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IZVOD IZ ZAPISNIKA 
 

s 16. Gradonačelnikovog stručnog kolegija održanog 30. lipnja 2011. u Gradskoj 
vijećnici u Čakovcu, Ulica kralja Tomislava 15, s početkom u 09.00 sati 

 
Stručni kolegij je otvorio Gradonačelnik i konstatirao da su kolegiju nazočni zamjenici 

gradonačelnika i pročelnici upravnih tijela Grada Čakovca. Konstatirao je da su kolegiju 
nazočni i novinari. 
 

Stručnom kolegiju su bili prisutni: predsjednik Gradskog vijeća Grada Čakovca 
Gordan Vrbanec, ing. el., zamjenici gradonačelnika Grada Čakovca Zoran Vidović, prist. oec. 
I Veselin Biševac, mag. ing., pročelnici upravnih tijela Uprave Grada Čakovca: mr. sc. prava 
Dragica Kemeter, Lidija Jaklin, mag. oec., Slobodan Veinović, mag. politologije, Nenad 
Hranilović, mag. oec., Antun Gjerapić, mag. ing. aedif., Ivica Pongrac, bac. ing. sigurnosti i 
zaštite, Oliver Ilić, mag. ing. arh. – u ime Upravnog odjela za prostorno uređenje, Ninoslav 
Šipoš, mag. ing. arh. i urb., direktori gradskih poduzeća: Snježana Avirović – direktorica GKP 
„Čakom“ d.o.o.,  Miodrag Novosel – direktor GP „Ekom“ d.o.o., Andrej Gregorec – direktor 
GP „Stanorad“ d.o.o. Čakovec te Ivan Krištofić, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe 
Grada Čakovca. 

  
Uz materijale, članovi gradonačelnikovog stručnog kolegija primili su: 

1. Izvod iz zapisnika s 15. stručnog kolegija gradonačelnika 
2. Izvješće o poslovanju i financijsko izvješće za 2010., GKP „Čakom“ d.o.o. Čakovec 
3. Izvješće o poslovanju i godišnji financijski izvještaji za 2010., GP „Ekom“ d.o.o. Čakovec 
4. Financijska izvješća za 2010., GP „Stanorad“ d.o.o. Čakovec 
5. Izvještaj o poslovanju Razvojne agencije Grada Čakovca –  Razvojne agencije Grada 
Čakovca „ČakRA“ d.o.o. za 2010. 
6. Izvješće o Gradskoj poticanoj stanogradnji GP „Stanorad“ d.o.o. Čakovec  
7. Izvješće o nalazu državne revizije 
8. Izvješće o održanoj javnoj tribini s tematikom lokalne samouprave 
9. Informacija o nadzoru javno-prometnih površina i stanju sigurnosti u Gradu Čakovcu 
10. Izvješće - transparentnost Proračuna Grada Čakovca 
 
Krenulo se na rad po dnevnom redu. 
 

D N E V N I    R E D 
 

1. Utvrđivanje konačnog prijedloga Odluke o: 
a)  donošenju II-ih Izmjena i dopuna GUP-a Grada Čakovca; 
b)  donošenju Izmjena i dopuna DPU-a područja oko Policijske uprave u Čakovcu; 
c)  donošenju UPU-a zapadnog dijela naselja Ivanovec; 
d)  donošenju DPU-a "Centar" Ivanovec; 
e)  izradi Izmjena i dopuna PPU-a Grada Čakovca; 
f)  donošenju DPU-a prostora vojarne u Čakovcu, 
te njihovo upućivanje Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje (materijal u prilogu) 

2. Upućivanje Izvješća o radu gradonačelnika Grada Čakovca od 1. siječnja 2011. do 30. 
lipnja 2011. i prijedloga Odluke o usvajanju Izvješća, Gradskom vijeću Grada Čakovca, 
na usvajanje (materijal u prilogu) 

3. Javna vatrogasna postrojba Čakovec: (materijal u prilogu) 
a) Upućivanje prijedloga Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Čakovec  
Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje  
b) Utvrđivanje teksta Sporazuma o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Čakovec 

