IZVOD IZ ZAPISNIKA
sa 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca održane 24. studenog 2011.,
u Gradskoj vijećnici u Čakovcu K. Tomislava 15, s početkom u 12.00 sati
Sjednicu je s Pozivom KLASE:021-05/11-01/186, URBROJ:2109/02-01-11-01, od 17.
studenog 2011., sazvao predsjednik Gradskog vijeća Gordan Vrbanec, ing. el. Konstatirao je
da su sjednici nazočni svi vijećnici osim Davora Bratkovića, Ljubice Pavčec, Željka
Jakopeca, Đure Bela i Vedrana Mikulića. Prisutni su: gradonačelnik Branko Šalamon,
zamjenici gradonačelnika Veselin Biševac, mag. ing. elektrotehnike i Zoran Vidović, prist.
oec. Sjednici su prisustvovali pročelnici upravnih tijela Grada Čakovca: mr. sc. Dragica
Kemeter, mag. iur. - pročelnica Upravnog odjela za upravu, Ninoslav Šipoš, mag. ing. arh. i
urb. - pročelnik Službe za provođenje dokumenata prostornog uređenja i izdavanje akata o
gradnji, Lidija Jaklin, univ. spec. oec. - pročelnica Upravnog odjela za financiranje, Slobodan
Veinović, mag. politologije - pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti, Nenad
Hranilović, mag. oec. - pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, Antun Gjerapić, mag.
ing. aedif. - pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, Marijana Pal, mag. oec.
– voditelj Službe za unutarnju reviziju, Velimir Kramarić, mag. ing. arh. i urb. – pročelnik
Upravnog odjela za prostorno uređenje i Ivica Pongrac, univ. spec. oec. – pročelnik
Upravnog odjela za komunalno redarstvo.
Predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je u vijećnici prisutno 20 vijećnika te da
Gradsko vijeće ima kvorum.
Predsjednik Gradskog vijeća konstatira da su sjednici prisutni predstavnici medija.
Predsjednik Gradskog vijeća obavijestio je vijećnike da su uz materijale dobili:
1. Izvod iz zapisnika s 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca
2. Sporazum o osnivanju JVP Čakovec
3. Suglasnost na promjenu cijene usluge održavanja čistoće i odlaganja komunalnog
otpada GKP „Čakom“ d.o.o. Čakovec
4. Pisani obrazac prijave za aktualni sat
Predsjednik Gradskog vijeća konstatirao je da su vijećnici dobili Izvod iz zapisnika s
15. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca.
Predsjednik Gradskog vijeća daje na usvajanje Izvod iz zapisnika sa 15. sjednice
Gradskog vijeća Grada Čakovca KLASE: 021-05/11-01/159, URBROJ: 2109/2-02-10-14
od 6. listopada 2011.
«Za» je glasovalo 20 prisutnih vijećnika, 0 ih je bilo „protiv“, 0 „suzdržanih“ pa
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Izvod iz zapisnika sa 15. sjednice Gradskog
vijeća Grada Čakovca, usvojen jednoglasno.
Predsjednik Gradskog vijeća konstatira da su vijećnici primili na stol:
- Opažanja i preporuke Pravobraniteljice za djecu u Dječjem vrtiću Čakovec
- Mišljenje Odbora za financije i proračun
- Mišljenja Odbora za društvene djelatnosti
- Mišljenja Odbora za statutarno pravna pitanja
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje Dnevni red sa 16. sjednice Gradskog
vijeća Grada Čakovca.
„Za“ je glasovalo 20 vijećnika, 0 ih je bilo „suzdržanih“ i 0 „protiv“ pa predsjednik
Gradskog vijeća konstatira da je jednoglasno usvojen sljedeći:

DNEVNI

RED

1. Donošenje Odluke i Proračuna Grada Čakovca za razdoblje 2012–2014.
2. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2012.
