IZVOD IZ ZAPISNIKA
sa 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca održane 25. svibnja 2022.,
u gradskoj vijećnici Grada Čakovca, Kralja Tomislava 15, Čakovec, s početkom
u 16:00 sati
Sjednicu je s Pozivom KLASE: 024-03/22-01/5, URBROJ: 2109-2-02-22-21, od
19. svibnja 2022., sazvao predsjednik Gradskog vijeća Darko Zver, mag. cin.
Konstatirao je da su sjednici nazočni svi vijećnici, osim vijećnika Nenada
Mekovca, Tomislava Markovića, čiji mandat miruje i Josipa Požgaja. 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, Damir Šoltić, mag. ing. traff. – pročelnik
Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, izgradnju grada i upravljanje
nekretninama, Svetislav Drakulić, mag. iur. - pročelnik Službe za poslove
gradonačelnika, Marijana Pal, univ. spec. oec. - pročelnica Službe za unutarnju
reviziju.
Sjednici su 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 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca
2. Izvješće o kapitalnim investicijama
3. Odgovore na vijećnička pitanja
Prije sjednice Gradskog vijeća održana je Mandatna komisija te su održani Odbor za:
- financije i proračun,
- društvene djelatnosti,
- Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost,
- izbor i imenovanja,
čija mišljenja su vijećnici dobili.
Prisutno je 16 vijećnika.
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na usvajanje Izvod iz zapisnika s 8.
sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca KLASA: 024-03/22-01/5, URBROJ: 21092-02-22-21, od 27. travnja 2022.
«Za» je glasovalo 16 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Izvod iz zapisnika sa 8. sjednice
Gradskog vijeća Grada Čakovca, usvojen jednoglasno.
Predsjednik Gradskog vijeća navodi da se izostavlja točka 5. dnevnog reda
današnje 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca, s obzirom da jedini ovlašteni
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predlagatelj te točke, Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost, nije predložio
izmjene i dopune Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Čakovca.
Predsjednik Gradskog vijeća odredio je pauzu od 10 minuta za konzultacije
Kluba vijećnika.
Nakon 10 minuta pauze, nastavljena je 9. sjednica Gradskog vijeća Grada
Čakovca.
Predsjednik Gradskog vijeća je postavio pitanje, da li tko ima prijedlog za
dopunu dnevnog reda?
Vesna Baranašić Horvat javila se za riječ te navela da Predsjednik Gradskog
vijeća do sada nije sazivao Klub vijećnika te je upozorila da predlagač dopune dnevnog
reda može biti samo predsjednik Gradskog vijeća.
Sjednici se priključio vijećnik Josip Požgaj pa je prisutno 17 vijećnika.
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje Dnevni red 9. sjednice
Gradskog vijeća Grada Čakovca, bez točke 5.
Prisutno je 17 vijećnika.
„Za“ je glasovalo 17 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“, pa
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je jednoglasno usvojen sljedeći
DNEVNI RED
1. Verifikacija mandata vijećnika
2. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za izbor i
imenovanje
3. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za financije i
proračun
4. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za Statut,
Poslovnik i normativnu djelatnost
5. Donošenje Odluke i Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2022.
6. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama:
a) Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2022.
b) Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2022.
c) Programa javnih potreba u kulturi, tradicijskoj kulturi i umjetnosti Grada Čakovca
za 2022.
d) Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2022.
e) Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2022.
f) Programa demografskih mjera Grada Čakovca za 2022.
g) Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Čakovca za 2022.
7. Donošenje Kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Čakovca
8. Donošenje Odluke o usvajanju Komunikacijske strategije i komunikacijskog
akcijskog plana za provedbu Strategije razvoja urbanog područja Čakovec za
razdoblje od 2021. – 2027.
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Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je aktualni sat u 16:24 sati.
Vesna Baranašić Horvat postavila je sljedeća pitanja:
Prvo: Kada se planira dovršenje ulice Marije Zidarić u Čakovcu za koju je u Proračunu
predviđeno 1.000.000,00 kuna, odnosno koja je dinamika radova predviđena?
Drugo: Da li postoje planovi za uređenje pročelja zgrada na potezu od križanja s ulicom
Katarine Zrinske do križanja s ulicom Ivana Mažuranića u Čakovcu? Interesira je da li
je nešto pokrenuto te u kojoj je fazi realizacija?
Ljerka Cividini odgovorila je:
Na prvo pitanje: Radi se o drugoj fazi. Izvedbeni projekti su pri kraju. Slijedi provođenje
