ZAPISNIK
s 27. gradonačelnikovog stručnog kolegija održanog 14. veljače 2013. 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 zamjenik
gradonačelnika i pročelnici upravnih tijela Grada Čakovca. Konstatirao je da su kolegiju
nazočni i novinari.
Stručnom kolegiju prisustvovali su: predsjednik Gradskog vijeća Grada Čakovca
Gordan Vrbanec, ing. el., zamjenik gradonačelnika Grada Čakovca Zoran Vidović, prist. oec.,
pročelnici upravnih tijela Uprave Grada Čakovca: mr. sc. Dragica Kemeter, mag. iur., dražen
Barić, mag. ing. traff., Velimir Kramarić, mag. ing. arh. i urb., Marijana Pal, univ. spec. oec. te
Ivica Pongrac, univ. spec. oec.
Uz materijale, članovima gradonačelnikovog stručnog kolegija se dostavlja:
1. Izvod iz zapisnika sa 26. stručnog kolegija - gradonačelnika
2. Izvješće o predškolskim ustanovama na području Grada Čakovca za 2012/2013.
3. Javni poziv za utvrđivanje prijedloga kandidata za dodjelu Zlatne plakete „Grb Grada
Čakovca“
4. Izvješće o provedbi akcije Grad Čakovec – prijatelj djece u 2012.
5. Izvješće o javnom WC-u
Branko Šalamon:
Pozdrav svima. Idemo početi sa radom. Za današnju sjednicu kolegija dobili ste dnevni red.
Da li netko od članova kolegija ima kakvo pitanje ili prijedlog? Ako ne onda možemo početi
sa radom.
Krenulo se na rad po dnevnom redu.
DNEVNI

RED

1. Upućivanje Izvješća o poslovanju gradskih ustanova u 2012.:
a) Dječjeg vrtića Čakovec,
b) Knjižnice „Nikola Zrinski Čakovec“,
c) Centra za kulturu Čakovec,
d) Pučkog otvorenog učilišta Čakovec,
e) Javne vatrogasne postrojbe Čakovec,
Gradskom vijeću Grada Čakovca
2. Upućivanje prijedloga Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu
gradonačelnika od 01. srpnja do 31. prosinca 2012., Gradskom vijeću Grada Čakovca,
na donošenje
3. Upućivanje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture Grada Čakovca za 2012. Gradskom vijeću Grada Čakovca na usvajanje
4. Upućivanje Izvješća o izvršenju Programa održavanje komunalne infrastrukture Grada
Čakovca za 2012. Gradskom vijeću Grada Čakovca na usvajanje
5. Upućivanje Izvješća o Planu gradnje komunalnih vodnih građevina za 2012. Gradskom
vijeću Grada Čakovca na usvajanje
6. Zaključak o upućivanju Izvješća Međimurskih voda d.o.o. Čakovec o prikupljenim i
utrošenim sredstvima naknade za razvoj od 01.01. do 31.12.2012. i Izvješća o
prikupljenim i utrošenim sredstvima za izgradnju komunalnih građevina na području
Grada Čakovca od 01.01. do 31.12.2012., Gradskom vijeću Grada Čakovca na
usvajanje

