodnose s javnoöóu, proöelnik Upravnog
odjela za javnu nabavu, gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove Svetislav Drakulié, mag.
iur., proöelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo Draåen Barié, mag. ing. traff. i
voditeljica Jedinice za unutarnju reviziju Marijana Pal, univ. spec. oec.

Sjednicisu takoder prisutnidirektoriGKP Öakom d.o.o., GP Ekom d.o.o., GP Stanorad
d.o.o., Öakre d.o.o., ravnatelji Djeöjeg vrtiéa Cipelica i Djeöjeg vrtiéa Cvrðak, Centra za kulturu
Öakovec, Knjiånice Nikola Zrinski Öakovec, Puökog otvorenog uðiliðta te zapovjednik Javne
vatrogasne postroj be Öakovec.
Predsjednik Gradskog vijeéa konstatirao je da su sjednici prisutni predstavnici medija.
U

dvoranije prisutno 18 vijeónika te Gradsko vijeée ima kvorum.

Predsjednik Gradskog vijeéa obavijestio je vijeénike da su uz materijale dobili:

1. lzvodizzapisnika sa 26. sjednice Gradskog vijeóa Grada Öakovca
2. Odgovore na vijeéniðka pitanja sa 26. sjednice Gradskog vijeéa Grada
3. Planove poslovanja 2a2021.
a) GKP Öakom d.o.o.
b) GP Ekom d.o.o.
c) GP Stanorad d.o.o.
d) Öakra d.o.o.

Öakovca

4. Planove poslovanja 2a2021.
a) Djeöjeg vrtióa Cipelica
b) Djeöjeg vrtiéa Cvröak
c) Knji2nice Nikola Zrinski Cakovec
d) Centra za kulturu Öakovec
e) Puökog otvorenog uöiliöta Öakovec
Prije sjednice Gradskog vijeóa odrZani su Odbori ðija miðljenja su vijeónici dobili

L

2.
3.

Vijeénici su primili:
Miöljenje Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost
MiËljenje Odbora za prostorno planiranje izaðtitu okoliëa
Mi5ljenje Odbora za druðtvene djelatnosti

I

4.
5.
6.

Miöljenje Odbora zaizbor i imenovanja
Miåljenje Odbora za poljoprivredu iturizam
lzvjeðée Mandatne komisije

Predsjednik Gradskog vijeéa dao je na usvajanje lzvod iz zapisnika 26. sjednice
Gradskog vijeóa Grada Cakovca KI-ASA: 021-05120-01182, URBROJ: 210912-02-02-20-03,
od 20. listopada 2020.

je glasovalo 18 vijeónika, 0 je glasovala ,,protiv", 0 jê bilo ,,suzdlÈanih" pa
predsjednik Gradskog vijeóa konstatira da je lzvod iz zapisnika sa 26. siednice
Gradskog vijeéa Grada Cakovca, usvojen jednoglasno.
<<Za>

Predsjednik Gradskog vijeéa dao je na glasovanje prijedlog dopune Dnevnog reda na

naöin da se iza toöke 28. doda nova toðka 29. koja glasi: ,,Dono5enje Odluke
naknade zarazvoi".

o visini

<Za>> je glasovalo 18 vijeénika, 0 je glasovala ,,protiv", 0 je bilo ,,suzdråanih" pa
predsjednik Gradskog vijeóa konstatira da je prijedlog dopune Dnevnog reda na naëin da se
iza toöke 28. doda nova toëka 29, ,,Donoéenje Odluke o visini naknade zarazvoi" usvojen
jednoglasno.

Predsjednik Gradskog vijeóa dao je na glasovanje prijedlog dopune Dnevnog reda, na
iza toöke 29, doda nova toðka 30. koja glasi: ,,Dono5enje Odluke o parcelaciji i
prodajizemljiëta sjeverno od ulice Jakovca Gotovca u Gakovcu"
naöin da se

<Za>>

je glasovalo 18 vijeénika, 0 ih je glasovala

,,protiv", 0

je bilo

,,suzdråanih" pa

predsjednik Gradskog vijeéa konstatira da je prijedlog dopune Dnevnog reda na naðin da se
iza toðke 29. stavi nova toöka 30, ,,Donoðenje Odluke o parcelaciji i prodaii zemljiðta

sjeverno od ulice Jakovca Gotovca u Gakovcu", usvojen jednoglasno.

Aleksandar Makovec objasnio je vijeénicima da je u dogovoru sa predsjednikom
Gradskog vijeóa odustao od dopune dnevnog reda Odlukom o sufinanciranju boravka djece u
predökolskim ustanovama na podruëju Grada Öakovca.
Predsjednik Gradskog vijeéa dao je na glasovanje Dnevni red sa 27. sjednice Gradskog
vijeéa Grada Cakovca u cijelosti, sa prihvaóenim dopunama.

,,2a" ie glasovalo 18 vijeónika, 0 je glasovala ,,protiv", 0 jê bilo ,,suzdÈanih", pa
predsjednik Gradskog vijeéa konstatira da je jednoglasno usvoien sljedeéi
DNEVNI RED

1.

2.

DonoËenje:

a.
b.

Odluke i lzmjena idopuna Proraöuna Grada Öakovca 2a2020.
Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvrËavanju Proraöuna Grada
Öakovca za2}20.
Donoðenje Odluke o izmjenama idopunama:
a. Programa gradenja komunalne infrastrukture Grada Öakovca 2a2020.
b. Programa odÉavanja komunalne infrastrukture Grada Öakovca za2020.
c. Programa javnih potreba u kulturi, tradicijskoj kulturi umjetnosti Grada
Öakovca zaZO2O.
d. Programa javnih potreba u sportu Grada Öakovca za 2020.
e. Programa javnih potreba u socijalnoj zaðtiti Grada Öakovca 2a2020.
Programa javnih potreba u tehniëkoj kulturi Grada Öakovca za2020.

i

f.

2

3.

