ZAPISNIK
sa 11. sjednice Odbora za društvene djelatnosti Gradskog vijeća Grada
Čakovca, održane 09. veljače 2015., s početkom u 8:00sati u prostorijama
Uprave Grada Čakovca
NAZOČNI:

Toni Fažon – predsjednik
Ranka Liković – član
Dražen Blažeka – član
Dragica Kemeter – pročelnica Upravnog odjela za upravu
Lidija Jaklin – pročelnica Upravnog odjela za financiranje
David Vugrinec – pročelnik Upravnog odjela društvene djelatnosti

Predsjednik Odbora otvorio je sjednicu Odbora za društvene djelatnosti u 8:00
sati. Konstatira da je nazočna većina članova Odbora za društvene djelatnosti te da
Odbor ima kvorum.
Predsjednik Odbora predlaže da se danas na Odboru raspravlja o točkama
3.a), 3.b), 3.c), 3.d), 3.e), 4., 5., 13., 14., 15., sa 12. sjednice Gradskog vijeća Grada
Čakovca.
Predsjednik Odbora daje na glasovanje Dnevni red.
„Za“ su glasovali svi članovi Odbora pa je usvojen sljedeći:
DNEVNI

RED

1. Usvajanje Izvješća o poslovanju gradskih ustanova u 2014:
a) Centra za kulturu Čakovec,
b) Dječjeg vrtića Čakovec,
c) Knjižnice „Nikola Zrinski Čakovec“,
d) Pučkog otvorenog učilišta Čakovec,
e) Javne vatrogasne postrojbe Čakovec
2. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća JVP-a Čakovec o stanju zaštite od
požara u Gradu Čakovcu za 2014.
3. Davanje Prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Javne vatrogasne
postrojbe Čakovec
4. Donošenje Odluke o prihvaćanju Povelje o prijateljstvu i suradnji između Grada
Čakovca i Blagoevgrada
5. Donošenje Odluke o izmjene i dopune prijedloga mreže osnovnih škola na
području Grada Čakovca
6. Usvajanje Izvješća o radu Savjeta mladih za 2014.
TOČKA 1. Usvajanje Izvješća o poslovanju gradskih ustanova u 2014.
a) Centra za kulturu Čakovec
b) Dječjeg vrtića Čakovec
c) Knjižnice „Nikola Zrinski Čakovec“
d) Pučkog otvorenog učilišta Čakovec
e) Javne vatrogasne postrojbe Čakovec
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Predsjednik Odbora otvara raspravu.
Uvodno obrazloženje daje pročelnica UO za financiranje Lidija Jaklin
Lidija Jaklin: Konstatirala je da je Centar za kulturu Čakovec u ovoj godini
negativan. Dječji vrtić Čakovec od 2009. je bio negativan, sada konačno posluje
pozitivno. Knjižnica „Nikola Zrinski Čakovec“ bila je pozitivna 2011. godine, prošle
godine je bila negativna, ali prošlogodišnji rezultat je pozitivan. Pučko otvoreno
učilište Čakovec je cijelo vrijeme pozitivno. Javna vatrogasna postrojba Čakovec po
prvi put je negativna.
Predsjednik Odbora dao je na glasovanje prijedlog Izvješća o poslovanju
gradskih ustanova u 2014.
"Za" su glasovali svi članovi Odbora, pa je predsjednik Odbora konstatirao da se
prijedlog Izvješća o poslovanju gradskih ustanova u 2014.,
a) Centra za kulturu Čakovec
b) Dječjeg vrtića Čakovec
c) Knjižnice „Nikola Zrinski Čakovec“
d) Pučkog otvorenog učilišta Čakovec
e) Javne vatrogasne postrojbe Čakovec
jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje
TOČKA 2. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća JVP-a Čakovec o stanju
zaštite od požara u Gradu Čakovcu za 2014.
Predsjednik Odbora otvara raspravu.
Dražen Blažeka: Pitao je da li je Trnava rijeka?
Predsjednik Odbora dao je na glasovanje prijedlog Odluke o usvajanju JVPa Čakovec o stanju zaštite od požara u Gradu Čakovcu za 2014.
"Za" su glasovali svi članovi Odbora, pa je predsjednik Odbora konstatirao da
se prijedlog Odluke o usvajanju JVP-a Čakovec o stanju zaštite od požara u
Gradu Čakovcu za 2014., jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca,
na donošenje
