ZAPISNIK
sa 15. sjednice Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Gradskog vijeća
Grada Čakovca, održane 17. veljače 2016., s početkom u 07.30 sati
u prostorijama Uprave Grada Čakovca
NAZOČNI:

Dragutin Bajsić - predsjednik
Marijan Turk – član
Ilija Okun – član
Petar Jović Vladušić - član
Dragica Kemeter – pročelnica Upravnog odjela za upravu

Predsjednik Odbora predlaže da se danas na Odboru raspravlja o točkama 7., 8., 9.,
10. a i b, 11. a i b 23. i 24. sa 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca. Dodaje se nova
točka: Izrada pročišćenog tekst Odluke o donošenju UPU-a Martane Istok.
Predsjednik daje na glasovanje Dnevni red.
Za su glasovali svi članovi Odbora pa je usvojen sljedeći:
DNEVNI

RED

1. Donošenje Odluke o prestanku Dječjeg vrtića Čakovec
2. Donošenje Odluke o imenovanju likvidatora Dječjeg vrtića Čakovec – u likvidaciji
3. Donošenje Odluke o prihvaćanju Sporazuma između Grada Čakovca, Dječjeg vrtića
Čakovec, Dječjeg vrtića Cvrčak i Dječjeg vrtića Cipelica
4. Donošenje Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u:
a) Dječji vrtić Cipelica
b) Dječji vrtić Cvrčak
5. Donošenje Odluke o visini ekonomske cijene usluge za:
a) Dječji vrtić Cipelica
b) Dječji vrtić Cvrčak
6. Donošenje Odluke o prihvaćanju Povelje o prijateljstvu i suradnji između Grada
Čakovca i Grada Szigetvara
7. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju Smjernica za
utvrđivanje plaća direktora trgovačkih društava u vlasništvu Grada Čakovca i
ravnatelja ustanova Grada Čakovca
8. Pročišćeni tekst Odluke o donošenju UPU-a Martane Istok
TOČKA 1. Donošenje Odluke o prestanku Dječjeg vrtića Čakovec
Rasprava je spojena za prve tri točke dnevnog reda.
Ilija Okun, kao predsjednik Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Čakovec, dao je uvodno
obrazloženje. Dječji vrtić Čakovec prestaje s radom, osnivaju se nove dvije ustanove,
radnicima ostaju sva prava. Postoji par djelatnika koji bi morali raditi u oba vrtića na 4 sata,
no to bi morali riješiti Sporazumom.
Dragica Kemeter navodi da je bilo desetak sastanka u vezi vrtića. Održan je radnički skup sa
svim radnicima u Dječjem vrtiću Čakovec.
Marijan Turk pitao je da li radnici imaju kakvu otpremninu? Dragica Kemeter navodi da nema
novih ugovora.
Ilija Okun navodi da postojeći ugovor ostaje isti, na njega se „klama“ novi ugovor tj.
Sporazum. Dosadašnja ravnateljica je podnijela molbu za razrješenje, imenovali smo v.d.
ravnatelja, i dosadašnja ravnateljica ide na mjesto pedagoga.
Dragutin Bajsić pitao je dal će biti dva upravna vijeća. Dragica Kemeter navodi da će od
01.03. likvidator preuzeti stari vrtić, a novi vrtići imaju privremene ravnateljice, djecu, javnu
nabavu.
Ilija Okun navodi da se sve prema radnicima odradilo maksimalno korektno.
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Predsjednik Odbora dao je na glasovanje prijedlog Odluke o prestanku dječjeg
vrtića Čakovec.
"Za" su glasovali svi članovi Odbora, pa je predsjednik konstatirao da se prijedlog
Odluke o prestanku Dječjeg vrtića Čakovec, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada
Čakovca, na donošenje.
TOČKA 2. Donošenje Odluke o imenovanju likvidatora Dječjeg vrtića Čakovec – u
likvidaciji
Predsjednik Odbora dao je na glasovanje prijedlog Odluke o imenovanju likvidatora
Dječjeg vrtića Čakovec – u likvidaciji.
"Za" su glasovali svi članovi Odbora, pa je predsjednik konstatirao da se prijedlog Odluke o
imenovanju likvidatora Dječjeg vrtića Čakovec – u likvidaciji, jednoglasno upućuje
Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.
TOČKA 3. Donošenje Odluke o prihvaćanju Sporazuma između Grada Čakovca,
Dječjeg vrtića Čakovec, Dječjeg vrtića Cvrčak i Dječjeg vrtića Cipelica
Predsjednik Odbora dao je na glasovanje prijedlog Odluke o prihvaćanju
Sporazuma između Grada Čakovca, Dječjeg vrtića Čakovec, Dječjeg vrtića Cvrčak i
Dječjeg vrtića Cipelica.
"Za" su glasovali svi članovi Odbora, pa je predsjednik konstatirao da se prijedlog
Odluke o prihvaćanju Sporazuma između Grada Čakovca, Dječjeg vrtića Čakovec,
Dječjeg vrtića Cvrčak i Dječjeg vrtića Cipelica, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću
Grada Čakovca, na donošenje.
TOČKA 4. Donošenje Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prednosti pri upisu
djece u:
a) Dječji vrtić Cipelica
b) Dječji vrtić Cvrčak
Predsjednik Odbora dao je na glasovanje prijedlog Pravilnika o uvjetima i načinu
ostvarivanja prednosti pri upisu djece u:
a) Dječji vrtić Cipelica
b) Dječji vrtić Cvrčak
"Za" su glasovali svi članovi Odbora, pa je predsjednik konstatirao da se prijedlog
Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u:
a) Dječji vrtić Cipelica
b) Dječji vrtić Cvrčak
jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.
TOČKA 5. Donošenje Odluke o visini ekonomske cijene usluge za:
a) Dječji vrtić Cipelica
b) Dječji vrtić Cvrčak
Predsjednik Odbora dao je na glasovanje prijedlog Odluke o visini ekonomske cijene
usluge za:
a) Dječji vrtić Cipelica