Dono5enje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju decentraliziranih
funkcija osnovnih ökola u 2020.
4. Donoëenje Odluke i Proraöuna Grada Öakovca 2a2021. s projekcijom Proraöune za
2022. -2023.
5. Donoðenje odluke o izvröavanju Proraðuna Grada Öakovca za2021.
6. DonoËenje:
a. Programa gradenja komunalne infrastrukture Grada Öakovca 2a2021.
b. Programa odråavanja komunalne infrastrukture Grada Öakovca za 2021.
c. Programa javnih potreba u kulturi, tradicijskoj kulturi i umjetnosti Grada
Öakovca za2021.
d. Programa javnih potreba u sportu Grada Öakovca za 2021.
e. Programa javnih potreba u socijalnoj zaðtiti Grada Öakovca za 2O21.
Programa demografskih mjera Grada Öakovca za2021.
g. Programa javnih potreba u tehniðkoj kulturiGrada Öakovca za2Q21.
7. Donoðenje Odluke o kratkoroönom zaduiivanju Grada Öakovca
8. DonoËenje Odluke o dugoroönom zaduZivanju Grada Öakovca
9. DonoËenje Odluke o izmjenama Odluke o porezima
10. Donoðenje Odluke o donoðenju lV. lzmjena idopuna Prostornog plana uredenja Grada
0akovca
11.DonoËenje Odluke o donoöenju l. izmjena idopuna Urbanistiökog plana uredenja
,,Gospodarska zona lvanovec"
12. Donoðenje Odluke i Plana upravljanja nekretninama u vlasniëtvu Grada öakovca za
2021.
13. Donoöenje Programa koriËtenja sredstava naknade za zadräavanje nezakonito
izgradenih zgrada u prostoru na podruðju Grada Öakovca
14. Donoðenje Odluke o naðinu financiranja Vijeéa romske nacionalne manjine u Gradu
Öakovcu i predstavnika srpske i albanske nacionalne manjine u Gradu Öakovcu za
2021.
15. Donoðenje Odluke o rasporedivanju sredstava za rad politiökih stranaka zastupljenih u
Gradskom vijeóu Grada Öakovca 2a2021.
16. Davanje Prethodne suglasnosti na:
a. lzmjene i dopune Financijskog plana JVp-a Öakovec 2a2020.
b. Plan rada i Financijski plan JVp-a Öakovec za 2021.
17. Davanje Prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Javne
vatrogasne postrojbe Cakovec
f L DonoËenje Programa koriðtenja sredstava od zakupa, prodaje, prodaje izravnom
pogodbom, privremenog koriötenja davanja na koriötenje izravnom pogodbom
poljoprivrednog zemljiöta u vlasniËtvu Republike Hrvatske za Grad Öakovec u2021.
19. Donoöenje Programa kori5tenja sredstava ostvarena od naknade za promjenu namjene
poljoprivrednog zemljiðta u nepoljoprivredne svrhe u 2021r .
20. Donoðenje Odluke o izmjenama idopunama Programa koriðtenja sredstava od zakupa,
prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog koriËtenja i davanja na koriËtenje
izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljiðta u vlasniötvu Republike Hrvatske za Grad
Öakovec u2020.
21. Donoëenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa koriötenja sredstava ostvarena
od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljiËta u nepoljoprivredne svrhe u
2020.
22. Donoöenje Odluke o produljenju vaZenja Strategije razvojaGrada Öakovca zarazdoblje
do 2020. (Strategija razvo¡a urbanog podruðja)
23. Donoöenje Odluke o prodajizemljíöta u Mihovljanu
24. Donoöenje Odluke o izmjenama dopunama Odluke o proglaðenju komunalne
infrastrukture u vlasniötvu Grada Öakovca

f.

i

i

a
J

25. Donoëenje Odluke o sufinanciranju radova na izgradnji javne rasvjete na sjevernoj
obilaznici Grada Öakovca -1. îaza
26. Donoëenje/usvajanje :
a) Plana djelovanja Grada Öakovca u podruöju prirodnih nepogoda 2a2021.
b) Analize stanja sustava civilne za5tite na podruöju Grada Cakovca zaZO2O.
c) Plana razvo¡a sustava civilne zaötite na podruöju Grada Öakovca 2a2021.
27. Donoðenje Rjeöenja o razrjeöenju i imenovanju predsjednika Upravnog vijeóa
Centra za kulturu Öakovec
28. DonoËenje Odluke o ukidanju statusa opóeg dobra za kðbr. 130/1 ¡ 13012, k.o. Savska
Ves
29. Dono5enje Odluke o visini naknade za razvoj
30. Donoéenje Odluke o parcelaciji i prodajizemljiðta sjeverno od ulice Jakovca Gotovca
u Öakovcu

Predsjednik Gradskog vijeéa otvara aktualni sat u l6:16 sati.
Karolina JuzbaSié zahvalila je na ukidanju poreza na potroönju, prireza i naplati parkinga
nakon 15:00 sati, u uåem centru grada.
Osvrnula se na prigovore ugostitelja povodom zaprimanja rje5enja o ovrhama komunalne
naknade te smatra da bi Odluke, medu njima i odluka o oslobodenju od plaéanja komunalne
naknade uvedene 7.4.2020., a ukinute 19. lipnja 2020.,trebale vrijediti i nakon 19. lipnja 2020.,
po uzoru na druge gradove, jer je situacija idalje teöka. Posebno se osvrnula na ovrhe iz srpnja
i listopada ove godine.
Sjednici se prikljuðio vijeénik Predrag Koöila.

Draåen Barié naveo je da je Odluka o oslobodenju od plaóanja komunalne naknade za
navedeni period u primjeni. Rjeðenja o ovrsi komunalne naknade izdana su za dugovanja
prethodnih godina. Stranke se mogu slobodno doói informirati.
lva Drk pitala je da li se moåe poveóati broj parkirnih mjesta na öakoveökom jugu (ulice lvana
Sokaöa, Vlatka Maðeka).
Draåen Barié odgovorio je da postoji problem parkiranja u cijelom gradu, a ne samo na
öakoveökom jugu te da o tome treba razgovarati.
Predrag Koðila: S obzirom da Grad ulazi u kratkoroðno i dugoroöno zaduäivanje, a situacija
je teöka, kako ée se podmirivati sva ta sredstva iz proraöuna?

Jurica Horvat odgovorio je da gradski vijeónik moZe ta pitanja postaviti pod danaËnjim
toökama dnevnog reda.