nabave te bi radovi trebali biti završeni ove godine.
Na drugo pitanje: Odrađeno je 10-tak sastanaka sa vlasnicima i suvlasnicima zgrada.
Neki su za uređenje pročelja. Neki protiv. Neki se nisu odazvali. U sastanke su
uključeni upravitelji zgrada. Za utvrđivanje stanja izgleda zgrada, u užoj povijesnoj
jezgri, Grad Čakovec je naručio 3 D snimku svih pročelja zgrada od gradskog sata do
crkve, laserskim snopovima točaka te će se dobivene snimke koristiti u određivanju
prioriteta sanacije uličnih pročelja.
Karolina Juzbašić postavila je sljedeća pitanja:
Prvo: Centar za odgoj i obrazovanje, kao jedina ustanova Međimurja koja skrbi o djeci
s posebnim potrebama, već pola stoljeća djeluje, brinući o djeci iz cijelog Međimurja,
a osnivač joj je Grad Čakovec, u neadekvatnim prostorima. Zadnjih 15 godina nastojalo
se financiranje izgradnje Centra za odgoj i obrazovanje, implementirani u Proračun
RH, što je naporom Međimuraca uvršteno u Proračun RH za 2022. u iznosu od 8
milijuna kuna i to za projekte Centra za odgoj i obrazovanje. U rebalansu Proračuna
za 2022., stavka je smanjena na 5 milijuna kuna. Zanima je u kojoj je fazi početak
realizacije projekta izgradnje Centra za odgoj i obrazovanje? Za cijeli projekat Centra
za odgoj i obrazovanje bilo je planirano 70 milijuna kuna. S obzirom da cijene rastu,
koja bi to cijena bila sada?
Drugo: U Proračunu smo imali osigurana sredstva u iznosu od 500.000,00 kuna za
uređenja Trga Republike u Čakovcu. Završen je program za provođenje javnog
urbanističkog natječaja za idejno rješenje uređenja Trga Republike u Čakovcu u
suradnji s Udruženjem arhitekata Međimurja. Zanima je, koje su sljedeće faze u
realizaciji tog projekta?
Ljerka Cividini odgovorila je:
Na prvo pitanje: Smanjenje na 5 milijuna kuna, ne isključuje početak investicije.
Pozicija je u dogovoru sa Ministarstvom znanosti i obrazovanja uvrštena u drugi kvartal
javne nabave te se očekuje potpisivanje Sporazuma između nadležnih ministarstava,
Grada Čakovca, Županije te pojedinih JLS Međimurske županije. I tih 5.000.000,00
kuna biti će dovoljno za početak radova. Investicija se proteže i kroz projekcije
Proračuna RH pa je tako osigurano više od 30.000.000,00 kuna. Idući tjedan
dogovoren je sastanak Župana sa Ministrom Fuksom kako bi ta investicija krenula. Za
cijeli projekat zadnji izračun bio je oko 85 milijuna kuna, ali izrada slijedi u fazama.
Na drugo pitanje: Određen je sastav ocjenjivačkog suda. Članovi još ovaj tjedan imaju
vremena za davanje primjedbi na program natječaja. Za prvi lipnja predviđen je
sastanak članova koji provode natječaj. Nakon toga se traži registarski broj natječaja
od Hrvatske komore arhitekata te se raspisuje arhitektonsko-urbanistički natječaj za
uređenje Trga Republike. Sve bi trebalo biti dovršeno do početka 2023. godine te će
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se iskoristiti mogućnost prijave kroz integrirani teritorijalni ustroj, koji sada omogućuje
takve investicije. Sufinanciranje izgradnje Trga predviđeno je kroz EU sredstva.
Miroslav Novak postavio je dva pitanja:
Prvo: Što je s projektom Jalšovnice, kanalom koji se mora izgraditi od Novog Sela Rok
preko Krištanovca, Gornjeg Kraljevca, prema Muri, a kojim bi se riješio problem
oborinskih voda? Naveo je, da je to morao biti projekat Hrvatskih voda s Gradom
Čakovcem.
Drugo: Da li se što poduzelo po pitanju brzog interneta po mjesnim odborima?
Ljerka Cividini odgovorila je:
Na prvo pitanje: U Proračunu Hrvatskih voda osigurana su sredstva za Jalšovnicu.
Dokumentacija je predana Hrvatskim vodama te se nadamo da će ta investicija ići
svojim tokom.
Na drugo pitanje: U ovoj godini riješiti će se internet na području Savske Vesi i
Ivanovca.
Predsjednik Gradskog vijeća zatvara aktualni sat u 16:36 sati.
U dvorani je bilo prisutno 17 vijećnika.
Točka 1. Verifikacija mandata vijećnika
Održana je Mandatna komisija te je predsjednica Mandatne komisije Vesna Baranašić
Horvat podnijela Izvješće i obavijestila Gradsko vijeće o mirovanju mandata iz osobnih
razloga vijećnika Tomislava Markovića i Nenada Mekovca te o početku obnašanja
vijećničke dužnosti zamjenika vijećnika u Gradskom vijeću Grada Čakovca.
Sandra Oslaković i Lovro Horvat dali su i potpisali Prisege te su se priključili radu
Gradskog vijeća Grada Čakovca
U dvorani je bilo prisutno 19 vijećnika.
Točka 2. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za izbor i
imenovanje
Uvodno obrazloženje dala je pročelnica Upravnog odjela za upravu.
O ovoj točki raspravljao je Odbor za izbor i imenovanje, koji je prijedlog Rješenja o
razrješenju i imenovanju člana Odbora za izbor i imenovanje, jednoglasno uputio
Gradskom vijeću na donošenje.
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća.
Nitko nije tražio riječ.
U dvorani je bilo prisutno 19 vijećnika.
4

Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Rješenja o razrješenju i
imenovanju člana Odbora za izbor i imenovanje.
„Za“ je glasovalo 19 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Rješenje o razrješenju i imenovanju
člana Odbora za izbor i imenovanje, doneseno jednoglasno.

Točka 3. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za
financije i proračun
Uvodno obrazloženje dala je pročelnica Upravnog odjela za upravu.
O ovoj točki raspravljao je Odbor za izbor i imenovanje, koji je prijedlog Rješenja o
razrješenju i imenovanju člana Odbora za financije i proračun, jednoglasno uputio
Gradskom vijeću na donošenje.
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća.
Nitko nije tražio riječ.
U dvorani je bilo prisutno 19 vijećnika.
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Rješenja o razrješenju i
imenovanju člana Odbora za financije i proračun.
„Za“ je glasovalo 19 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Rješenja o razrješenju i imenovanju
člana Odbora za financije i proračun doneseno jednoglasno.

Točka 4. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za Statut,
Poslovnik i normativnu djelatnost
Uvodno obrazloženje dala je pročelnica Upravnog odjela za upravu.
O ovoj točki raspravljao je Odbor za izbor i imenovanje, koji je prijedlog Rješenja o
razrješenju i imenovanju člana Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost,
jednoglasno uputio Gradskom vijeću na donošenje.
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća.
Nitko nije tražio riječ.
U dvorani je bilo prisutno 19 vijećnika.
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Rješenja o razrješenju i
imenovanju člana Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost.
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„Za“ je glasovalo 19 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Rješenje o razrješenju i imenovanju
člana Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost doneseno jednoglasno.

Točka 5. Donošenje Odluke i izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za
2022.
Uvodno obrazloženje dala je Gradonačelnica.
O ovoj točki raspravljao je Odbor za financije i proračun i Odbor za društvene
djelatnosti (u dijelu izmjena koje se odnose na društvene djelatnosti), koji su prijedlog
Odluke jednoglasno uputili Gradskom vijeću na donošenje.
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća.
Za riječ se javila Sandra Oslaković.
U dvorani je bilo prisutno 19 vijećnika.
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke i izmjena i
dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2022.
„Za“ je glasovalo 19 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka i izmjene i dopune Proračuna
Grada Čakovca za 2022., donesene jednoglasno.

Točka 6. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama:
a) Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2022.
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo,
izgradnju grada i upravljanje nekretninama.
O ovoj točki raspravljao je Odbor za financije i proračun koji je prijedlog Odluke o
izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Čakovca
za 2022., jednoglasno uputio Gradskom vijeću na donošenje.
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća.
Nitko nije tražio riječ.
U dvorani je bilo prisutno 19 vijećnika.
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o izmjenama i
dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za
2022.
„Za“ je glasovalo 19 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama i dopunama
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Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2022., donesena
jednoglasno.
b) Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022.
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo,
izgradnju grada i upravljanje nekretninama.
O ovoj točki raspravljao je Odbor za financije i proračun koji je prijedlog Odluke o
izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022., jednoglasno
uputio Gradskom vijeću na donošenje.
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća.
Nitko nije tražio riječ.
U dvorani je bilo prisutno 19 vijećnika.
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o izmjenama i
dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022.
„Za“ je glasovalo 19 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama i dopunama
Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022., donesena jednoglasno.