2

b) Dječji vrtić Cvrčak
"Za" su glasovali svi članovi Odbora, pa je predsjednik konstatirao da se prijedlog Odluke o
visini ekonomske cijene usluge za:
a) Dječji vrtić Cipelica
b) Dječji vrtić Cvrčak
jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.
TOČKA 6. Donošenje Odluke o prihvaćanju Povelje o prijateljstvu i suradnji između
Grada Čakovca i Grada Szigetvara
Predsjednik Odbora dao je na glasovanje prijedlog Odluke o prihvaćanju Povelje o
prijateljstvu i suradnji između Grada Čakovca i Grada Szigetvara.
"Za" su glasovali svi članovi Odbora, pa je predsjednik konstatirao da se prijedlog Odluke o
prihvaćanju Povelje o prijateljstvu i suradnji između Grada Čakovca i Grada
Szigetvara, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.
TOČKA 7. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju
Smjernica za utvrđivanje plaća direktora trgovačkih društava u vlasništvu Grada
Čakovca i ravnatelja ustanova Grada Čakovca
Marijan Turk je predložio da se provjeri da li predloženom Odlukom i predviđenim
koeficijentom za ravnatelja vrtića ne ispada da bi plaća ravnatelja bila manja od nekog od
zaposlenika Dječjeg vrtića Čakovec, odnosno Dječjeg vrtića Cipelica i Dječjeg vrtića Cvrčak.
Ukoliko se to dogodi, predlaže se povećati koeficijent, a da plaća ravnatelja bude barem 10%
veća od najveće plaće zaposlenika Dječjeg vrtića.
Predsjednik Odbora dao je na glasovanje prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama
Odluke o određivanju Smjernica za utvrđivanje plaća direktora trgovačkih društava u
vlasništvu Grada Čakovca i ravnatelja ustanova Grada Čakovca, uz navedeni prijedlog
Odbora.
"Za" su glasovali svi članovi Odbora, pa je predsjednik konstatirao da se prijedlog Odluke o
izmjenama i dopunama Odluke o određivanju Smjernica za utvrđivanje plaća direktora
trgovačkih društava u vlasništvu Grada Čakovca i ravnatelja ustanova Grada Čakovca,
jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje, sa prijedlogom
Odbora.
Točka 8. Pročišćeni tekst Odluke o donošenju UPU-a Martane Istok
Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost izdaje pročišćeni tekst Odluke o
donošenju UPU-a Martane istok Čakovec.
Predsjednik Odbora zatvara sjednicu u 08:55.
KLASA: 021-05/16-01/54
URBROJ: 2109/02-02-16-12
Čakovec, 17. veljače 2016.
PREDSJEDNIK ODBORA
Dragutin Bajsić, v.r.
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