Aleksandar lUlakovec postavio je pitanje 5to óe Grad uðiniti da se poboljËa preglednost na
kriZanju Mihovljanske ulice sa spojem lstarske ulice?
Ninoslav Sipoð je odgovorio da se radi o postojeéem stanju iz prethodnih godina.
Josipa Zoröeca zanima u kojem je stanju rekonstrukcija ceste Öakovec

je rekonstrukcija
planovima
Grada.
biciklistiðke staze u kratkoroönim
Mario Medved odgovorio je da

-

Novo Selo Rok?

te prometnice sa proðirenjem

pjeëaöko

Josip Varga postavio je pitanje direktoru GKP Öakom d.o.o., koliko je sredstava GKP Öakom
d.o.o. uspio naplatiti od osiguravajuóih kuóa na ime obeðteéenja za poåariête na odlagaliétu
otpada u Totovcu?
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lvica Perhoð odgovorio je da osiguravajuóe druötvo nije priznalo

Ëtetu.

Andreja Marió zahvalila je Gradu Öakovcu na donaciji respiratora i opreme te je zanima koliko
je sredstava u tu svrhu utroöeno? Zahvalila se svima kojisu se nesebiënim donacijama ukljuöili
u potrebe naËe bolnice. Apelirala je da se uvede ðto je moguée masovnije testiranje te da se
pritom pomoé zatraåi i od nacionalnog stoÈera te vlade RH.
Stiepan Kovaö odgovorio je da je kupljen respirator Hamilton S1 te maske za odrasle i djecu.
Vrijednost donacije je bila 190 000,00 bez PDV-a. Ujedno se zahvalio poduzetnicima koji su
se odazvali njegovom pozivu za kupnju drugog respiratora. Grad Cakovec ukljuðiti ée se u
svaku akciju koja vodi smanjenju broja oboljelih.
Emina Miri pohvalila je virtualni adventski sajam u Öakovcu te je predloäila da se isti oglasi
osim na stranicama Turistiöke zajednice i na web stranicama Grada.
Zalimje pitala da lióe Öakovec iove godine imati umjetnisnijeg?
Stiepan Kovaë zahvalio je na pohvali. Sto se tiöe umjetnog snijega, odgovorio je da to ovisi
od vremenskih uvjeta iepidemioloËkih mjera.
Predsjednik Gradskog vijeéa zatvara aktualni sat u 16:49 sati.
U dvoranije bilo prisutno 19 vijeónika.

Toðka

l.

a Donoðenje Odluke i lzmjena i dopuna Proraðuna Grada öakovca 2a2020.

Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeéa.
Nitko nije traËio rijeð.
U dvoranije bilo prisutno 19 vijeónika.

Predsjednik Gradskog vijeóa dao je na glasovanje prijedlog Odluke
Proraëuna Grada Cakovca za2020.

i

lzmjena

i

dopuna

,,2a" je glasovalo 11 vijeónika, 3 su glasovala ,,protiv", 5 je bilo ,,suzdråanih" pa predsjednik
Gradskog vijeéa konstatira da su Odluka i lzmjene idopune Proraðuna Grada Gakovca za
2020., donesen i veóinom g lasova svih vijeón ika.

l.

Toëka
b Dono5enje Odluke o izmjenama idopunama Odluke o izvrðavanju Proraöuna
Grada öakovca zaZOZO.
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeóa.
Nitko nije traåio rijeö.
U

dvoranije bilo prisutno 19 vijeénika.

Predsjednik Gradskog vijeóa dao je na glasovanje prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama
Odluke o izvrðavanju Proraðuna Grada Gakovca za 2020.

je glasovalo 11 vijeónika, 3 su glasovala ,,protiv", 5 je bilo ,,suzdÈanih" pa predsjednik
Gradskog vijeéa konstatira da je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvréavanju
,,2a"

Proraëuna Grada Cakovca za 2020., donesena veéinom glasova.
5

Toðka 2. a Donoðenjg Odluke o izmjenama i dopunama Programa gradenia komunalne
infrastrukture Grada Cakovca za 2020.
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeéa.
Nitko nije traZio rijeö.
U dvoranije bilo prisutno 19 vijeónika.
Predsjednik Gradskog vijeóa dao je na glasovanje prijedlog Odluke o izmienama i dopunama
Programa gradenja komunalne infrastrukture Grada Cakovca 2a2020.

je glasovalo 13 vijeónika, 3 su glasovala ,,protiv", 3 su bila ,,suzdÈana" pa predsjednik
Gradskog vijeóa konstatira da je Odluka o izmjenama i dopunama Programa gradenia
komunalne infrastrukture Grada Cakovca 2a2020., donesena veéinom glasova.
,,2a"

Toëka

2.b

Donoöenje Odluke

o izmjenama i

dopunama Programa odråavania

komunalne infrastrukture Grada Cakovca za 2020.
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeóa.

Nitko nije traåio rijeö.
U dvoranije bilo prisutno 19 vijeénika.

PredsjednikGradskog vijeéa dao je na glasovanje prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama
Progiama odÈavanja iomunatne infrastrukture Grada Öakovca 2a2020.

je glasovalo 12 vijeénika, 3 su glasovala ,,protiv", 4 je bilo ,,suzdråanih. pa pre{sjednik
Gradskoþ vijeóa konstatira da je O{luka o izmjenama i dopunama Programa odÈavanja
komunalne infrastrukture Grada Õakovca 2a2020., donesena veéinom glasova.
,,2a"

Toöka 2.c Donoöenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa iavnih potreba u
kutturi, tradicijskoi kulturi i umietnostiGrada Cakovca 2a2020.
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog v'tjeóa.
U raspravisu sudjelovali: Predrag Koöila, Stjepan Kovað.
U dvoranije bilo prisutno 19 vijeónika.

PredsjednikGradskog vijeóa dao je na glasovanje prijedlog Odluke o izmienama idopunama
Programa javnih potreba u kulturi, tradiciiskoi kulturi i umietnosti Grada Gakovca za
2020.

je glasovalo 14 vijeónika,2 su glasovala,,protiv",3 su bila,,suzdrZana" pa predsjedl,-k
GraOéfog vijeóa konstatira da je Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih
potreba u kutturi, tradicijskoi kulturi i umjetnosti Grada Cakovca za 2020., donesena
,,7a"

veóinom glasova.
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Toöka 2.d Donoðenje Odluke o izmjenama
sportu Grada öakovca za2O2O.

i

dopunama Programa javnih potreba

u

Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeóa.
Nitko nije traZio rijeö.
U dvoranije bilo prisutno 19 v'rjeénika.

