IZVOD IZ ZAPISNIKA
sa 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca održane 15. rujna 2021.,
u dvorani Društvenog doma u Novom Selu Rok, Maršala Tita 49, s početkom
u 12:00 sati
Sjednicu je s Pozivom KLASE: 021-05/21-01/82, URBROJ: 2109/2-02-21-02,
od 8. rujna 2021., sazvao predsjednik Gradskog vijeća Darko Zver, mag. cin.
Konstatirao je da su sjednici nazočni svi vijećnici osim Renata Slavičeka,
Tomislava Markovića i Nine Vurušića. Prisutna je gradonačelnica Grada Čakovca
Ljerka Cividini, mag. ing. traff./univ. spec. oec.
Prisutni su: mr. sc. Dragica Kemeter, mag. iur. - pročelnica Upravnog odjela za
upravu, Lidija Jaklin, univ. spec. oec. - pročelnica Upravnog odjela za financiranje,
Ninoslav Šipoš, mag. ing. arh. i urb. – pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje
planiranje, urbanizam i zaštitu okoliša, David Vugrinec, mag. novinarstva – pročelnik
Upravnog odjela za društvene djelatnosti, službenik ovlašten za obavljanje poslova
pročelnika Službe za poslove gradonačelnika Svetislav Drakulić, mag. iur. te
službenica ovlaštena za obavljanje poslova pročelnika Službe za unutarnju reviziju
Marijana Pal, univ. spec. oec. Sjednici nije prisutan službenik ovlašten za obavljanje
poslova pročelnika Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, izgradnju grada i
upravljanje nekretninama.
Predsjednik Gradskog vijeća konstatirao je da su sjednici prisutni predstavnici
medija.
U dvorani je prisutno 16 vijećnika te Gradsko vijeće ima kvorum.
Predsjednik Gradskog vijeća obavijestio je vijećnike da su uz materijale dobili:
1. Izvod iz zapisnika sa 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca
2. Odgovor na vijećničko pitanje
Sjednici se priključio vijećnik Renato Slaviček pa je prisutno 17 vijećnika.
Prije sjednice Gradskog vijeća održani su Odbori za:
- društvene djelatnosti
- financije i proračun,
čija mišljenja su vijećnici dobili.
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na usvajanje Izvod iz zapisnika 2.
sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca KLASA: 021-05/21-01/79, URBROJ:
2109/2-02-21-02, od 31. kolovoza 2021.
«Za» je glasovalo 17 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Izvod iz zapisnika sa 2. sjednice
Gradskog vijeća Grada Čakovca, usvojen jednoglasno.
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje Dnevni red sa 3. sjednice
Gradskog vijeća Grada Čakovca.
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Jurica Horvat zamolio je da kod sazivanja sjednica Gradskog vijeća na dnevnom
redu bude više točaka, a ne samo jedna (osim hitnosti), jer vijećnici moraju uzeti
godišnji odmor ili slobodne sate.
Darko Zver rekao je da vijećnicima ne bi trebao biti problem odvojiti jedan dan
mjesečno za održavanje sjednice Gradskog vijeća. Sjednicu ne čine samo točke
dnevnog reda, nego i informiranost vijećnika i građana kroz aktualni sat. Sjednica je
tradicionalno u 12:00 sati.
Karolina Juzbašić napomenula je da su svojevremeno kao opozicija predlagali
sjednice iza 15:00 sati, ali to tadašnja pozicija nije prihvaćala.
Darko Zver naveo je da se sukladno mišljenju većine vijećnika sjednice mogu
održavati u poslijepodnevnim satima.
Prisutno je 17 vijećnika.
„Za“ je glasovalo 15 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 2 su bila „suzdržana“, pa
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je većinom glasova usvojen sljedeći
DNEVNI RED
1. Donošenje Odluke i Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada
Čakovca za razdoblje od 01.01. do 30.06.2021.
Predsjednik Gradskog vijeća otvara aktualni sat u 12:16 sati.
Josip Varga pitao je da li Grad Čakovec ima prijedlog namjene korištenja Društvenog
doma u Slemenicama, s obzirom da je predimenzioniran za potrebe naselja te dobar
dio neiskorišten?