7. Upućivanje prijedloga Odluke o usvajanju Izvješća o provedbi Odluke o ostvarivanju
prava na pristup informacijama, Gradskom vijeću Grada Čakovca na usvajanje
8. Davanje prethodne suglasnosti za promjenu cijene usluge održavanja čistoće i
odlaganja komunalnog otpada
9. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom
doprinosu Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
10. Upućivanje prijedloga Odluke o povjeravanju komunalnih poslova na provođenju
sistemske deratizacije, dezinsekcije i zbrinjavanja životinja na području Grada
Čakovca, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
11. Donošenje Izmjena i dopuna Plana nabave za 2013.
12. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama prijedloga mreže osnovnih
škola na području Grada Čakovca, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
13. Upućivanje prijedloga Odluke o imenovanju članova školskih odbora osnovnih škola na
području Grada Čakovca, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
14. Prihvaćanje kolektivnih ugovora:
a) Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec,
b) Dječjeg vrtića Čakovec
15. Upućivanje prijedloga Odluke o istupanju osnivača Javne vatrogasne postrojbe
Čakovec Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
16. Donošenje Zaključka o potvrđivanju zapovjednika DVD Krištanovec i DVD Savska Ves
17. Upućivanje prijedloga Odluke o:
a) prodaji zemljišta na području Globetke Čakovec
b) prodaji zgrade bivšeg CZSS Čakovec
c) gradskoj poticanoj stanogradnji Martane Čakovec
Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
18. Donošenje Zaključaka iz područja društvenih djelatnosti
Točka 1. Upućivanje Izvješća o poslovanju gradskih ustanova u 2012.:
a) Dječjeg vrtića Čakovec,
b) Knjižnice „Nikola Zrinski Čakovec“,
c) Centra za kulturu Čakovec,
d) Pučkog otvorenog učilišta Čakovec,
e) Javne vatrogasne postrojbe Čakovec,
f) Gradskom vijeću Grada Čakovca
Branko Šalamon:
Pa idemo prvo na materijale za ustanove. Sve prijedloge i sve materijale ste dobili u
pismenom obliku, a dal su pismeni ili ne to ovisi o autorima. Nekih imamo izmjena zbog toga
što je došlo do promjene ili nekakvih usavršavanja u planu nabave i u školskim odborima
koje bumo dodatno nekakve intervencije. Idemo na dakle na Dječji vrtić Ima kakvih pitanja?
Nema. Onda takav materijal upućujemo vijeću na usvajanje. Pozdrav jasno svim nazočnim
predstavnicima ustanova. Pod b) knjižnica „Nikola Zrinski“. Ima pitanja? Nema. Hvala lijepa.
Materijale kakvi su dati šaljemo na vijeće. Centar za kulturu – ima kakvih dodatnih pitanja?
Ne. Šaljemo na vijeće tako kako je predloženo. Pučko otvoreno učilište? Nema. Šaljemo na
vijeće. Javna vatrogasna postrojba – dal tu ima kakvih pitanja? Nema. To bude vjerojatno za
ovo vijeće trebalo dati izvješće o provedenim analizama i pregledima u Vatrogasnoj postrojbi.
Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeće Zaključke:
Prijedlog Suglasnosti na Izvještaj o ostvarenju plana i programa rada i
financijskog poslovanja u 2012. Dječjeg vrtića Čakovec, upućuje se Gradskom vijeću
Grada Čakovca.
Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju
Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec za 2012., dostavljenog dopisom URBROJ: 043-1/13,
od 12. veljače 2013., upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o radu Centra za kulturu Čakovec za
2012. te Izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2012. upućuje se Gradskom vijeću
Grada Čakovca, na donošenje.
Prijedlog Odluke o usvajanju Financijskog izvješća za 2012., Pučkog otvorenog
učilišta Čakovec, prihvaćeno na sjednici Upravnog vijeća 06. veljače 2013., upućuje se
Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.
Prijedlog Prethodne suglasnosti na Izvješće o radu i Financijsko izvješće Javne
vatrogasne postrojbe Čakovec za 2012., upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca.
Točka 2. Upućivanje prijedloga Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu
gradonačelnika od 01. srpnja do 31. prosinca 2012., Gradskom vijeću Grada Čakovca,
na donošenje
Branko Šalamon:
Druga točka dnevnog reda je upućivanje prijedloga Odluke… Ja se zahvaljujem
predstavnicima ustanova. Mogu ostati sjediti, a mogu ić raditi. Drugo upućivanje prijedloga
Odluka o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnika. Dal tu ima kakvih pitanja?
Na volju vam je. Sjednica je javna tak da morete. Možete ostati, kak ne. Budemo to onda
ostavili a vidimo kak je. U odnosu na ovo izvješće moje koje je dato, ja ću do vijeća odnosno
u toku dana do vijeća pripremiti još dodatno obrazloženje vezano za neke aktivnosti koje nisu
obuhvaćene ovim. Tako da pitam dal ima tu kakvih primjedbi? Ako ne onda to šaljemo vijeću,
da se vijeće bavi aktivnosti koje sam imao u 6 mjeseci zadnjih.
Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:
Prijedlog Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnika od
01. srpnja do 31. prosinca 2012., upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca, na
donošenje.

Točka 14. Prihvaćanje kolektivnih ugovora:
a) Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec,
b) Dječjeg vrtića Čakovec
Branko Šalamon:
Evo treća točka dnevnog reda. Idemo uzeti u obzir kolektivni ugovor sa Dječjim vrtićom i
knjižnicom. To je 14. točka dnevnog reda. Mi smo u Knjižnici proveli postupak rasprave o
kolektivnom ugovoru i nije bilo bitnih intervencija, a u pitanju Dječjeg vrtića smo išli na
zahtjev predstavnika sindikata koji djeluju u Dječjem vrtiću. To su dva sindikata na
razmatranje kolektivnih ugovora temeljem primjedbi koje su imali revizori kada su kontrolirali
poslovanje Dječjeg vrtića naročito onaj dio koji se odnosi na način obračuna plaća i
dodataka. To smo uskladili između sindikata, između uprave, između Grada, između
Upravnog vijeća. Tako da tekst koji je konačan je usuglašen sa svim relevantnim faktorima
koji jesu u vijeću ili sudjeluju u radu vijeća i takav tekst kolektivnog ugovora koji je izmijenjen i
time da je ograničeno trajanje ugovora do sad bilo neograničeno, a sad je ograničeno na 4
godine. Takav dakle prijedlog ja u ime osnivača predlažem da se prihvati i potpiše. Datum
potpisivanje ćemo dogovoriti ovisno o vremenskim prilikama i uvjetima. Na mislim ovim
vanjskim nego u rokovima koje možemo napraviti. Zaposlenici su dobili plaću? Mislim već je
to… Dobro. Možete reći da je prihvaćeno, a službeno ćemo potpisati kad se dogovorimo.
Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeće Zaključke:
Prihvaća se Kolektivni ugovor za zaposlene u Knjižnici „Nikola Zrinski“
Čakovec, koji gradonačelniku Grada Čakovca dostavlja Nezavisni sindikat bibliotečnih
djelatnika Hrvatske, Sindikalna podružnica Knjižnice „Nikola Zrinski Čakovec“,
dopisom broj: 001/2013. od 30.01.2013.