Predsjednik Gradskog vijeéa dao je na glasovanje prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama
Programa javnih potreba u sportu Grada Cakovca 2a2020.

je glasovalo 16 vijeónika, 1 je glasovao ,,protiv", 2 su bila ,,suzdrZana" pa predsjednik
Gradskog vijeéa konstatira da je Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih
,,2a"

potreba u sportu Grada Gakovca 2a2020., donesena veéinom glasova.

Toöka 2. e Donoöenje Odluke o izmjenama
socijalnoj zaötiti Grada Cakovca 2a2020.

i dopunama Programa javnih potreba u

Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeéa.
Nitko nije traZio rijeð.
U dvoranije bilo prisutno 19 vijeónika.

Predsjednik Gradskog vijeóa dao je na glasovanje prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama
Programa javnih potreba u socijalnoj zaðtiti Grada Cakovca za 2020.

je glasovalo 17 vijeónika, 1 je glasovao ,,protiv", 1 je bio ,,suzdÈan" pa predsjednik
Gradskog vijeóa konstatira da je Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih
potreba u socijalnoj zaðtiti Grada Gakovca 2a2020., donesena veéinom glasova.

,,2a"

Toöka 2.f Donoðenje Odluke
tehniëkoi kulturi za 2020.

o

izmjenama

i

dopunama Programa javnih potreba u

Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeóa
Nitko nije traåio rijeö.
U dvorani

je bilo prisutno 19 vijeónika

PredsjednikGradskog vijeéa dao je na glasovanje prijedlog Odluke o izmjenama idopunama
Programa javnih potreba u tehniðkoj kulturi za 2020.

je glasovalo 16 vijeónika, 2 su glasovala ,,protiv", 1 je bio

,,suzdråan" pa predsjednik
je
dopunama
Programa javnih
vijeéa
konstatira
da
Odluka
o
izmjenama
i
Gradskog
potreba u tehniðkoi kulturi 2a2020., donesena veóinom glasova.
,,2a"

3. Donoéenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke
decentraliziranih funkcija osnovnih ökola u 2020.
Toðka

o

financiranju

Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeóa.
Nitko nije traZio rijeö.
7

U dvoranije bilo prisutno 19 vijeénika.

Predsjednik Gradskog vijeéa dao je na glasovanje prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama
Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih ðkola u 2020.

je glasovalo 19 v'rjeénika, 0 je glasovala ,,protiv", 0 je bilo ,,suzdråanih" pa predsjednik
Gradskog vijeéa konstatira da je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju
decentraliziranih funkcija osnovnih ðkola u 2020., donesena jednoglasno.
,,2a"

Toëka

4.

Donoðenje Odluke

i Proraöuna Grada Õakovca za 2O21., s proiekcijom

Proraëu na za 2022.-2023.
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeóa.

U raspravi su sudjelovali: Josip Zoröec, Karolina JuzbaËió, Ninoslav Sipo5, Karolina JuzbaËié
u ime Kluba vijeénika HNS-a, Predrag Koðila, Miroslav Novak u ime kluba vijeénika SDP, HSS,
HSU, Laburisti i MDS, Aleksandar Makovec u ime kluba v'rjeénika HDZi Hrasta, Stjepan Kovaö.
U dvoranije bilo prisutno 19 vijeénika.

Predsjednik Gradskog vijeéa dao je na glasovanje prijedlog Odluke
Cakovca 2a2021., s projekc'ljom Proraöuna za 2022.-2023.

i

Proraëuna Grada

je glasovalo 11 vijeénika, 8 je glasovalo ,,protiv", 0 je_bilo ,,suzdråanih" pa predsjednik
Gradskog vijeéa konstatira da su Odluka i Proraëun Grada Cakovca 2a2021.,s projekcijom
,,2a"

Proraëu na za 2022.-2023., doneseni veéinom glasova svih vijeénika.

Toëka

5. Donoðenje Odluke o izvr5avanju Proraëuna Grada Õakovca 2a2021,

Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeóa.
Nitko nije traåio rijeö.
U dvoranije bilo prisutno 19 vijeénika.

Predsjednik Gradskog vijeéa dao je na glasovanje prijedlog Odluke o izvrðavanju Proraëuna
Grada Cakovca 2a2021.

je glasovalo 11 vijeónika, I je glasovalo ,,protiv", 0 je bilo ,,suzdÈanih" pa predsjednik
Gradskog vijeéa konstatira da je Odluka o izvr5avanju Proraëuna Grada Gakovca 2a2021.,
,,2a"

donesena veéinom glasova svih vijeónika.

Toðka 6.a Donoöenje Programa gradenja komunalne infrastrukture Grada Õakovca za
2021.
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeóa.
Nitko nije traåio rijeö.
U dvorani je bilo prisutno 19 vijeénika.

Predsjednik Gradskog lrjeéa dao je na glasovanje pr'rjedlog Programa gradenja komunalne
infrastrukture Grada Gakovca za 2021.
8

je glasovalo 13 vijeénika, 6 je glasovalo ,,protiv", 0 je bilo ,,suzdrZanih" pa predsjednik
Gradskog vijeéa konstatira da je Program gradenja komunalne infrastrukture Grada
,,2a"

Cakovca 2a2021., donesen veóinom glasova.
Toðka 6.b Dono5enje Programa odråavanja komunalne infrastrukture Grada Õakovca
2a2021.
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeéa.
Nitko nije traåio rijeö.
U dvoranije bilo prisutno 19 vijeénika.

Predsjednik Gradskog vijeóa dao je na glasovanje prijedlog Programa odråavanja
komunalne infrastrukture Grada Gakovca za 2021.
,,2a" je glasovalo 12 vijeónika, 6 je glasovalo ,,protiv", 1 je bio ,,suzdÉan" pa predsjednik
Gradskog vijeóa konstatira da je Program odÈavanja komunalne infrastrukture Grada
Cakovca 2a2021., donesen veéinom glasova.

Toðka 6.c Dono5enje Programa javnih potreba u kulturi, tradicijskoi kulturi i umjetnosti
Grada Õakovca zaiozt.
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeóa.
Nitko nije traZio rijeö.
U dvoranije bilo prisutno 19 vijeénika.