4. Upućivanje prijedloga Odluka o izmjenama: (materijal u prilogu) 
a) i dopunama Odluke o uređenju i održavanju naselja; 
b) Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti; 

Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje  
5. Donošenje Izmjena i dopuna Plana nabave za 2011. (materijal u prilogu) 
6. Donošenje Zaključka o obavljanju dimnjačarskih poslova na V. dimnjačarskom području 

Grada Čakovca  (materijal u prilogu) 
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7. Upućivanje prijedloga Odluke o usvajanju Poslovnog plana za investiciju sanacije 
odlagališta Totovec I. faza – sanacija odlagališta Totovec – povećanje investicije, II. faza 
– oporabilište otpada Totovec, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje  
(materijal u prilogu) 

8. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu sufinanciranja 
boravka djece s područja Grada u predškolskim ustanovama, Gradskom vijeću Grada 
Čakovca, na donošenje (materijal u prilogu) 

9. Upućivanje prijedloga Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece 
u Dječji vrtić Čakovec, Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje  
(materijal u prilogu) 

10. Upućivanje prijedloga Odluke o načinu provedbe javnog natječaja i uvjetima za članove 
nadzornih, odnosno upravnih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Čakovec ima 
udjele, odnosno dionice, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje  
(materijal u prilogu) 

11. Upućivanje prijedloga Odluke o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Grad 
Čakovec, Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje (materijal u prilogu) 

12. Donošenje Zaključka o sufinanciranju manifestacije “Ljeto u Gradu Zrinskih 2011.“ 
(materijal u prilogu) 

13. Donošenje Zaključka o uništavanju ambrozije (materijal u prilogu) 
14. Donošenje Zaključka o zahtjevu crkve Sv. Antuna Padovanskog (materijal u prilogu) 
15. Donošenje Zaključka o potvrđivanju zapovjednika DVD-a Totovec (materijal u prilogu) 
16. Organizacija pučke kuhinje (materijal u prilogu) 
17. Donošenje Zaključaka iz područja imovinsko-pravnih djelatnosti  (materijal u prilogu) 
 
Točka 7.  
 

Upućivanje prijedloga Odluke o usvajanju Poslovnog plana za investiciju 
sanacije odlagališta Totovec I. faza – sanacija odlagališta Totovec – povećanje 
investicije, II. faza – oporabilište otpada Totovec, Gradskom vijeću Grada Čakovca na 
donošenje  
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
Prijedlog Odluke o usvajanju Poslovnog plana za investiciju sanacije 

odlagališta Totovec – povećanje investicije, II. faza – oporabilište otpada Totovec – 
povećanje investicije, II faza – oporabilište otpada Totovec (reciklažno dvorište, 
sortirnica i kompostirnica), upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca, na 
donošenje. 
 
Točka 1.  
 
Utvrđivanje konačnog prijedloga Odluke o: 
 
a) donošenju II-ih izmjena i dopuna GUP-a Grada Čakovca 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
Utvrđuje se konačni prijedlog Odluke o donošenju II-ih Izmjena i dopuna 

Generalnog urbanističkog plana Grada Čakovca, te se upućuje Gradskom vijeću 
Grada Čakovca, na donošenje. 
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b) donošenju Izmjena i dopuna DPU-a područja oko Policijske uprave u Čakovcu 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 

Utvrđuje se konačni prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna DPU-a 
područja oko Policijske uprave u Čakovec te se upućuje Gradskom vijeću Grada 
Čakovca, na donošenje. 
 
c) donošenje UPU-a zapadnog dijela naselja Ivanovec 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
Utvrđuje se konačni prijedlog Odluke o donošenju UPU-a zapadnog dijela 

naselja Ivanovec te se upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 
 
d) donošenju DPU-a „Centar“ Ivanovec 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 

Utvrđuje se konačni prijedlog Odluke o donošenju DPU-a „Centar“ Ivanovec te 
se upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 
 
e) izradi Izmjena i dopuna PPU-a Grada Čakovca 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
Utvrđuje se konačni prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog 

plana uređenja Grada Čakovca te se upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na 
donošenje. 
 
f) donošenju DPU-a prostora vojarne u Čakovcu 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 

Utvrđuje se konačni prijedlog Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja 
prostora vojarne u Čakovcu te se upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na 
donošenje. 
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Točka 2.  
 