Ljerka Cividini odgovorila je da se sa gradnjom Društvenog doma počelo prije 20
godina i u njega se svih tih godina ulagalo po 100 000 kuna, milijun kuna, kako po
kojem proračunu. Najbolje bi bilo da se donji dio Društvenog doma pretvori u jasličke
ili vrtićke skupine, ovisno od broja djece.
Miroslav Novak pitao je Gradonačelnicu da li se može osvijetliti prostor od pruge do
ulaska na Mihovljansko groblje?
Ljerka Cividini odgovorila je da Grad Čakovec nema bazu podataka, niti plansku
dokumentaciju za izradu rasvjete na području grada i mjesnih odbora. Sukladno
dokumentaciji prvo će trebati osvijetliti prostore u blizini škola i vrtića.
Darko Zver pitao je u kojoj je fazi Centar za odgoj i obrazovanje?
Ljerka Cividini odgovorila je da objekt Centra za odgoj i obrazovanje ima građevinsku
dozvolu. Važan je ne samo za Grad Čakovec, nego i za Međimursku županiju.
Očekujemo pomoć i od ministarstva.
Renato Slaviček pitao je mogu li se na sjednice Gradskog vijeća dostavljati Izvješća
o realizaciji svih kapitalnih investicija koje su u tijeku?
Darko Zver odgovorio je da je primljeno na znanje.
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Asju Supančić Balog zanima da li je moguće obilaziti i kontrolirati dječja igrališta u
Travniku na jugu Čakovca gdje se u večernjim satima pojavljuju skupine koje
ugrožavaju djecu na igralištima? Isti je problem i u Parku Rudolfa Kropeka u Čakovcu.
Ljerka Cividini odgovorila je da je moguće. Postoje saznanja da se takve stvari
događaju. Složiti će se radno vrijeme komunalnih redara kako bi u popodnevnoj smjeni
mogli obavljati kontrolu.
Boris Bistrović postavio je pitanja pročelnici Upravnog odjela za financiranje i moli
pisani odgovor:
Iz Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2021. nije vidljivo
koliki iznos prihoda je Centar za kulturu Čakovec ostvario iz sredstava EU fondova za
prvih šest mjeseci 2021. te koliki je to postotak u ukupnim prihodima Centra za kulturu?
Koliki je plan izvršenja Centra za kulturu do kraja ove godine? Navedeno ga zanima,
jer usporedivi centri iz Slovenije povlače puno više EU sredstava, nego naš Centar za
kulturu.
Zatim je pitao kakav je plan Grada vezan za obnovu i uređenje trgova tj. trga Republike
i fasada u centru grada Čakovca?
Ljerka Cividini odgovorila je da su pozvani suvlasnici zgrada centra Čakovca radi
dobivanja suglasnosti za uređenje pročelja zgrada. Problem su i krovišta. Na obnovi bi
se koristila sredstva spomeničke rente. Potrebno je idejno rješenje svake zgrade i
izrada projektne dokumentacije te suradnja sa konzervatorima.
Predsjednik Gradskog vijeća zatvara aktualni sat u 12:33 sati.
U dvorani je bilo prisutno 17 vijećnika.
Točka 1. Donošenje Odluke i Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna
Grada Čakovca za razdoblje od 01.01. do 30.06.2021.
Uvodno obrazloženje dala je pročelnica Lidija Jaklin.
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća.
Nitko nije tražio riječ.
U dvorani je bilo prisutno 17 vijećnika.
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke i Polugodišnji
izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za razdoblje od 01.01. do
30.06.2021.
„Za“ je glasovalo 16 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 1 je bio „suzdržan“ pa
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka i Polugodišnji izvještaj o
izvršenju Proračuna Grada Čakovca za razdoblje od 01.01. do 30.06.2021.,
donesena većinom glasova svih vijećnika.
Predsjednik Gradskog vijeća zaključio je sjednicu Gradskog vijeća u 12:46 sati.
Ljerka Cividini informirala je prisutne da je u petak obljetnica oslobođenja Međimurja
te pozvala vijećnike da se pridruže.
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KLASA: 021-05/21-01/82
URBROJ: 2109/2-02-21-04
Čakovec, 15. rujan 2021.

PROČELNICA
mr. sc. Dragica Kemeter, mag. iur.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Darko Zver, mag. cin.
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