Predsjednik Gradskog vijeéa dao je na glasovanje prijedlog Programa javnih potreba u
kulturi, tradicijskoj kulturi i umjetnostiGrada Gakovca 2a2021.

je glasovalo 14 vijeénika, 4 su glasovala ,,protiv", 1 je bio ,,suzdÈan" pa predsjednik
Gradskog vijeóa konstatira da je Program javnih potreba u kulturi, tradicijskoi kulturi i
,,2a"

umjetnosti Grada Cakovca 2a2021., donesen veóinom glasova.
Toðka

6.d Dono5enje Programa javnih potreba u sportu Grada Õakovca 2a2021.

Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeóa.
Nitko nije traåio rijeö.
U dvorani

je bilo prisutno 19 vijeénika.

Predsjednik Gradskog vijeóa dao
sportu Grada Cakovca 2a2021.

je na glasovanje prijedlog Programa javnih potreba u

,,2a" je glasovalo 15 vijeénika, 3 su glasovala ,,protiv", 1 je bio ,,suzdrZan" pa predsjednik
Gradskog vijeéa konstatira da je Program javnih potreba u sportu Grada Cakovca 2a2021.
donesen veóinom glasova.
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Toöka
2021.

6.e DonoSenje Programa javnih potreba u socijalnoj zaötiti Grada

Õakovca za

Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeéa.
Nitko nije tra2io rijeë.
U dvoranije bilo prisutno 19 vijeónika.

Predsjednik Gradskog vijeéa dao je na glasovanje prijedlog Programa javnih potreba u
socijalnoi zaðtiti Grada Cakovca za202l.

je glasovalo 15 vijeónika, 3 su glasovala ,,protiv", 1 je bio ,,suzdrZan" pa predsjednik
Çradskog vijeóa konstatira da je Program javnih potreba u socijalnoi zaðtiti Grada
,,7a"

Cakovca 2a2021., donesen veóinom glasova.

Toðka

6.f Donoõenje Programa demografskih mjera Grada Õakovca za2O21.

Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeóa.
Nitko nije traåio rijeö.
U dvoranije bilo prisutno 19 vijeónika.

Predsjednik Gradskog vijeóa dao je na glasovanje prijedlog Programa demografskih mjera
Grada Õakovca 2a2021.

je glasovalo 16 vijeónika, 0 je glasovala ,,protiv", 3 su bila ,,suzdÈana" pa predsjednik
Gradskog vijeéa konstatira da je Program demografskih mjera Grada Õakovca za 2021.,
,,2a"

donesen veéinom glasova.

Toöka
2021.

6.9 Donoðenje

Programa javnih potreba u tehniökoj kulturi Grada öakovca za

Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeóa.
Nitko nije traåio rijeö.
U dvoranije bilo prisutno 19 vijeónika.

Predsjednik Gradskog vijeéa dao je na glasovanje pr'rjedlog Programa javnih potreba u
tehniëkoj kulturi Grada Gakovca 2a2021.

je glasovalo 15 vijeónika, 3 su glasovala ,,protiv", 1 je bio ,,suzdråan" pa predsjednik
Gradskog vijeéa konstatira da je Program javnih potreba u tehniðkoi kulturi Grada
,,2a"

Õakovca 2a2021., donesen veóinom glasova.

Toëka

7. Dono5enje Odluke o kratkoroönom zaduåivaniu Grada Öakovca

Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeóa.
U raspravi su sudjelovali: Josip Varga, Lidija Jaklin, Stjepan Kovaö, Predrag Koöila.
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U dvoranije bilo prisutno 19 vijeénika.

Predsjednik Gradskog v'ljeóa dao
zaduåivanju Grada Gakovca

je na glasovanje prijedlog Odluke o

kratkoroðnom

je glasovalo 11 vijeónika, 5 je glasovalo ,,protiv", 3 su bila ,,suzdrZena" pa predsjednik
Gradskog vijeéa konstatira da je Odluka o kratkoroënom zaduåivanju Grada öakovca,
,,2a"

donesena veéinom glasova.

Toëka

8. Donoöenje Odluke o dugoroënom zaduËivanju Grada Õakovca

Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeóa.
U raspravi su sudjelovali: Josip Varga, Stjepan Kovað.
U dvoranije bilo prisutno 19 vijeónika.

Predsjednik Gradskog vijeóa dao
zaduåivanju Grada Õakovca

je na glasovanje

prijedlog Odluke

o

dugoroënom

ie glasovalo 11 vijeónika, I je glasovalo ,,protiv", 0 je bilo ,,suzdÈanih" pa predsjednik
Gradskog vijeóa konstatira da
Odluka o dugoroðnom zaduåivanju Grada ðakovca,
donesena veóinom glasova svih vijeónika.
,,2a"

Toëka

je

9. Donoëenje Odluke o izmjenama Odluke o porezima

Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeóa.
Nitko nije traåio rijeë.
U dvoranije bilo prisutno 19 vijeénika.

Predsjednik Gradskog vijeéa dao je na glasovanje prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o
porezima

je glasovalo 17 vijeónika, 0 je glasovala ,,protiv", 2 su bila ,,suzdråana" pa predsjednik
Gradskog vijeéa konstatira da
Odluka o izmjenama Odluke o porezima, donesena
veóinom glasova.
,,2a"

U

je

vijeónicije prisutno l8 vijeónika.

Toöka 10. Donoëenje Odluke
uredenja Grada Õakovca

o donoðenju lV. lzmjena i dopuna Prostornog

plana

Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeóa.
Nitko nije traåio rijeö.
U dvoranije bilo prisutno 18 vijeónika.

Predsjednik Gradskog vijeóa dao je na glasovanje prijedlog Odluke o donoöenju lV. lzmjena
idopuna Prostornog plana uredenja Grada Õakovca

l1

,,2a"

je glasovalo 17 vijeónika, 0 je glasovala

Gradskog vijeéa konstatira da je

,,protiv", 1

je bio

,,suzdråan" pa predsjednik

Odluka o dono5enju lV. lzmjena i dopuna Prostornog
plana uredenja Grada Õakovca, donesena veéinom glasova.

Toëka 11. Donoöenje Odluke o donoSenju l. izmjena
uredenja,,Gospodarska zona lvanovec"

i

dopuna Urbanistiðkog plana

Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeóa.
Nitko nije traåio rijeð.
U dvoranije bilo prisutno 18 v'rjeénika.