Prihvaća se Kolektivni ugovor za djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja
Hrvatske za Dječji vrtić Čakovec dostavljen gradonačelniku Grada Čakovca 11. veljače
2013.
Točka 3. Upućivanje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2012. Gradskom vijeću Grada Čakovca na
usvajanje
Branko Šalamon:
Treća točka dnevnog reda to je upućivanje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture. Dal tu ima kakvih dodataka, primjedbi? Ako ne onda takvo
izvješće prihvaćamo i šaljemo Gradskom vijeću na usvajanje.
Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:
Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture Grada Čakovca za 2012., upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca,
na usvajanje.

Točka 4. Upućivanje Izvješća o izvršenju Programa održavanje komunalne
infrastrukture Grada Čakovca za 2012. Gradskom vijeću Grada Čakovca na usvajanje
Branko Šalamon:
Četvrta točka dnevnog reda to je upućivanje Izvješća o izvršenju Programa održavanja
komunalne infrastrukture u 2012-toj. Da li tu ima kakvih potreba za raspravu ili dodataka
materijala? Ako ne onda u takvom obliku Izvješće upućujem vijeću na razmatranje i
usvajanje.
Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:
Izvješće o izvršenju Programa održavanje komunalne infrastrukture Grada
Čakovca za 2012., upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca, na usvajanje.
Točka 5. Upućivanje Izvješća o Planu gradnje komunalnih vodnih građevina za 2012.
Gradskom vijeću Grada Čakovca na usvajanje
Branko Šalamon:
Peta točka dnevnog reda to je upućivanje Izvješća o Planu gradnju komunalnih vodnih
građevina za 12-tu godinu. Da li tu ima kakve potrebe za dopunom? Ako nema onda takav
prijedlog upućujemo Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.
Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:
Izvješće o Planu gradnje komunalnih vodnih građevina za 2012., upućuje se
Gradskom vijeću Grada Čakovca, na usvajanje.

Točka 6. Zaključak o upućivanju Izvješća Međimurskih voda d.o.o. Čakovec o
prikupljenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj od 01.01. do 31.12.2012. i
Izvješća o prikupljenim i utrošenim sredstvima za izgradnju komunalnih građevina na
području Grada Čakovca od 01.01. do 31.12.2012., Gradskom vijeću Grada Čakovca na
usvajanje
Branko Šalamon:

Šesto - Zaključak o upućivanju Izvješća Međimurskih voda d.o.o. Čakovec o prikupljenim i
utrošenim sredstvima naknade za razvoj od 01.01. do 31.12. 12-te godine. Vijeću upućujemo
nepoznati tekst i na vijeću ćemo ga raspraviti. Tražit ćemo da predstavnici Međimu rskih voda
budu nazočni i da eventualno materijale koje odnosno elemente koje će htjeti raspravljati da
ih obrazlože. Dakle, također ćemo na vijeću otvoriti na raspravu.
Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:
Izvješće Međimurskih voda d.o.o. Čakovec o prikupljenim i utrošenim
sredstvima naknade za razvoj za razdoblje od 01. siječnja 2012. do 31. prosinca 2012.,
te Izvješće o prikupljenim i utrošenim sredstvima za izgradnju komunalnih građevina
na području Grada Čakovca, Međimurskih voda d.o.o., od 01. siječnja do 31. prosinca
2012., uputit će se Gradskom vijeću Grada Čakovca, na usvajanje po njihovoj dostavi
od strane Međimurskih voda d.o.o.

Točka 7. Upućivanje prijedloga Odluke o usvajanju Izvješća o provedbi Odluke o
ostvarivanju prava na pristup informacijama, Gradskom vijeću Grada Čakovca na
usvajanje
Branko Šalamon:
Sedma točka dnevnog reda je upućivanje prijedloga Odluke o usvajanju Izvješća o provedbi
Odluke o ostvarenju prava za pristup informacijama. Tu se stalno nešto mijenja, dopunjuje,
gradi. Moramo podnositi izvješća. Mislim da smo transparentni. To nam priznaju svi osim
najbližih sugrađana, ali to moramo slati. To Izvješće također dajemo vijeću na razmatranje i
usvajanje. Ima kakvih potreba za intervencijom? Ne. Onda završavamo tu točku zaključkom
da se šalje vijeću na razmatranje i usvajanje.
Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:
Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o provedbi Odluke o ostvarivanju prava
na pristup informacijama, upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca, na usvajanje.
Točka 8. Davanje prethodne suglasnosti za promjenu cijene usluge održavanja čistoće
i odlaganja komunalnog otpada
Branko Šalamon:
Osma točka dnevnog reda to je davanje prethodne suglasnosti na promjenu cijene usluga
održavanja čistoće i odlaganja komunalnog otpada. Radi se o tome da smo, da sam želio
neke stvari poboljšati u odnosima naplate smeća, međutim materijale koje sam dobio i koje
su pokazali to su se malo izokrenuli. Sve ono što se skuplja sad bi trebalo ići isključivo u
pokriće troškova Čakom-a s čime se ne slažem jer do sada nisu došli s inicijativom da
promijene cijenu. Sad bi ispalo da se Grad odriče određenih prihoda i da ti prihodi završavaju
u Čakom-u bez kontrole Grada, pa tu temu i te materijale skidam s dnevnog reda dok se ne
utvrdi konačna odluka o tome ili konačni prijedlog odluke o tome na koji način možemo
poboljšati kvalitetu sakupljanja troškova i naplate troškova od građana, a ne želim da
građanima se poveća cijena ni za lipa. Tako da taj materijal skidam s dnevnog reda i vratit ću
ga na dnevni red onda kad ću bit eventualno zadovoljan prijedlogom ako će doći do toga, ali
garantiram da do povećanja cijene smeća za građane korisnike neće biti. U narednom
periodu to mogu odlučivati.
Gradonačelnik skida točku „Davanje prethodne suglasnosti za promjenu cijene
usluge održavanja čistoće i odlaganja komunalnog otpada“ s dnevnog reda.