3. Donošenje:
a. Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za
2012.;
b. Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2012.;
c. Plana gradnje komunalnih vodnih građevina Grada Čakovca za 2012.;
d. Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2012.;
e. Programa javnih potreba u športu za 2012.;
f. Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 2012.,
4. Usvajanje Programa rada Savjeta mladih Grada Čakovca za 2012.
5. Upućivanje Javnog poziva za članove Savjeta mladih Grada Čakovca
6. Suglasnost na Statute:
a. I. Osnovne škole Čakovec;
b. II. Osnovne škole Čakovec;
c. III. Osnovne škole Čakovec;
d. Centra za odgoj i obrazovanje;
e. Osnovne škole Kuršanec;
f. Osnovne škole Ivanovec,
7. Donošenje Odluke o kandidatima za članove NO Stanorada d.o.o. Čakovec
8. Davanje Suglasnosti:
a) na visinu ekonomske cijene Dječjeg vrtića Čakovec za romsku nacionalnu manjinu
b) na cijenu Dječjeg vrtića Čakovec za kraće programe
9. Prethodna suglasnost na prijedlog Statuta Javne vatrogasne postrojbe Čakovca
10. Suglasnost na udruživanje JVP Čakovec u Zajednicu ustanova
11. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u
Gradskom vijeću Grada Čakovca za 2012.
12. Donošenje Odluke o načinu financiranja vijeća romske nacionalne manjine u Gradu
Čakovcu u 2012.
13. Upućivanje Javnog poziva za izgradnju upravne zgrade Grada Čakovca
Predsjednik Gradskog vijeća otvara aktualni sat u 12.03 sati.
Zlata Zorko:
a) Zatražila je pisano očitovanje o tome da li GKP „Čakom“ može od iduće godine
organizirati i selektivno skupljanje otpadnog tekstilnog materijala?
b) Pitala je da li postoji mogućnost da se krene u izgradnju novog Centra za odgoj i
obrazovanje, iduće godine jer bi time III. osnovna škola dobila veći prostor.
Branko Šalamon odgovorio je:
a) Odgovor ćete dobiti u pisanom obliku. Slažem se da bi to trebalo organizirati.
b) Od državnih tijela na čije su adrese otišle zamolbe, nismo dobili nikakve podrške u
realizaciji tog projekta, iako smo sve učinili. Nadamo se da ćemo od iduće godine dobiti
novce.
U vijećnici je trenutno prisutan 21 vijećnik.
Karolina Juzbašić postavila je sljedeća pitanja:
a) Građani pitaju što je sa održavanjem čistoće centra grada jer je prilično neuredan,
posebno Strossmayerova ulica u Čakovcu. Koje službe to kontroliraju? Trebalo bi
pojačati nadzor nad time.
b) Kad će početi uređivanje grada s obzirom da se bliži advent?
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Branko Šalamon odgovorio je:
a) Naloge daju gradske službe, a čisti GKP „Čakom“ sukladno raspoloživim novčanim
sredstvima.
b) Što se tiče uređenja grada do adventa, grad će biti uređen sa istim troškovima kao i
lani.
Mario Medved postavio je sljedeća pitanja:
a) S obzirom da je stupio na snagu novi Zakon o cestama, a donijet je i novi Pravilnik o
razvrstavanju javnih cesta, da li se zna da od ŽUC-a preuzimamo veliki broj
kilometara nerazvrstanih cesta te koliko će to koštati?
b) Koliko je sredstava ŽUC-a utrošeno za održavanje prometnica užeg centra grada
Čakovca protekle godine, s obzirom da je ŽUC prošle godine potrošio 25 milijuna
kuna? Koliko je od toga potrošeno na Grad Čakovec? Zatražio je pisani odgovor.
Branko Šalamon, odgovorio je:
a) Preuzeti ćemo 64 km cesta, a do 1. travnja iduće godine, trebali bi doznati koga ćemo
preuzeti od njihovih stručnih službi.
b) Sredstva koja smo dobili od ŽUC-a mnogo su manja nego što su dobile druge jedinice
lokalne samouprave iz Međimurja. Nismo zadovoljni. Prije nego ćemo preuzeti dio ŽUC-a,
tražiti ću od njih podatke koliko su sredstava u zadnjih 5 godina dodijelili drugim jedinicama
lokalne samouprave Međimurja.