Predsjednik Gradskog vijeóa dao je na glasovanje prijedlog Odluke o donoõenju l. izmjena i
dopuna Urbanistiëkog plana uredenja ,,Gospodarska zona lvanovec"

je glasovalo 18 vijeénika, 0 je glasovala ,,protiv", 0 je bilo ,,suzdråanih" pa predsjednik
Gradskog vijeóa konstatira da je Odluka o dono5enju l. izmjena i dopuna Urbanistiökog
,,2a"

plana uredenja ,,Gospodarska zona lvanovec, donesena jednoglasno.

Toöka 12. Donoõenje Odluke
ëakovca 2a2021.

i

Plana upravljanja nekretninama u vlasni5tvu Grada

Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeóa.
Nitko nije traåio rijeö.
U dvorani

je bilo prisutno 18 vijeénika.

Predsjednik Gradskog vijeéa dao je na glasovanje prijedlog Odluke
nekretninama u vlasniëtvu Grada Cakovca 2a2021.

i

Plana upravljanja

je glasovalo 16 vijeénika, 0 je glasovala ,,protiv", 2 su bila ,,suzdËana" pa predsjednik
Gradskog vijeéa konstatira da su Odluka i Plan upravljanja nekretninama u vlasniStvu
Grada Õakovca za 2021., doneseni veóinom glasova.
,,2a"

13.

Dono5enje Programa koriötenja sredstava naknade
nezakonito izgradenih zgrada u prostoru na podruöju Grada Õakovca

Toöka

za

zadråavanje

Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog v'tjeóa.
Nitko nije traZio rijeö.
U dvoranije bilo prisutno 18 vijeónika.

Predsjednik Gradskog vijeóa dao je na glasovanje prijedlog Programa koriétenja sredstava
naknade za zad¡äavanje nezakonito izgradenih zgrada u prostoru na podruðju Grada

öakovca

je glasovalo 16 vijeénika, 0 je glasovala ,,protiv", 2 su bila ,,suzdrZana" pa predsjednik
Gradskog vijeóa konstatira da je Program koriËtenja sredstava naknade za zadÈavanje
,,2a"

t2

nezakon¡to izgradenih zgrada u prostoru na podruðju Grada Õakovca, donesen veóinom
glasova.

Toöka f 4. Donoëenje Odluke o naöinu financiranja Vijeéa romske nacionalne manjine
u Gradu Õakovcu i predstavnika srpske i albanske nacionatne manjine u Gradu Õakovcu

za202l.
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeéa.
Nitko nije traåio rijeð.
U dvoranije bilo prisutno 18 vijeónika.

Predsjednik Gradskog vijeéa dao je na glasovan¡e pi¡eOtog Odluke o naëinu financiranja
Vijeóa romske nacionalne manjine u Gradu Õakovcu i predstavnika srpske i albanske
nacionalne manjine u Gradu ëakovcu 2a2021.

je glasovalo 15 vijeénika,

je glasovao ,,protiv", 2 su bila ,,suzdråana" pa predsjednik
Gradskog vijeéa konstatira da je Odluka o naðinu financiranja Vijeéa romske nacionalne
,,2a"

1

manjine u Gradu Öakovcu i predstavnika srpske ialbanske nacionalne manjine u Gradu
Õakovcu za 2021., donesena veéinom glasova.

Toëka 15. Donoðenje Odluke o rasporedivanju sredstava za rad politiðkih stranaka
zastupljenih u Gradskom vijeóu Grada Cakovca 2a2021.
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeóa.
Nitko nije traZio rijeð.
U dvoranije bilo prisutno 18 vijeónika,

Predsjednik Gradskog vijeóa dao je na glasovanje prijedlog Odluke o rasporedivanju
sredstava za rad politiðkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeóu Grada Cakovca za
2021.

je glasovalo 16 vijeénika,0 je glasovala,,protiv",2 su bila,,suzdråana" pa predsjednik
Gradskog vijeóa konstatira da je Odluka o rasporedivanju sredstava za rad politiëkih
stranaka zastupljenih u Gradskom vijeóu Grada Cakovca za 2021., donesena veéinom
,,2a"

glasova.

Toöka 16. a Davanje Prethodne suglasnosti na lzmjene i dopune Financijskog plana
JVP-a Õakovec 2a2020.
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeéa.
Nitko nije traZio rijeö.
U dvorani

je bilo prisutno 18 vijeónika.

Predsjednik Gradskog vijeóa dao je na glasovanje prijedlog Prethodne suglasnosti na
Izmjene i dopune Financijskog plana JVP-a Cakovec za 2020.
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,,2a"

je glasovalo 18 vijeénika, 0 je glasovala ,,protiv", 0 je bilo ,,suzdråanih" pa predsjednik

Gradskog vijeéa konstatira da je Prethodna suglasnost na lzmjene i dopune Financijskog
plana JVP-a Cakovec 2a2O20., dana jednoglasno.

Toðka l6.b Davanie Prethodne suglasnosti na Plan rada
öakovec za 2021.¿úP-a Öakovec

i Financijski plan JVP-a

Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeéa.
Nitko nije traZio rijeð.
U

dvoranije bilo prisutno 18 vijeénika.

Predsjednik Gradskog vijeéa dao je na glasovanje prijedlog Prethodne suglasnosti na Plan
rada i Financijski plan JVP-a Cakovec 2a2021. JVP-a Gakovec
,,2a"

je glasovalo 18 vijeónika, 0 je glasovala

,,protivo, 0

je bilo ,,suzdråanih" pa predsjednik

Gradskgg vijeéa konstatira da je_ Prethodna suglasnost na Plan rada
JVP-a Gakovec 2a2021. JVP-a Gakovec, dana jednoglasno.

i Financiiski

plan

Toðka f 7. Davanje Prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta
Jâvne vatrogasne postrojbe Gakovec
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeóa.
Nitko nije traZio rijeö.
U dvoranije bilo prisutno 18 vijeénika.

Predsjednik Gradskog vijeóa dao je na glasovanje prijedlog Prethodne suglasnosti na
Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Javne vatrogasne postroibe Cakovec

ie glasovalo 18 vijeónika, 0 je glasovala ,,protiv", 0 je bilo ,,suzdÈanih" pa predsjednik
Gradskog vijeóa konstatira da je Prethodna sgglasnost na Odluku o izmienama i
dopunama Statuta Javne vatrogasne postrojbe Cakovec, donesena jednoglasno.
,,2a"

18. Donoðenje Programa

koriötenja sredstava od zakupa, prodaje, prodaje
privremenog
koriðtenja i davanja na kori5tenje izravnom
izravnom pogodbom,

Toëka

pogodbom poljoprivrednog zemljiðta u vlasniðtvu Republike Hrvatske za Grad Öakovec
u2021.
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeóa.
Nitko nije traZio rijeö.
U dvoranije bilo prisutno 18 vijeónika.