Upućivanje Izvješća o radu gradonačelnika Grada Čakovca od 1. siječnja 2011. do 30. 
lipnja 2011. i prijedloga Odluke o usvajanju Izvješća, Gradskom vijeću Grada Čakovca, 
na usvajanje 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
Izvješće o radu gradonačelnika Grada Čakovca od 1. siječnja 2011. do 30. lipnja 

2011. KLASE: 021-05/11-01/95, URBROJ: 2109/02-01-11-02, od 30. lipnja 2011., te 
prijedlog Odluke o usvajanju istog, upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca, na 
donošenje. 
 
Točka 3.  
 
Javna vatrogasna  postrojba Čakovec: 
 
a) Upućivanje prijedloga Odluke o osnivanju javne vatrogasne postrojbe Čakovec, 
Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak: 
 
Prijedlog Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Čakovec, upućuje se 

Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 
 
b) Utvrđivanje teksta Sporazuma o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Čakovec 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
U raspravi su sudjelovali: Branko Šalamon, Ivan Krištofić, Lidija Jaklin, Veselin Biševac 
 

Nakon rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak: 
 
Grad Čakovec pristupiti će potpisivanju Sporazuma o osnivanju Javne 

vatrogasne postrojbe Čakovec, nakon što Gradsko vijeće Grada Čakovca donese 
Odluku o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Čakovec te nakon što predstavnička 
tijela gradova Preloga i Murskoga Središća, te općine Nedelišća, Male Subotice, Sv. 
Juraja na Bregu, Podturna, Belice, Domašinca, Selnice, Šenkovca, Gornjeg Mihaljevca, 
Orehovice, Pribislavca, Strahoninca, Vratišinca i Dekanovca, donesu svoje odluke o 
osnivanju.  
 
Točka 4.  
 
Upućivanje prijedloga Odluka o izmjenama i dopunama: 
 
a) Odluke o uređenju i održavanju naselja 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
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Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju i održavanju 

naselja, upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 
 

b) Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 

Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti upućuje se 
Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 
 
Točka 5.  
 
Donošenje Izmjena i dopuna Plana nabave za 2011. 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio  
 
Izmjene i dopune Plana nabave za 2011. 

 
Točka 6.  
 

Donošenje Zaključka o obavljanju dimnjačarskih poslova na V. dimnjačarskom 
području Grada Čakovca 

 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
Raskida se Ugovor o dodjeli koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na 

petom (V) dimnjačarskom području Grada Čakovca br. 05/06 od 24. srpnja 2006. i 
Aneks 1. Ugovora br. 05/09 od 27. ožujka 2009., sklopljeni između Grada Čakovca i 
Srečka Šveleca, dimnjačarskog obrtnika iz Strahoninca, Matije Gupca 39. 

Do provedbe postupka za davanje koncesije, dimnjačarski poslovi na V. 
dimnjačarskom području Grada Čakovca, privremeno se dodjeljuju dimnjačarskom 
obrtu DIMOS, vl. Robert Zver, iz Strahoninca, Poljska 39a. 

Raspisuje se natječaj za dodjelu slobodne koncesije na V. dimnjačarskom 
području Grada Čakovca. 

Imenuje se komisija za provedbu natječaja za dodjelu slobodne koncesije, u 
sastavu: 

1. Predstavnik udruženja obrtnika Međimurske županije, 
2. Zoran Vidović, zamjenik gradonačelnika Grada Čakovca, 
3. Ivica Pongrac, pročelnik UO za komunalno redarstvo, 
4. Nikola Hladki, 
5. Veselko Brkić, predstavnik „Međimurje plin“ d.o.o.  
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Točka 8.  
 
Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu 
sufinanciranja boravka djece s područja Grada u predškolskim ustanovama, 
Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu sufinanciranja 

boravka djece s područja Grada u predškolskim ustanovama, upućuje se Gradskom 
vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 
 
Točka 9.  
 
Upućivanje prijedloga Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prednosti pri upisu 
djece u Dječji vrtić Čakovec, Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak: 
 
Prijedlog Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u 

Dječji vrtić Čakovec, upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 
 
Točka 10.  
 

Upućivanje prijedloga Odluke o načinu provedbe javnog natječaja i uvjetima za 
članove nadzornih, odnosno upravnih odbora trgovačkih društava u kojima Grad 
Čakovec ima udjele, odnosno dionice, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje  
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak: 
 
Prijedlog Odluke o načinu provedbe javnog natječaja i uvjetima za članove 

nadzornih, odnosno upravnih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Čakovec ima 
udjele i dionice, upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 
 
Točka 11. 
 
Upućivanje prijedloga Odluke o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Grad 
Čakovec, Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje  
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
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Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
Prijedlog Odluke o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Grad 

Čakovec, upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 
 
Točka 12. 
 
Donošenje Zaključka o sufinanciranju manifestacije “Ljeto u Gradu Zrinskih 2011.“ 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  

 
Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak: 

 
Odobrava se sufinanciranje manifestacije „Ljeto u Gradu Zrinskih 2011“, iz 

sredstava prikupljenih naplatom parkiranja u Gradu Čakovcu u vremenskom periodu 
od 29.07. – 02.08.2011.  

U navedenom vremenskom periodu naplata će se vršiti u sve dane (uključujući 
subotu i nedjelju), u vremenu od 07,00-20,00 sati. 

GKP Čakom d.o.o. će iz prikupljenih sredstava podmiriti troškove djelatnika i 
organizacije parkiranja. 

GKP Čakom d.o.o., obvezuje se podnijeti izvješće gradonačelniku Grada 
Čakovca, o prikupljenim sredstvima u navedenom vremenskom periodu, te proslijediti 
ista Turističkoj zajednici Grada Čakovca. 
 
Točka 13. 
 
Donošenje Zaključka o uništavanju ambrozije 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
 Udruzi Hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a Međimurske županije i Udruzi 

dragovoljaca Hrvatskih obrambenih snaga Međimurske županije odobrava se 
uključivanje u akciju uništavanja ambrozije na području Grada Čakovca tijekom 2011.  

Iz proračunskih sredstva namijenjenih zaštiti od ambrozije, izdvojit će se iznos 
od 2.500,00 kuna pojedinačno za svaku Udrugu, a isti će im se isplatiti obročno po 
utvrđenim površinama uništenog korova ambrozije. 

Nadzor i provedbu uništavanja ambrozije u okviru redovitog programa, provodit 
će Komunalno redarstvo Grada Čakovca i GKP „Čakom“ d.o.o. 
     
Točka 14. 
 
Donošenje Zaključka o zahtjevu crkve Sv. Antuna Padovanskog 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 

Obvezuje se Upravni odjel za komunalno redarstvo Grada Čakovca, svakom 
pojedinačnom korisniku javne površine na prostoru uz Trg Sv. Antuna Padovanskog 
12. i 13. lipnja 2011., izdati Rješenje o korištenju javne površine. 
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Korisnici javne površine iz točke I. ovog Zaključka, naknadu će uplatiti u korist 
Župe Sv. Antuna Padovanskog za izradu mozaika u crkvi. 
 
Točka 15.  
 
Donošenje Zaključka o potvrđivanju zapovjednika DVD-a Totovec  
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  

 
Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak: 
 
Potvrđuje se Odluka Skupštine Dobrovoljnog vatrogasnog društva Totovec o 

imenovanju ANTONA DANČA, iz Dobrovoljnog vatrogasnog društva Totovec, za 
zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva Totovec, na vrijeme od 4 godine. 
 
Točka 16. 
 