Đuro Bel postavio je sljedeća pitanja:
a) Da li su pogodnosti o priključenju na kanalizaciju koje smo uveli u dogovoru s
Međimurskim vodama, dovele do rezultata? Da li znamo da je na snazi Uredba o
najvišem iznosu naknade za priključenje građevina i drugih nekretnina na komunalne
vodne građevine te da moramo donijeti i novu Odluku o priključenju?
b) Zašto nikoga od dužnosnika nije bilo na obilježavanju 347. obljetnice pogibije
Zrinskih?
c) S obzirom da je pročitao u novinama, zanimala ga je i reakcija gradonačelnika na
očitovanje građana o Sajmištu u Čakovcu, te parkiranju uz dječje igralište.
Branko Šalamon odgovorio je:
a) Koliko znamo, došlo je, sukladno Odluci o akcijskom priključenju do priključaka 5 ili 6
domaćinstava s kojima su sklopljeni ugovori. Na idućoj sjednici Gradskog vijeća
donijeti ćemo, u roku, Odluku o izmjenama Odluke o priključenju na komunalne
vodne građevine, prema kojoj će cijena priključka pasti na 1.950,00 kuna. Dakle,
cijena pada pa će tu Grad također pretrpjeti velike štete.
b) Koliko mi je poznato, bio je predstavnik Gradskog vijeća.
c) Što se tiče Sajmišta, parkiralište je napravljeno, poštivanjem svih uvjeta.
Zoran Vidović odgovorio je da očekuje da se građani jave te da se pronađe zajedničko
rješenje na terenu.
Stjepan Vranović postavio je pitanje tko je odobrio preventivu dimnjačarske službe koja je u
toku, a koju provodi obrtnik „Dimos“. Koliko puta se ta preventiva mora obavljati i kad, s
obzirom da je kontrola bila prije 2 godine, zajedno s Međimurje plinom te s obzirom na to da
to dosta košta?
Branko Šalamon odgovorio je da dimovodne instalacije treba čistiti, s obzirom na broj
stradalih po različitim lokacijama Grada Čakovca. Ljudski život previše vrijedi. Obrtnik
„Dimos“ ima sve dozvole za rad i odobreni Cjenik.
Ivica Pongrac priključio se odgovoru te je naveo da čitav niz zakonskih propisa definira
obavljanje dimnjačarske službe s kojima je usklađena i naša Odluka o obavljanju
dimnjačarskih poslova, sukladno kojoj dimnjačari obavljaju svoj posao, pa tako i „Dimos“.
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Romano Bogdan postavio je sljedeća pitanja:
a) Zašto su zeleni otoci u Čakovcu otoci smeća te kako to da je zeleni otok u Ulici T.
Masaryka čist? Hoće li se takav otok kao što je u Ulici T. Masaryka, koji je valjda
eksperiment, graditi i drugdje?
b) Zašto su gradski „city light“ tako nekvalitetni s obzirom da propuštaju vlagu i mogu li
se renovirati jer im je namjena korisna?
Branko Šalamon odgovorio je:
a) S obzirom da je bilo dosta prigovora na neurednost oko zelenih otoka, veći broj njih
smo smanjili jer smo uveli novi način prikupljanja otpada. Zeleni otok u T. Masaryka je
posebno financiran i on je dobar.
b) Nisu svi panoi gradski. Naši su oni koje koristi Turistički ured i Centar za kulturu pa
ćemo te pokušati srediti.
Đuro Bel pohvalio je gradonačelnika što je našao novaca za stipendije za 106 novih
studenata.
Branko Šalamon zahvalio je vijećnicima što su podržali takvu ideju u proračunu.
Renato Slaviček podsjetio je vijećnike da su prije par godina stanari solitera htjeli na svoje
zgrade postaviti velike reklamne panoe, ali su tada stručne službe grada, rekle ne. Kako je
sada moguće da se jedan takav reklamni pano pojavio na jednoj zgradi u Ulici Ivana
Morandinija u Čakovcu i da li je to sada u skladu s vizualnim uređenjem grada?
Ivica Pongrac odgovorio je da je Upravni odjel za prostorno uređenje odobrio postavljanje
reklamnih panoa te vrste, ali maksimalno do 12 m 2 veličine. Konkretni pano postavljen je na
određeno vrijeme uz suglasnost svih stanara, a naknada ide stanarima za sanaciju krova.