Predsjednik Gradskog vijeóa dao je na glasovanje prijedlog Programa koriStenja sredstava
od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog koriðtenja i davanja na
koriëtenje izravno_m pogodbom poljoprivrednog zemljiðta u vlasniðtvu Republike
Hrvatske za Grad Õakovec u 2021.

l4

je glasovalo 16 vijeénika, 0 je glasovala ,,protiv", 2 su bila ,,suzdÈana" pa predsjednik
Gradskog vijeóa konstatira da je Programa koriðtenja sredstava od zakupa, prodaie,
prodaie izravnom pogodbom, privremenog kori5tenja idavanja na kori5tenje izravnom

,,2a"

pogodbom potjoprivrednog zemljiðta u vlasniðtvu Republike Hrvatske za Grad Õakovec
u 2021., donesen veóinom glasova.
U dvoranije 19 vijeénika.

19. Dono5enje Programa koriëtenja sredstava ostvarena od naknade za
promjenu namjene poljoprivrednog zemljiðta u nepoljoprivredne svrhe u 2021.

Toëka

Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeóa.
Nitko nije traåio rijeö.
U dvoranije bilo prisutno 19 vijeénika

Predsjednik Gradskog vijeóa dao je na glasovanje prijedlog Programa koriëtenja sredstava
promjenu namjene poljoprivrednog zemljiðta u
naknade
nepoljoprivredne svrhe u 2O21.

ostvarena
,,2a"

od

za

je glasovalo 19 vijeónika, 0 je glasovala ,,protiv", 0 je bilo ,,suzdråanih" pa predsjednik

je

Program koriðtenja sredstava ostvarena od naknade za
promjenu namjene poljoprivrednog zemlji5ta u nepoljoprivredne svrhe u2021. donesen
jednoglasno.
Gradskog vijeóa konstatira da

Toðka 20. Dono5enje Odluke o izmjenama i dopunama Programa koriËtenja sredstava
od zakupa, prodaje, prodaie izravnom pogodbom, privremenog kori5tenja i davanja na
koriötenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemlji5ta u vlasniëtvu Republike
Hrvatske za Grad Cakovec u 2020.
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeóa.
Nitko nije traZio rijeö.
U dvoranije bilo prisutno 19 vijeénika.

PredsjednikGradskog vijeóa dao je na glasovanje prijedlog Odluke o izmjenama idopunama
Programa koriétenja sredstava od zakupa, prodaje, prodaie izravnom pogodbom,

privremenog koriðtenja i davanja na koriðtenje izravnom pogodbom poljoprivrednog
zemlji5ta u vlasni5tvu Republike Hrvatske za Grad Öakovec u 2020.

je glasovalo 19 vijeénika, 0 je glasovala ,,protiv", 0 je bilo ,,suzdråanih" pa predsjednik
Gradskog vijeóa konstatira da je Odluka o izmjenama i dopunama Programa koriðtenja
,,2a"

sredstava od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog kori5tenja i
davanja na koriËtenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljiËta u vlasniëtvu
Republike Hrvatske za Grad Õakovec u 2020., donesena jednoglasno.
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Toðka 21. Donoðenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa koriðtenja sredstava

ostvarena

od

naknade

za

promjenu namjene poljoprivrednog zemljiöta

u

nepoljoprivredne svrhe u 2020.
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeóa
Nitko nije traåio rijeð.
U dvoranije bilo prisutno 19 vijeénika.
Predsjednik Gradskog vijeóa dao je na glasovanje prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama
promjenu namjene
naknade
Programa koriStenja sredstava ostvarena
poljoprivrednog zemljiðta u nepoljoprivredne svrhe u 2020.

od

ze

je glasovalo 19 vijeónika, 0 je glasovala ,,protiv", 0 je bilo ,,suzdÈanih" pa predsjednik
Gradskog v'rjeéa konstatira da je Odluka o izmjenama i dopunama Programa koriðtenja
sredstava ostvarena od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljiöta u
,,2a"

nepoljoprivredne svrhe u 2020., donesena jednoglasno.
Toëka 22. Donoëenje Odluke o produljenju vaåenja Strategije razvoia Grada Õakovca
za¡azdoblje do 2020. (Strategija razvoia urbanog podruëia)
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeéa
Nitko nije traZio rijeö.
U dvoranije bilo prisutno 19 vijeónika.

Predsjednik Gradskog vijeéa dao je na glasovanje prijedlog Odluke o produljenju vaåenia
Strategije razvoia Grada ðakovca za ¡azdoblie do 2020. (Strategija razvoia urbanog
podruöia)

ie glasovalo 17 vijeénika,0 je glasovala,,protiv",2 su bila,,suzdrZana" pa predsjednik
Gradskog vijeóa konstatira da je Odluka o produljenju vaåenja Strategije razvoia Grada
Õakovca za razdoblje do 2020, (Strategija razvoia urbanog podruðia), donesena veóinom
,,2a"

glasova.

Toöka 23. DonoSenje Odluke o prodaiizemlji5ta u lUlihovlianu
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeéa.
Nitko nije traåio rijeö.
U dvoranije bilo prisutno 19 vijeónika.

Predsjednik Gradskog vijeéa dao je na glasovanje prijedlog Odluke
Mihovljanu

o prodaii zemljiËta

u

je glasovalo 17 vijeónika,0 je glasovala,,protiv",2 su bila,,suzdråana" pa predsjednik
Gradskog vijeóa konstatira da je Odluka o prodaji zemljiðta u Mihovljanu, donesena

,,2a"

veéinom glasova.
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24. Donoëenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke
komunalne infrastrukture u vlasniötvu Grada öakovca

Toëka

o

proglaSenju

Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeóa.
Nitko nije traZio rijeð.
U dvoranije bilo prisutno 19 vijeénika.