Točka 9. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o
komunalnom doprinosu Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
Branko Šalamon:
Deveta točka dnevnog reda to je upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama
Odluke o komunalnom doprinosu Gradskom vijeću Grada na usvajanje. Radi se o tome da u
postupcima legalizacije objekata mi smo imali i imamo komunalni doprinos uračunat prema
ja bi reko veoma kvalitetnim dokumentima. Međutim, radi se o tome da je naprosto iako ljudi
ne čitaju tu odluku, ne vide da kroz olakšice i popuste za gospodarske objekte u zonama nije
naplata kao za stambene objekte, visina naplate pa su krivo si tumačili da je 40, 30 kuna za
legalizaciju pomoćnih objekata. Da bi tu nelogičnost otklonili, da bi došli do toga da što više
građana legalizira pomoćne objekte naročito u poljoprivredi, a kod nas je veoma razvijena ta
nekakva dopunska djelatnost u obiteljima, u domaćinstvima smatram da treba dodatno
olakšati ljudima kroz cijenu troškova legalizacije u koje ulaze i troškovi komunalnog
doprinosa koje možemo mi odrediti i ja predlažem da se ta intervencija donese i da građane
naprosto nagovorimo da na taj način legaliziraju objekte jer ulaskom u Europsku uniju teško,
možemo očekivati da netko ko se predomisli pa bi slučajno radio nešto u poljoprivredi za
prodaju neće moći ostvarivati nikakve prihode legalizacije objekta bez ove sada mogućnosti
legalizacije. A svi mi znamo da su se obiteljska domaćinstva i za vlastite potrebe, da su se
dozidavali i koci i kokošinjci i kokuružnjaci i ostali pomoćni objekti i garaže i ljetne kuhinje,
Bog te pitaj šta sve ne i to je kod nas ja bi reko veoma prisutna kao normalna pojava. A kak
je država čim dalje s tim stroža ispada da će netko doć pa će te koce rušiti. Ja ne bi htel da i
Grad Čakovec vodi politiku na tome kolko svinjaca i kokošinjaca ćemo srušiti da velimo da
smo sad pravna i dobra država pa predlažem vijeću da usvoji naš prijedlog koji smo
razmatrali sa različitih osnovica i koje smo uspoređivali sa drugim jedinicama lokalne
samouprave u bližem i daljnjem okruženju gdje mi sada ovim prijedlogom smo negdi u korist
građana na nižoj osnovici nego neki drugi. Pa predlažem da se to učini. Sad otvaram
raspravu da li treba još nešto intervenirati ili ne u to? Ako ne onda takav utvrđeni prijedlog
šaljemo vijeću na razmatranje i donošenje.
Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu,
upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Točka 10. Upućivanje prijedloga Odluke o povjeravanju komunalnih poslova na
provođenju sistemske deratizacije, dezinsekcije i zbrinjavanja životinja na području
Grada Čakovca, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
Branko Šalamon:
Deseta točka dnevnog reda upućivanje Odluke o povjeravanju komunalnih poslova na
provođenju sistemske deratizacije, dezinsekcije i zbrinjavanja životinja na području Grada
Čakovca. Radi se o tome da Odluku svake godine donosimo u okviru plana, u okviru
mogućnosti, u okviru financijskih kapaciteta, jasno i u okviru potreba. Mi smo godinama tu
prednjačili u određenim vrstama zaštite građana od brige o nametnicima od glodavaca pa do
komaraca, od zbrinjavanja bolesnih životinja i sve je to išlo na teret i sve to ide na teret
gradskog proračuna tako da predlažemo i da se za ovu godinu usvoji taj prijedlog Odluka.
Dakle, dal tu ima kakvih potreba za intervencijom? Ako ne onda takav materijal upućujemo
vijeću na razmatranje i donošenje.
Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:
Prijedlog Odluke o povjeravanju komunalnih poslova na provođenju sistemske
deratizacije, dezinsekcije i zbrinjavanja životinja na području Grada Čakovca, upućuje
se Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Točka 11. Donošenje Izmjena i dopuna Plana nabave za 2013.
Branko Šalamon:
Jedanaesta točka dnevnog reda donošenje Izmjena i dopuna Plana nabave za 2013. godinu.
Vidli ste u tekstu, a tko je htio čitati da smo mi u proračunu planirali određena sredstva za
nabavu vozila za potrebe gradske uprave i DVD-a, ali nismo to u Planu usvojili pa da bi mogli
realizirati i jedno i drugo moramo taj Plan malo dopuniti i omogućiti javnu nabavu i da bi bilo
sve u skladu sa zakonskim propisima fiskalne odgovornosti ne znam šta sve nas ne
kontrolira i tjera u red bolje da uskladimo i planske dokumente. Ima tu kakvih pitanja? Ako ne
onda zatvaram raspravu i usvajam Plan nabave ovako dopunjen i izmijenjen.
Bez rasprave gradonačelnik je donio 1. Izmjene i dopune Plana javne nabave za
2013.
Točka 12. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama prijedloga mreže
osnovnih škola na području Grada Čakovca, Gradskom vijeću Grada Čakovca na
donošenje
Branko Šalamon:
Idemo na 12. točku dnevnog reda to je upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i
dopunama prijedloga mreže osnovnih škola na području Grada Čakovca na donošenje
Gradskom vijeću. Dakle, radi se o tome da je to naša obaveza. Mi smo osnivači redovitih i
specijaliziranih škola. U specijalizirane smatram Muzičku i Umjetničku s jedne strane i Centar
za odgoj i obrazovanje. Mi ne mislimo za sada mijenjati ono što je došlo, to što je do sada
bilo. Naprosto postojeće škole, postojeći objekti funkcioniraju u okviru mogućega i ne zadiru
u interese građana ili potrebe građana.
Branko Šalamon:
Dakle, Dragica me dopunjuje, prati me. Odlično i mijenja se. Mreža se mijenja u tom smislu
da se ulice dopunjuju koja kam v koju školu ide. Ja ovo dodatno govorim zbog toga što čitavo
područje Grada Čakovca nije obuhvaćeno gradskim školama. Dio učenika s područja grada
ide u osnovnu školu Šenkovec, a dio učenika s područja drugih jedinica lokalne samouprave
ide u Grad Čakovec. Dio učenika iz ne znam kojih razloga iz škole Krušanec ide u školu
Strahoninec ili neke druge škole. Mi se tome ne protivimo makar nam je žao jer su se škole
gradile zbog toga da bi djeca imala što manje i roditelji što manje troškova, ali ljudi biraju. K
nama dolaze zbog organizacije produženog boravka tako da roditelji mogu i birati kuda idu
njihova djeca, a mi određujemo to ovom Odlukom o izmjenama i dopunama prijedloga mreže
osnovnih škola. Evo, dal tu ima kakvih pitanja? Ako ne, onda upućujemo vijeću na
razmatranje i usvajanje.
Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama prijedloga mreže osnovnih škola na
području Grada Čakovca, upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Točka 13. Upućivanje prijedloga Odluke o imenovanju članova školskih odbora
osnovnih škola na području Grada Čakovca, Gradskom vijeću Grada Čakovca na
donošenje
Branko Šalamon:
Trinaesta točka dnevnog reda je upućivanje prijedloga Odluka o izmjenama članova školskih
odbora osnovnih škola na području Grada Čakovca. Školskim odborima je isteko mandat.
Novi školski odbori su predloženi temeljem mojeg stava da pozicija i opozicija adekvatno