Organizacija pučke kuhinje 
 

Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak: 
 
Grad Čakovec će od 1. srpnja do 31. prosinca 2011., sufinancirati 50% troškova 

prehrane za korisnike pučke kuhinje s područja Grada Čakovca, odnosno jedan obrok 
dnevno pet dana tjedno, za najviše 50 korisnika, prema popisu Centra za socijalnu 
skrb Čakovec. 
 
Točka 17. Donošenje Zaključaka iz područja imovinsko-pravnih djelatnosti   
 
I. Odluka o upravljanju objektima (dječjim vrtićima i jaslicama), u vlasništvu Grada 
Čakovca 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  

 
Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  

 
Prijedlog Odluke o upravljanju objektima (dječjim vrtićima i jaslicama), u 

vlasništvu Grada Čakovca, upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca, na 
donošenje. 
 
II. Odluka o davanju odmarališta Dramalj, Braće Car 22, Dramalj, u vlasništvo Grada 
Čakovca, a na upravljanje i korištenje GP „Ekom“ d.o.o. Čakovec 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
U raspravi su sudjelovali: Branko Šalamon, Gordan Vrbanec, Veselin Biševac, Lidija Jaklin 
 

Nakon rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak: 
 
Prijedlog Odluke o davanju odmarališta Dramalj, Braće Car 22, Dramalj, u 

vlasništvo Grada Čakovca, a na upravljanje i korištenje GP „Ekom“ d.o.o. Čakovec 
upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.  
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III. Odluka o darovanju Dječjeg vrtića “Mrav” u Mačkovcu i Dječjeg vrtića i jaslica 
“Cipelica”, u Čakovcu, Gradu Čakovcu u vlasništvo 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  

 
Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
Prijedlog Odluke o darovanju Dječjeg vrtića “Mrav” u Mačkovcu i Dječjeg vrtića 

i jaslica “Cipelica”, u Čakovcu, Gradu Čakovcu u vlasništvo, upućuje se Gradskom 
vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 
 
IV. Suglasnost na prijenos Ugovora o zakupu poslovnog prostora na adresi Josipa 
Bana Jelačića 25, Čakovec, od 1. srpnja 2009., sklopljenog između Dječjeg vrtića 
Čakovec i Dječjeg vrtića Dječja mašta, na Grad Čakovec 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  

 
Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
Prijedlog Suglasnosti na prijenos Ugovora o zakupu poslovnog prostora na 

adresi Josipa Bana Jelačića 25, Čakovec, od 1. srpnja 2009., sklopljenog između 
Dječjeg vrtića Čakovec i Dječjeg vrtića Dječja mašta, na Grad Čakovec, upućuje se 
Gradskom vijeću Grada Čakovca. 
 
V. Odluka o sklapanju Sporazuma o utvrđenju visine zateznih kamata, između Grada 
Čakovca i Međimurske županije 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  

 
Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  

 
Prijedlog Odluke o sklapanju Sporazuma o utvrđenju visine zateznih kamata, između 
Grada Čakovca i Međimurske županije, upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca, 
na donošenje, s time da se u predočeni tekst Odluke dodaju novi članci 2.  i 3. koji 
glase:  

„Članak 2. 
 Ukoliko dođe do raskida Ugovora i nekretnina iz članka 1. ove Odluke bude 
vraćena u vlasništvo Republike Hrvatske, Međimurske županija obvezuje se vratiti 
Gradu Čakovcu puni iznos isplaćene kupoprodajne cijene za predmetnu nekretninu, 
sa zakonskom zateznom kamatom. 

Članak 3. 
 Za sva plaćanja koja je Međimurska županija izvršila Gradu Čakovcu sa 
zakašnjenjem, obvezna je za razdoblje zakašnjenja, isplatiti zakonsku zateznu kamatu 
Gradu Čakovcu.“ 
 Dosadašnji članci 2. i 3. Odluke postaju postaju članci 4. i 5. 
 
Gradonačelnik zaključuje stručni kolegij u 10.03 sati.  
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