Predsjednik Gradskog vijeóa dao je na glasovanje prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama
Odluke o progta5enju komunalne infrastrukture u vlasni5tvu Grada Öakovca

je glasovalo 16 vijeónika,0 je glasovalo,,protiv",3 su bila,,suzdÈana" pa predsjednik
Gradskog vijeéa konstatira da je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o progla5enju
komunalne infrastrukture u vlasniðtvu Grada Öakovca, donesena veóinom glasova.
,r,,Za"

Toëka 25. Dono5enje Odluke o sufinanciranju radova na izgradnji javne rasviete na
sjevernoi obilaznici Grada Õakovca -l.laza
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeóa
Nitko nije traåio rijeö.
U dvoranije bilo prisutno 19 vijeónika.
Predsjednik Gradskog vijeéa dao je na glasovanje pr'rjedlog Odluke o sufinanciranju radova
na izgradnjijavne rasvjete na sjevernoj obilaznici Grada Öakovca -l.laza

je glasovalo 13 vijeénika, 0 je glasovalo,,protiv",6 je bilo,,suzdÈanih" pa predsjednik
Gradskog vijeóa konstatira da je Odluka o sufinanciranju radova na izgradnji javne
rasviete na sievernoi obilazniciGrada Õakovca - 1.îaza, donesena veóinom glasova.

,,2a"

Toëka 26.a Donoëenje Ptana djelovanja Grada Õakovca u podruëiu prirodnih nepogoda

2a2021.
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeóa.
Nitko nije traËio rijeð.
U dvoranije bilo prisutno 19 vijeénika.

Predsjednik Gradskog vijeéa dao je na glasovanje prijedlog Plana djelovanja Grada Õakovca

u podruöiu prirodnih nepogoda 2a2021.

je glasovalo 18 vijeónika, 0 je glasovala ,,protiv", 1 je bio ,,suzdÈan" pa predsjednik
Gradskog vijeóa konstatira da je Plan djelovanja Grada Õakovca u podruöiu prirodnih
,,2a"

nepogoda 2a2021., donesen veéinom glasova.

l7

Toðka 26.b Donoðenje Analize stanja sustava civilne zaðtite na podruðiu Grada öakovca
za2O20.
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeéa.
Nitko nije traåio rijeë.
U dvoranije bilo prisutno 19 vijeénika.

Predsjednik Gradskog vijeóa dao je na glasovanje prijedlog Analize stania sustava civilne
zaðtite na podruëiu Grada Gakovca za2020,
,,2a" je gtasovalo 18 vijeénika, 0 je glasovala ,,protiv", 1 je bio ,,suzdråan" pa predsjednik
Gradskog vijeóa konstatira da je Analiza stanja sustava civilne zaötite na podruöiu Grada
Õakovca 2a202O., donesena veéinom glasova.

Toöka 26.c Dono5enje Ptana razvoia sustava civilne za5tite na podruëiu Grada Õakovca

za2O2l.
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeéa.
Nitko nije traåio rijeð.
U dvoranije bilo prisutno 19 vijeónika.

Predsjednik Gradskog vijeéa dao je na glasovanje prijedlog Plana razvoia sustava civilne
za5tite na podruëiu Grada Cakovca za202l.

je glasovalo 19 vijeónika,0 je glasovala,,protiv",0 je bilo,,suzdråanih" pa predsþdnik
Gradskog vijeóa konstatira da je Plan razvoia sustava civilne zaëtite na podruðiu Grada
Öakovca za 2O21., donesen jednoglasno.
,,2a"

Toðka 27. Donoðenje Rie5enja o razrjeðenju i imenovanju predsjednika Upravnog viieéa

Centra za kulturu Gakovec
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeéa.
U raspravisu sudjelovali: Karolina Juzba5ió, Stjepan Kovaë, Predrag Koðila.
U dvoranije bilo prisutno 19 vijeónika,

Predsjednik Gradskog vijeéa dao je na glasovanje prijedlog $ieËenia
imenovanju predsiednika Upravnog viieéa Centra za kulturu Cakovec

o razrie5enju

i

je glasovalo 12 vijeénika, 0 je glasovala ,,protiv", 7 je bilo ,,suzdrZanih" pa predsjednik
Gradskog vijeéa konstatira da je Rieëenje o razrieðenju i imenovaniu predsiednika
Upravnog vijeéa Gentfa za kulturu Gakovec, doneseno veéinom glasova.
,,2a"

Toëka 28. Donoðenje Odluke o ukidanju statusa opóeg dobra za këbr. 13011i 130/2' k.o.
Savska Ves
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeóa.
Nitko nije traåio rijeð.
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U dvoranije bilo prisutno 19 vijeénika.

Predsjednik Gradskog vijeéa dao je na glasovanje prijedlog Odluke
opéeg dobra za köbr. 130/l a 13Ol2, k.o. Savska Ves

o ukidanju statusa

,,2a" je glasovalo 18 vijeénika, 0 je glasovala ,,protiv", 1 je bio ,,suzdÈan" pa predsjednik
Gradskog vijeóa konstatira da je Odluka o ukidanju statusa opóeg dobra za këbr. f 30/1 ¡
130t2, k.o. Savska Ves, donesena veéinom glasova.

Toëka 29. Dono5enje Odluke o visini naknade zaranto¡
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeéa.

Za rijeë se javio Josip Zoröec.
U dvoranije bilo prisutno 18 vijeónika.

Predsjednik Gradskog vijeéa dao
razvoi.

je na glasovanje prijedlog Odluke o visini naknade

za

je glasovalo 11 vijeónika, 4 su glasovala ,,protiv", 3 su bila ,,suzdÈana" pa predsjednik
Gradskog vijeéa konstatira da je Odluka o visini naknade za razvoi, donesena veóinom
,,2a"

glasova.

Toëka 30. Donoöenje Odluke o parcelaciji i prodajizemlji5ta sjeverno od ulice Jakovca
Gotovca u öakovcu
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeéa.
Nitko nije traåio rijeö.
U dvoranije bilo prisutno 18 vijeónika,

Predsjednik Gradskog vijeéa dao je na glasovanje- prijedlog Odluke o parcelaciji
zemlji5ta sjeverno od ulice Jakovca Gotovca u Cakovcu
,,2a"

i prodaji

je glasovalo 15 vijeónika, 0 je glasovala ,,protiv", 3 su bila,,suzdråana" pa predsjednik

Gradskog vijeéa konslatira da je Odluka o parcelaciji i prodaji zemljiëta sjeverno od ulice
Jakovca Gotovca u Cakovcu, donesena veéinom glasova.

Predsjednik Gradskog vijeéa zakljuëio je sjednicu Gradskog vijeóa u 18:33 sati
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