sastavu Gradskog vijeća ima pravo na imenovanje. Možda sam pogriješio jer je Županija
raspisala natječaj za školske odbore. Mi smo evo bez natječaja. Možda bude nekakva kritika,
ali do sada smo uvijek tako radili pa sam smatrao da ne treba baš sve kopirati druge. Dakle,
mi smo stranke obavijestili nek daju kandidate. Kandidate su dali. Međustranačko je
dogovoreno rasporedi i u školske odbore prema spisku koje ste dobili ima zastupljene sve
stranke koje participiraju u vijeću jasno adekvatno su vijećnicima. Kandidati koji su
predloženi ispunjavaju sve zakonske uvjete da bi mogli biti imenovani. Tako da Grad ima
pravo na imenovanje 3 člana školskih odbora, 1 čine zaposlenici, predstavnici zaposlenika, 1
člana čine predstavnici roditelja mi se čini, a ovi 2 koji su bili od države su zakonom
eliminirani u toku prošlog mandata. Evo dal tu ima kakvih pitanja? Ako ne onda takve
materijale upućujem Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.
Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:
Prijedlog Odluke o imenovanju članova školskih odbora osnovnih škola na
području Grada Čakovca, upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.
Točka 15. Upućivanje prijedloga Odluke o istupanju osnivača Javne vatrogasne
postrojbe Čakovec Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
Branko Šalamon:
Petnaesta točka dnevnog reda to je upućivanje prijedloga Odluke o istupanju osnivača Javne
vatrogasne postrojbe Čakovec Gradskom vijeću Čakovca na donošenje. Radi se o tome da
smo šest mjeseci si zbirali da napravimo nešto bolje. Prema prijedlogu zapovjednika Javne
vatrogasne postrojbe obuhvatili smo teritorij koji se zakonom može obuhvatiti, a to su
jedinice lokalne samouprave koje su u dosegu vozila, vatrogasnih vozila na intervenciju u
roku od 15-tak minuta. Mursko Središće je materijal razmatralo, prihvatilo. Kad je došlo do
realizacije, kada nismo uspjeli osigurati dodatne novce nego samo one koje država je uzela
Gradu Čakovcu i sad ih rasporedila na ostale jedinice lokalne samouprave, a obaveza Javne
vatrogasne postrojbe je do sad onu razliku između dobivenih novaca i onoga što trebaju za
normalne plaće je do sad pokrivao Grad, a sad bi trebali svi osnivači. Jasno da osnivači, ovi
koji su sada, prvo je sad došlo Mursko Središće, vjerojatno će i druge jedinice lokalne
samouprave u to ući da će iskakati jer bi trebali plaćati nešto više. Dok je to samo Grad
plaćao, a Javna vatrogasna postrojba je išla na intervencije u sve jedinice lokalne
samouprave onda je to bilo dobro i prihvatljivo. Kad Grad Čakovec to više ne želi činiti jer
proračun Grada Čakovca pune samo građani Grada Čakovca, a Javnu vatrogasnu postrojbu
financiramo mi, a intervenira u drugim jedinicama lokalne samouprave onda ono što je džabe
je u redu, ono što trebaš platiti to više neću, tako da ja predlažem da mi preuzmemo
osnivački udio gradova, tj. osnivački udio Murskog Središća da do prenosa sredstava koje
Ministarstvo financija doznačava Murskom Središću da nam doznačava i dalje tako dugo dok
se ne promijeni da taj dio se vrati na žiroračun Grada Čakovca, a mi ga jednostavno
preusmjeravamo u Javnu vatrogasnu postrojbu, ali da se zaduži Javna vatrogasna postrojba
da intervenciju kada ide na nalog zapovjednika Međimurske županije vidimo ko će pokriti
troškove i na koji način. Ja ne bi želio ovdje reći da Javna vatrogasna postrojba ne bi na
intervenciju, ali kak se veli da ni u stare babe nema ništa džabe tak bog i bogme nebu
gradski proračun samoposluga da svako nutra gura prste, a da građani Grada Čakovca koji
ga pune, nemaju ni u jednom djelu satisfakciju za to. Tako da evo pretpostavljam da će i
druge jedinice lokalne samouprave od toga izostati, izići van. Da će opet cijeli teret pasti na
teret Grada, ali ćemo onda u okviru raspoređenih mogućnosti u Gradu provesti računa da se
smanji procjena ugroženosti u Gradu Čakovcu, da se smanji broj zaposlenih i da se naprosto
fizički više neće moći intervenirati tamo gdje neće biti pokriveni troškovi. To govorim zbog
toga da se vidi kakve su posljedice ovoga šta je sad Mursko Središće iskazalo, a nitko u ovoj
državi o tome ne želi niti čuti niti voditi računa. Nego decentraliziraju obveze, a prava nek s e
decentraliziraju sama. Ili nauštrb lokalne zajednice pa bumo onda trenirali strogoću prema
lokalnoj zajednici da mora isplaćivati plaću, mora uredno servisirati službe i jasno aktivnosti,