U 12.35 sati predsjednik Gradskog vijeća zatvara aktualni sat.
Točka 1.
Donošenje Odluke i Proračuna Grada Čakovca za razdoblje 2012–2014.
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća.
U raspravi su sudjelovali: Branko Šalamon, Renato Slaviček, Lidija Jaklin, Đuro Bel
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje
Odluku i Proračun Grada Čakovca za razdoblje 2012-2014.
„Za“ je glasovalo 16 vijećnika, 0 ih je glasovalo „protiv“, 5 su bila „suzdržana“
pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da su Odluka i Proračun Grada Čakovca za
razdoblje 2012-2014., doneseni većinom glasova.
Točka 2.
Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2012.
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća.
Nitko nije sudjelovao u raspravi.
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje
Odluku o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2012.
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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 izvršavanju Proračuna
Grada Čakovca za 2012., donesena većinom glasova.
Točka 3.a
Donošenje 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
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2012.
„Za“ je glasovalo 17 vijećnika, 0 ih je glasovalo „protiv“, 4 su bila „suzdržana“
pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Program gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2012. donesen većinom glasova.
Točka 3.b
Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2012.
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća.
Nitko nije sudjelovao u raspravi.
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje
Program održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2012.
„Za“ je glasovalo 17 vijećnika, 0 ih je glasovalo „protiv“, 4 su bila „suzdržana“
pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Program održavanja komunalne
infrastrukture Grada Čakovca, za 2012., donesen većinom glasova.
Točka 3.c
Donošenje Plana gradnje komunalnih vodnih građevina Grada Čakovca za 2012.
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća.
Nitko nije sudjelovao u raspravi.
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje
Plan gradnje komunalnih vodnih građevina Grada Čakovca za 2012., s time da
se iza tablice 1.2. „Građevine za javnu odvodnju“, nakon „Napomene“ dopisuje
rečenica: „* st. 3. i 4. obveze Grada prema sporazumu sa Hrvatskih vodama“.
„Za“ je glasovalo 17 vijećnika, 0 ih je glasovalo „protiv“, 4 su bila „suzdržana“
pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Plan gradnje komunalnih vodnih
građevina Grada Čakovca za 2012., donesen većinom glasova, s time da se iza tablice
1.2. „Građevine za javnu odvodnju“, nakon „Napomene“ dopisuje rečenica: „* st. 3. i 4.
obveze Grada prema sporazumu sa Hrvatskih vodama“.
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Točka 3.d
Donošenje Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2012.
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća.
Nitko nije sudjelovao u raspravi.
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje
Program javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2012.
„Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 0 ih je glasovalo „protiv“, 3 su bila „suzdržana“
pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Program javnih potreba u kulturi
Grada Čakovca za 2012., donesen većinom glasova.
Točka 3.e
Donošenje Programa javnih potreba u športu za 2012.
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća.
Nitko nije sudjelovao u raspravi.
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje
Program javnih potreba u športu za 2012.
„Za“ je glasovalo 17 vijećnika, 1 je glasao „protiv“, 3 su bila „suzdržana“ pa
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Program javnih potreba u športu za
2012., donesen većinom glasova.
Točka 3.f
Donošenje Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 2012.
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća.
Nitko nije sudjelovao u raspravi.
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje
Program javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 2012.
„Za“ je glasovalo 17 vijećnika, 0 ih je glasovalo „protiv“, 4 su bila „suzdržana“
pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Program javnih potreba u socijalnoj
zaštiti za 2012., donesen većinom glasova.
Točka 4.
Usvajanje Programa rada Savjeta mladih Grada Čakovca za 2012.
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća.
Nitko nije sudjelovao u raspravi.
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Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje
Program rada Savjeta mladih Grada Čakovca za 2012.
„Za“ je glasovao 21 vijećnik, 0 ih je glasovalo „protiv“, 0 su bila „suzdržana“ pa
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Program rada Savjeta mladih Grada
Čakovca za 2012., usvojen jednoglasno.
Točka 5.
Upućivanje Javnog poziva za članove Savjeta mladih Grada Čakovca
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća.
Nitko nije sudjelovao u raspravi.