c) Programa javnih potreba u kulturi, tradicijskoj kulturi i umjetnosti Grada
Čakovca za 2022.
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti.
O ovoj točki raspravljali su Odbor za financije i proračun i Odbor za društvene
djelatnosti koji su prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba
u kulturi, tradicijskoj kulturi i umjetnosti Grada Čakovca, jednoglasno uputili Gradskom
vijeću na donošenje.
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća.
Nitko nije tražio riječ.
U dvorani je bilo prisutno 19 vijećnika.
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o izmjenama i
dopunama Programa javnih potreba u kulturi, tradicijskoj kulturi i umjetnosti
Grada Čakovca za 2022.
„Za“ je glasovalo 19 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama i dopunama
Programa javnih potreba u kulturi, tradicijskoj kulturi i umjetnosti Grada
Čakovca za 2022., donesena jednoglasno.
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d) Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2022.
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti.
O ovoj točki raspravljali su Odbor za financije i proračun i Odbor za društvene
djelatnosti, koji su prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba
u sportu Grada Čakovca, jednoglasno uputili Gradskom vijeću na donošenje.
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća.
Nitko nije tražio riječ.
U dvorani je bilo prisutno 19 vijećnika.
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o izmjenama i
dopunama Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2022.
„Za“ je glasovalo 19 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluke o izmjenama i dopunama
Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2022., donesena
jednoglasno.

e) Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2022.
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti.
O ovoj točki raspravljali su Odbor za financije i proračun i Odbor za društvene
djelatnosti, koji su prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba
u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2022., jednoglasno uputili Gradskom vijeću na
donošenje.
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća.
U raspravi su sudjelovali: Lovro Horvat, Ljerka Cividini.
U dvorani je bilo prisutno 19 vijećnika.
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o izmjenama i
dopunama Program javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2022.
„Za“ je glasovalo 19 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama i dopunama
Program javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2022., donesena
jednoglasno.
f) Programa demografskih mjera Grada Čakovca za 2022.
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti.
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O ovoj točki raspravljali su Odbor za financije i proračun i Odbor za društvene
djelatnosti, koji su prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa demografskih
mjera Grada Čakovca za 2022., jednoglasno uputili Gradskom vijeću na donošenje.
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća.
Nitko nije tražio riječ.
U dvorani je bilo prisutno 19 vijećnika.
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o izmjenama i
dopunama Programa demografskih mjera Grada Čakovca za 2022.
„Za“ je glasovalo 19 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama i dopunama
Programa demografskih mjera Grada Čakovca za 2022., donesena jednoglasno.

g) Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Čakovca za 2022.
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti.
O ovoj točki raspravljali su Odbor za financije i proračun i Odbor za društvene
djelatnosti, koji su prijedlog Odluke jednoglasno uputili Gradskom vijeću na donošenje.
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća.
Nitko nije tražio riječ.
U dvorani je bilo prisutno 19 vijećnika.
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o izmjenama i
dopunama Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Čakovca za 2022.
„Za“ je glasovalo 19 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama i dopunama
Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Čakovca za 2022., donesena
jednoglasno.

Točka 7. Donošenje Kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća Grada
Čakovca
Uvodno obrazloženje dala je pročelnica Upravnog odjela za upravu.
O ovoj točki raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost, koji je
prijedlog Kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Čakovca, jednoglasno
uputio Gradskom vijeću na donošenje.
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća.
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U raspravi su sudjelovali: Josip Varga, Karolina Juzbašić.
U dvorani je bilo prisutno 19 vijećnika.
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Kodeksa ponašanja
članova Gradskog vijeća Grada Čakovca
„Za“ je glasovalo 19 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Kodeks ponašanja članova Gradskog
vijeća Grada Čakovca, donesen jednoglasno.

Točka 8. Donošenje Odluke o usvajanju Komunikacijske strategije i
komunikacijskog akcijskog plan za provedbu Strategije razvoja urbanog
područja Čakovec za razdoblje 2021. – 2027.
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Službe za poslove gradonačelnika.
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća.
U raspravu su sudjelovali: Lovro Horvat, Svetislav Drakulić.
U dvorani je bilo prisutno 19 vijećnika.
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o usvajanju
Komunikacijske strategije i komunikacijskog akcijskog plan za provedbu
Strategije razvoja urbanog područja Čakovec za razdoblje 2021. – 2027.
„Za“ je glasovalo 19 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o usvajanju Komunikacijske
strategije i komunikacijskog akcijskog plan za provedbu Strategije razvoja
urbanog područja Čakovec za razdoblje 2021. – 2027., donesena jednoglasno.

Predsjednik Gradskog vijeća zaključio je sjednicu Gradskog vijeća u 17:40.
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KLASA: 024-03/22-01/5
URBROJ: 2109-2-02-22-23
Čakovec, 25. svibanj 2022.
PROČELNICA
mr. sc. Dragica Kemeter, mag. iur.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Darko Zver, mag. cin.
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