a od kud to onda nikoga nije briga. Dobro. To nije žalopojka nego najava vjerojatno u 2013toj aktivnosti drugih jedinica lokalne samouprave u tom pravcu da istupe iz sporazuma o
Javnoj vatrogasnoj postrojbi. Dal tu ima kakvih pitanja? Ako nema onda taj tekst upućujemo
vijeću na razmatranje i usvajanje.
Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:
Prijedlog Odluke o istupanju osnivača Javne vatrogasne postrojbe Čakovec,
upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.
Točka 16. Donošenje Zaključka o potvrđivanju zapovjednika DVD Krištanovec i DVD
Savska Ves
Branko Šalamon:
Imamo onda 16. točku dnevnog reda to je donošenje Zaključka o određivanju zapovjednika
DVD Krištanovec i DVD Savska Ves. DVD-i imaju ove godine izbornu godinu tako da će to
sad biti česta točka dnevnog reda. U Savskoj Vesi je za zapovjednika Robert Pevec
imenovan odnosno izabran. Mi ga samo potvrđujemo i u Krištanovcu je, mislim da je Nevio
Mađarić. Krištanovec je bil prvi DVD koji je imal ove godine sjednicu. Mislim da je ili Mrazović
ili ovaj. Došli su materijali budemo našli. Dakle potvrđujemo ono što su oni kod sebe izabrali
na najdemokratskiji mogući način. Koga su predložili toga su izabrali.
Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeće Zaključke:
Potvrđuje se Odluka Skupštine Dobrovoljnog vatrogasnog društva Krištanovec
o imenovanju NEVIA MAĐARIĆA, iz Dobrovoljnog vatrogasnog društva Krištanovec,
za zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva Krištanovec, na vrijeme od 4
godine.
Potvrđuje se Odluka Skupštine Dobrovoljnog vatrogasnog društva Savska Ves
o imenovanju ROBERTA PEVECA, iz Dobrovoljnog vatrogasnog društva Savska Ves,
za zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva Savska Ves, na vrijeme od 4
godine.
Točka 17. Upućivanje prijedloga Odluke o:
a) prodaji zemljišta na području Globetke Čakovec
b) prodaji zgrade bivšeg CZSS Čakovec
c) gradskoj poticanoj stanogradnji Martane Čakovec
Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
Branko Šalamon:
Idemo dalje, 17. točka dnevnog reda to je upućivanje prijedloga Odluka o prodaji zemljišta na
području Globetke. Radi se o tome da je ovo najvjerojatnije predzadnja sjednica Gradskog
vijeća u ovom mandatu. Stalno je jedan korak do prodaje zemljišta za potrebe Baptističke
škole, škole uz Baptističku crkvu. Da ne dođem u situaciju da se oni konačno skupe pare, a
da mi ne možemo prodati jer nemamo Odluku. Predlažem Gradskom vijeću da donose
Odluku sljedećeg sadržaja: da se zemljište može prodati po procijenjenoj vrijednosti koju je
procijenio ovlašteni procjenitelj sa procjenom da to bude plus 10 kao početna cijena za
licitaciju. Zašto to govorim? Zbog toga što u ovom momentu ne znam kad će biti procjena i
kakva će biti. Ne mogu odrediti cijenu i predložiti. Može se dogoditi da to bude provođeno u
vrijeme kada nećemo moć sazvati Gradsko vijeće jer će biti raspušteno. Pa se onda može
dogoditi da se prodaja zemljišta odgodi do prve radne sjednice Gradskog vijeća koja će biti u
novom sazivu vjerojatno tam do sredine sedmog mjeseca, a pošto očekujemo značajan
preljev u gradski proračun po tom osnovu smatram da se moramo za to na ovakav način
pripremiti. Ako bilo kakva ideja od kolega s kolegija, ne daj Bože od vijećnika dođe ja sam
spreman raspravljati i donesti zaključak koji bi bio u korist grada, a ne na štetu grada. To isto