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje
Javni poziv za članove Savjeta mladih Grada Čakovca
„Za“ je glasovao 21 vijećnik, 0 ih je glasovalo „protiv“, 0 su bila „suzdržana“ pa
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Javni poziv za članove Savjeta mladih
Grada Čakovca, upućen jednoglasno.
Točka 6.
Suglasnost na Statute:
a. I. Osnovne škole Čakovec;
b. II. Osnovne škole Čakovec;
c. III. Osnovne škole Čakovec;
d. Centra za odgoj i obrazovanje;
e. Osnovne škole Kuršanec;
f. Osnovne škole Ivanovec,
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća.
U raspravi su sudjelovali: Đuro Bel, Gordan Vrbanec
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje
Suglasnost na Statute:
g. I. Osnovne škole Čakovec;
h. II. Osnovne škole Čakovec;
i. III. Osnovne škole Čakovec;
j. Centra za odgoj i obrazovanje;
k. Osnovne škole Kuršanec;
l. Osnovne škole Ivanovec,
„Za“ je glasovao 21 vijećnik, 0 ih je glasovalo „protiv“, 0 su bila „suzdržana“ pa
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Suglasnost na statute osnovnih škola na
području Grada Čakovca, dana jednoglasno.
Točka 7.
Donošenje Odluke o kandidatima za članove NO Stanorada d.o.o. Čakovec
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća.
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U raspravi su sudjelovali: Đuro Bel, Gordan Vrbanec
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje
Odluku o kandidatima za članove NO Stanorada d.o.o. Čakovec
„Za“ je glasovao 21 vijećnik, 0 ih je glasovalo „protiv“, 0 su bila „suzdržana“ pa
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o kandidatima za članove NO GP
„Stanorad“, donesena jednoglasno.
Točka 8.a
Davanje Suglasnosti na visinu ekonomske cijene Dječjeg vrtića Čakovec za romsku
nacionalnu manjinu
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća.
U raspravi su sudjelovali: Đuro Bel, Branko Šalamon, Stjepan Kovač
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje
Suglasnost na visinu ekonomske cijene Dječjeg vrtića Čakovec za romsku
nacionalnu manjinu
„Za“ je glasovao 21 vijećnik, 0 ih je glasovalo „protiv“, 0 su bila „suzdržana“ pa
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Suglasnost na visinu ekonomske cijene
Dječjeg vrtića Čakovec za romsku nacionalnu manjinu, dana jednoglasno.
Točka 8.b
Davanje Suglasnosti na cijenu Dječjeg vrtića Čakovec za kraće programe
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća.
U raspravi su sudjelovali: Andrej Pal, Branko Šalamon, Stjepan Kovač
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje
Suglasnost na cijenu Dječjeg vrtića Čakovec za kraće programe
„Za“ je glasovao 21 vijećnik, 0 ih je glasovalo „protiv“, 0 su bila „suzdržana“ pa
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Suglasnost na cijenu Dječjeg vrtića za
kraće programe, dana jednoglasno.
Točka 9.
Davanje Suglasnosti na prijedlog Statuta Javne vatrogasne postrojbe Čakovec
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća.
U raspravi su sudjelovali: Stjepan Kovač (u ime Odbora za društvene djelatnosti), Branko
Šalamon
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje
Suglasnost na prijedlog Statuta Javne vatrogasne postrojbe Čakovec s time da
se u čl. 24. iza stavka 2 dodaje stavak 3 koji glasi: „Mandat članova Upravnog vijeća
utvrđen je čl. 4. stavkom 4. Sporazuma o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe
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Čakovec.“ a stavak 3. postaje stavak 4. U čl. 30. stavku 2. točki 3. umjesto riječi „točke
7“ upisuju se riječi „točke 5“.
„Za“ je glasovao 21 vijećnik, 0 ih je glasovalo „protiv“, 0 su bila „suzdržana“ pa
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Suglasnost na prijedlog Statuta Javne
vatrogasne postrojbe Čakovec, dana jednoglasno, s time da se u čl. 24. iza stavka 2
dodaje stavak 3 koji glasi: „Mandat članova Upravnog vijeća utvrđen je čl. 4. stavkom
4. Sporazuma o osnivaju Javne vatrogasne postrojbe Čakovec.“ a stavak 3. postaje
stavak 4. U čl. 30. stavku 2. točki 3. umjesto riječi „točke 7“ upisuju se riječi „točke 5“.