TOČKA 3. Davanje Prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Javne
vatrogasne postrojbe Čakovec
Predsjednik Odbora otvara raspravu.
Dražen Blažeka: Konstatirao je da su u izmjenama Statuta, članak 5., članak 16., i
članak 18. kontradiktorni pročišćenom tekstu Statuta.
Dragica Kemeter: Pojasnila je da su materijali došli zadnji čas, još će se jednom sve
provjeriti sa zapovjednikom JVP Čakovec.
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Predsjednik Odbora dao je na glasovanje prijedlog Prethodne suglasnosti
na Izmjene i dopune Statuta Javne vatrogasne postrojbe Čakovec
"Za" su glasovali svi članovi Odbora, pa je predsjednik Odbora konstatirao da
se prijedlog Prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Javne
vatrogasne postrojbe Čakovec, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada
Čakovca, na donošenje.
TOČKA 4. Donošenje Odluke o prihvaćanju Povelje o prijateljstvu i suradnji
između Grada Čakovca i Blagoevgrada
Predsjednik Odbora otvara raspravu.
Dražen Blažeka: Konstatirao je da bi bilo dobro da se u prijedlog Odluke, kod
navedenih područja suradnje, uvrsti i sport.
Predsjednik Odbora dao je na glasovanje prijedlog Odluke o prihvaćenju
Povelje o prijateljstvu i suradnji između Grada Čakovca i Blagoevgrada, s time
da se u članku 1. Odluke iza alineje: „-kulturi“ doda sljedeća alineja: „-sportu“.
Za" su glasovali svi članovi Odbora, pa je predsjednik Odbora konstatirao da
se prijedlog Odluke o prihvaćenju Povelje o prijateljstvu i suradnji između
Grada Čakovca i Blagoevgrada, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada
Čakovca, na donošenje, s time da se u članku 1. Odluke iza alineje: „-kulturi“
doda sljedeća alineja: „-sportu“.
TOČKA 5. Donošenje Odluke o izmjene i dopune prijedloga mreže osnovnih
škola na području Grada Čakovca
Predsjednik Odbora otvara raspravu.
David Vugrinec: Konstatirao je da je prijedlog izmjena i dopuna, usklađen sa
zakonom.
Dražen Blažeka: Pitao je da li se u izmjenama mora pisati Vojni vrtovi sjever za IV.
OŠ i Martane za Centar za odgoj i obrazovanje. On nije za navođenje točne lokacije.
David Vugrinec: Odgovorio je da mora pisati upisno područje.
Dražen Blažeka: Nadovezao se i rekao da će se ta š kola raditi za 50. godina.
Predsjednik Odbora dao je na glasovanje prijedlog Odluke o izmjene i
dopune prijedloga mreže osnovnih škola na području Grada Čakovca
Za" su glasovali svi članovi Odbora, pa je predsjednik Odbora konstatirao da
se prijedlog Odluke o izmjene i dopune prijedloga mreže osnovnih škola na
području Grada Čakovca, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca,
na donošenje
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TOČKA 6. Usvajanje Izvješća o radu Savjeta mladih za 2014.
Predsjednik Odbora otvara raspravu.
Dragica Kemeter: Savjet mladih je savjetodavno tijelo Grada Čakovca koji su vrlo
uspješni i marljivi u svome radu. Imaju svoj zakon i po njemu dostavljaju svake
godine izvješće o svom radu u prethodnoj godini.
Predsjednik Odbora dao je na glasovanje prijedlog Izvješća o radu Savjeta
mladih za 2014.
Za" su glasovali svi članovi Odbora, pa je predsjednik Odbora konstatirao da
se prijedlog Izvješća o radu Savjeta mladih za 2014., jednoglasno upućuje
Gradskom vijeću Grada Čakovca, na usvajanje.
Predsjednik Odbora zaključio je sjednicu Odbora za društvene djelatnosti u
08:47 sati.
KLASA: 021-05/15-01/30
URBROJ: 2109/02-01-15-06
Čakovec, 09. veljače 2015.
PREDSJEDNIK ODBORA
Toni Fažon, v.r.
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