vrijedi za zgradu bivšeg Centra za socijalnu skrb. Pa smatram zbog čega? Jer mi smo imali
procjenu koja je učinjena prije 3, 4 godine koja je bila prilično visoka. Pad vrijednosti
nekretnina je doveo do toga da vjerojatno i ta nekretnina manje vrijedi, ali prema upitima koji
se provode ima nekih naznaka da bude. Zbog istog razloga se može dogoditi da nećemo
moći prodati ako nećemo imati Odluku, dakle smatram da treba donesti Odluku tako i
predlažem da se da onda kad bude aktualna prodaja procjeni i da to bude mogućnost
povećanja za 10 % takve cijene kao početne cijene za prodaju objekta. Treća podtočka ove
točke je gradska poticajna stanogradnja u Martanama Čakovec. Radi se o tome da i dalje
postoji interes za gradnju stanova i dalje postoji interes da se angažiraju kreditna sredstva
građana za izgradnju. Postoji interes građevinskih firmi da to radi. Postoji mogućnost, ali
malo smo se opametili pa drugačije uobičavamo Odluku. Mi ćemo dati na raspolaganje
zemljište koje nam prema određenoj dinamici mora biti plaćeno prodajom stanova dakle iz
prodajne cijene stanova ili stanovima do visine procijenjene vrijednosti zemljišta. Komunalni
doprinos ćemo usmjeriti tako da ga Stanorad koji bi trebal biti nosioc toga naplati i ugradi u
teren da mi nemamo s tim brige, a sve ostale aktivnosti da financira on, a ne mi i to
sufinanciranje priključaka na energente. Smatram da jedinice lokalne samouprave moraju
voditi računa o tome da stanovi budu jeftini, ali naša dosadašnja politika za razliku od nekih
drugih jedinica lokalne samouprave je da ne dajemo zemljište za badava nego prema
procjeni zemljišta. Vidite da je malo i iz toga i kalkulacija kod naših suseda oko takve
poticajne stanogradnje da su isplivali dosta veliki problemi. Ja ne bi htio da i u Gradu
Čakovcu po tom osnovu bude problema u smislu nekakvih ne daj Bože mućkaraja, ali
smatram da Grad treba vodit računa zato i predlažem takve materijale Gradskom vijeću na
razmatranje. To je jedan mali doprinos mogućem oživljavanju građevinske operative na
području Grada Čakovca i Međimurske županije što mislim da u svim raspravama stalno
govore dajte se angažirajte oko toga da jedinice lokalne samouprave pomogne
gospodarstvu, pomogne ovome, pomogne onome, a grad odnosno jedinice lokalne
samouprave u ovom slučaju Grad Čakovec nema baš puno niti poluga niti mehanizama
prema kojima bi mogao nešto više učiniti u tome segmentu života. Većina primjedbi na veliki
broj nezaposlenosti, na privlačenje kapaciteta u proizvodnji, na otvaranje novih radnih
mjesta, na gospodarskim poticajima nije u nadležnosti lokalne samouprave. Mi moramo raditi
po zakonu o jedinicama lokalne samouprave ono što nam je dato u nadležnost, a ovo sve
ostale su aktivnosti uglavnom svedene na protokole prilikom otvaranja fabrika, a glavnu
ulogu u tome ima država na privlačenju stranih ulagača i kak ispada da smo strašno
atraktivni jer svaki dan jedno 10, 15 stranih investitora sa miljonima eura dolazi u Vladu. Evo
neki čak i kod nas, pa se onda čudimo di bu to sve napravljeno.
Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeće Zaključke:
Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke Gradskog vijeća Grada
Čakovca KLASE: 021-05/12-01/117, URBROJ: 2109/2-02-12-03 od 14. lipnja 2012., i
prodaji zemljišta na području Globetke Čakovec, upućuju se Gradskom vijeću Grada
Čakovca, na donošenje.
Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke Gradskog vijeća Grada
Čakovca KLASE: 021-05/10-01/75, URBROJ: 2109/2-02-10-43 od 27. svibnja 2010. i
prodaji poslovne zgrade na adresi V. Nazora 16 u Čakovcu, upućuje se Gradskom
vijeću Grada Čakovca, na donošenje.
Prijedlog Odluke o projektu izgradnje višestambene zgrade u Čakovcu –
Martane po modelu Gradske poticajne stanogradnje, upućuje se Gradskom vijeću
Grada Čakovca na donošenje.
Točka 18. Donošenje Zaključaka iz područja društvenih djelatnosti
Branko Šalamon:
Osamnaesta točka je donošenje Zaključaka iz područja društvenih djelatnosti, to bude sad
Dragica, a ovo upućujemo vijeću na razmatranje i donošenje pa ćemo vidjet šta će na vijeću