Točka 10.
Prethodna suglasnost na udruživanje JVP Čakovec u Zajednicu ustanova
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća.
Nitko nije sudjelovao u raspravi.
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje
Prethodnu suglasnost na udruživanje JVP Čakovec u Zajednicu ustanova
„Za“ je glasovao 21 vijećnik, 0 ih je glasovalo „protiv“, 0 su bila „suzdržana“ pa
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Prethodna suglasnost na udruživanje
JVP Čakovec u Zajednicu ustanova, dana jednoglasno.
Točka 11.
Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u
Gradskom vijeću Grada Čakovca za 2012.
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća.
Uvodno obrazloženje dao je Branko Šalamon.
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje
Odluku o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u
Gradskom vijeću Grada Čakovca za 2012.
„Za“ je glasovao 21 vijećnik, 0 ih je glasovalo „protiv“, 0 su bila „suzdržana“ pa
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o raspoređivanju sredstava za
rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Čakovca za 2012,
donesena jednoglasno.
Točka 12.
Donošenje Odluke o načinu financiranja vijeća romske nacionalne manjine u Gradu
Čakovcu za 2012.
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća.
Nitko nije sudjelovao u raspravi.
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje
Odluku o načinu financiranja vijeća romske nacionalne manjine u Gradu
Čakovcu za 2012.
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„Za“ je glasovao 21 vijećnik, 0 ih je glasovalo „protiv“, 0 su bila „suzdržana“ pa
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o načinu financiranja vijeća
romske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu za 2012., donesena jednoglasno.
Točka 13.
Upućivanje Javnog poziva za izgradnju upravne zgrade Grada Čakovca
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća.
U raspravi su sudjelovali: Branko Šalamon, Gordan Vrbanec, Renato Slaviček, Romano
Bogdan, Andrej Pal, Stjepan Kovač, Dragutin Bajsić, Đuro Bel, Josip Varga
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje sljedeću Odluku:
Objaviti će se Javni poziv za iskaz interesa i upućivanje pisma namjere za
izgradnju i financiranje nove upravne zgrade Grada Čakovca, s dodatnim sadržajima
i podzemne garaže (traži se partner za zajednički poduhvat) te će se pristupiti
izmjeni GUP-a Grada Čakovca radi omogućavanja planirane gradnje.
U Javnom pozivu točci I. stavku 3., iza riječi: „Trga Republike“ brišu se riječi:
„kčbr. 2311“ te se dodaju riječi: „kčbr. 2331, 2415/2, 1020, 2415/4, k.o. Čakovec“.
Razmotriti će se:
a) financijske mogućnosti Grada Čakovca, da od ovlaštene osobe naruči i plati studiju
isplativosti, s financijskom konstrukcijom i s točnim izračunima omjera dobiveno–
uloženo, s izračunom financiranja i budućeg financijsko-pravno dopustivog zaduženja
proračuna kroz zakupni odnos za površinu prostora koji se uz ono što je dobiveno
ulaganjem, mora dokupiti,
b) financijske mogućnosti Grada Čakovca za naručivanje i plaćanje projektne
dokumentacije s troškovnicima te ishodovanje dozvola za gradnju,
c) opcija realizacije ovog projekta kroz Ugovor o ortaštvu putem javnog natječaja.
„Za“ je glasovalo 14 vijećnika, 5 ih je glasovalo „protiv“, 2 su bila „suzdržana“
pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka donesena većinom glasova.
Predsjednik Gradskog vijeća zaključio je sjednicu u 14.17 sati.
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Predsjednik Gradskog vijeća Grada Čakovca najavio je sljedeću sjednicu Gradskog vijeća.
KLASA: 021-05/11-01/186
URBROJ: 2109/2-02-11-09
Čakovec, 24. studeni 2011.
PROČELNIK
mr. sc. Dragica Kemeter, mag. iur.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Gordan Vrbanec, ing. el.
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