biti iskristalizirano. Imamo ovako za školovanje, za stipendije, zaključci o mirovanju. Imate u
materijalima mogli ste vidjeti šta predlažemo. Mislim da je to u skladu sa našim dokumentima
i u skladu sa našim opredjeljenjem da maksimalno pomažemo studentima ili koji moraju
pauzirati ili koji ne mogu odma početi vraćati. Međutim moramo takve odluke donositi.
Predlažem da to tako prihvatimo i sprovedemo.
Studenticama Mateji Vugrinec i Vlatki Kranjčec utvrđuje se početak vraćanja
iznosa primljene stipendije najkasnije od 2015. Studenticama se ne odobrava nakon
isteka odobrenog roka, dostaviti zahtjev za produženjem istog.
Studentici Sunčici Novak utvrđuje se početak vraćanja iznosa primljene
stipendije najkasnije od 30.09.2013. Studentici se ne odobrava nakon isteka
odobrenog roka, dostaviti zahtjev za produženjem istog.
Studentima Goranu Sabolu i Sanji Kovačić utvrđuje se početak vraćanja iznosa
primljene stipendije najkasnije od 2014. Studentima se ne odobrava nakon istaka
odobrenog roka, dostaviti zahtjev za produženjem istog.
Studentima Dinu Kudecu i Denisu Gergiću utvrđuje se početak vraćanja iznosa
primljene stipendije najkasnije od 2016. Studentima se ne odobrava nakon isteka
odobrenog roka, dostaviti zahtjev za produženjem istog.
Studentu Marku Munđaru odobrava se mirovanje isplate stipendije u
akademskoj 2012/2013.
Studentu Marku Banožiću odobrava se naknadna dostava potvrda o upisima u
narednu godinu studija. Rok za dostavu potvrda je 01.03.2013. te se obustavlja isplata
stipendije do 01.03.2013. Nakon dostave potrebne dokumentacije isplata stipendije
započinje od ožujka 2013. Ukoliko student ne dostavi potrebnu dokumentaciju za
2012/2013., studentu se odobrava mirovanje u akademskoj 2012/2013.
Studentica Anja Tomašić ima obvezu povrata iznosa primljene stipendije.
Sukladno zahtjevu u dostavljenoj molbi studentica ima pravo dostaviti navedenu
molbu gradonačelniku.
Prihvaća se molba studenta Pere Obadića. Student se obvezuje dostaviti
službenu dokumentaciju o statusu studenta najkasnije do 2014. Nakon dostave
dokumentacije utvrditi će se obveze sukladne potpisanom Ugovoru i Aneksu ugovora
o korištenju stipendije.
Branko Šalamon:
Sljedeći zaključak je po pitanju financiranja, plan aktivnosti i financiranja akcije „Čakovec
prijatelj djece“. Mi u proračunu imamo sredstva. Moramo tu odluku donijeti da bi i aktivnosti
„Grada prijatelja djece“ u okviru mogućih raspoloživih sredstava mogli sprovoditi. Činjenica je
da sam često suočen sa pitanjima zašto više neke stvari ne financiramo. Dal to znači da
nismo više „Grad prijatelj djece“. Ja mislim da se prijateljstvo prema djeci ne ostvaruje samo
time koliko novaca date koji udruzi da onda podijeli međusobno na dnevnice, telefonske
troškove i ostalo, a djeca od toga dobe adekvatno manji dio. Mi svojim odlukama potičemo
aktivnosti, a i drugi faktori bi se trebali razmišljati o tome na koji način te aktivnosti sprovoditi.
Grad nije jedini izvor financiranja nažalost, a čim dalje tim je i mršaviji ne ja nego proračun u
mogućnostima na koji način da se neke stvari financiraju. Sad je pred nama postupak
revidiranja statusa „Grad prijatelj djece“ pa ćemo vjerojatno i tu imati prilike da pokažemo i da
jasno onda javno objavimo koliko je grad u proteklom periodu učinio na tome da kroz akcije
„Grad prijatelj djece“ zaista i puno toga realizira.
Prihvaća se Plan aktivnosti i financiranja akcije „Grad čakovec prijatelj djece“
za 2013.
Branko Šalamon:
Slijedeće pitanje je „Sport za sve“, za Ekonomsku školu dajemo sredstva. Gledajte, radi se o
tome da srednje škole nisu na dužnosti grada, ali djeca koja polaze u te škole su oni sa

područja grada. Njihove aktivnosti podupiremo i na taj način da im neke aktivnosti
sufinanciramo. Pa onda evo donosimo odluku da se njima da određena sredstva jer će biti
dosta velika aktivnost pa onda da ima je lakše to sprovesti.
Grad Čakovec financirati će plaćanje korištenja dvorane Ekonomske i
trgovačke škole za udrugu „Sport za sve“, za razdoblje od 01. rujna 2012. do 30. lipnja
2013. za 1,30 sati tjedno iz proračunske pozicije Izdaci za rekreaciju i sport – ostali.
Branko Šalamon:
Time smo gotovi. Evo dakle u 9 i 40 ili 39 ak oćemo preciznije smo ispunili dnevni red. Dal
ima kakvih dodatnih pitanja, prijedloga? Ne, hvala. Završavam sjednicu. Sljedeća sjednica
vijeća će biti u četvrtak na istom mjestu u isto vrijeme. Hvala Vam lijepa.
Gradonačelnik zaključuje stručni kolegij u 09:40 sati.
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Čakovec, 14. veljače 2013.
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