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IZVOD IZ ZAPISNIKA        
s 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca održane 05. listopada 2022.,   

u gradskoj vijećnici Grada Čakovca, Kralja Tomislava 15, Čakovec,  
s početkom u 12:00 sati  

 
 Sjednicu je s Pozivom KLASE: 024-03/22-01/90, URBROJ: 2109-2-02-22-01, 
od 28. rujna 2022., sazvao predsjednik Gradskog vijeća Josip Varga.  
 

 Uslijedila je minuta šutnje zbog pokojnog vijećnika Josipa Požgaja.  
 

Konstatirao je da su sjednici nazočni svi vijećnici. 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, 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 
i Lidija Jaklin, mag. oec. – pročelnica Upravnog odjela za financiranje. 

 
Sjednici su prisutni predstavnici medija. 
 
U vijećnici je prisutno 18 vijećnika te Gradsko vijeće ima kvorum. 
 

Potpredsjednik Gradskog vijeća obavijestio je vijećnike da su uz materijale 
dobili: 

 

1. Izvod iz zapisnika sa 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca 
2. Odgovore na vijećnička pitanja 

 
Prije sjednice Gradskog vijeća održana je Mandatna komisija te Odbor za:  

- društvene djelatnosti  
- financije i proračun  
- izbor i imenovanja 
- Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost 
- prostorno planiranje  
- poljoprivredu i turizam 

čija mišljenja se nalaze na web stranici Grada Čakovca. 
 
U vijećnici je prisutno 18 vijećnika. 
 
 Predsjednik Gradskog vijeća dao je na usvajanje Izvod iz zapisnika s 11. 
sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca KLASA: 024-03/22-01/08, URBROJ: 
2109-2-02-22-02, od 13. srpnja 2022.  
 
«Za» je glasovalo 18 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Izvod iz zapisnika sa 11. sjednice 
Gradskog vijeća Grada Čakovca, usvojen jednoglasno.  
 
Jurica Horvat je u ime Kluba vijećnika od SDP, HSU, HSS, MDS, Laburisti predložio  
da se točka 12. skida s dnevnog reda sjednice Gradskog vijeća. 
 
Predsjednik se nije složio s prijedlogom Kluba vijećnika te dao na glasovanje dnevni 
red kojeg su vijećnici primili za ovu sjednicu.   
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Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje Dnevni red s 12. sjednice 
Gradskog vijeća Grada Čakovca.  
 
Prisutno je 18 vijećnika. 
 

„Za“ je glasovalo 13 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 5 je bilo „suzdržanih“, pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je većinom glasova usvojen sljedeći  

  
DNEVNI RED 

 

1. Verifikacija mandata vijećnika  
2. Donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Odbora za izbor i 

imenovanja Gradskog vijeća Grada Čakovca  
3. Donošenje Odluke i Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada 

Čakovca za razdoblje od 01.01. do 30.06.2022.  
4. Donošenje Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu Gradonačelnice 

Grada Čakovca  
5. Donošenje Odluke o izradi izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja 

Gospodarske zone Istok – sjeverni dio u Čakovcu 
6. Donošenje Odluke o donošenju UPU Vojni vrtovi sjever, II. etapa 
7. Donošenje Odluke o rješavanju imovinskopravnih pitanja vezano za zemljište 

potrebnog za izgradnju nove osnovne škole u Čakovcu  
8. Donošenje Odluke o prodaji zemljišta u Ivanovcu  
9. Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u k.o. Čakovec  
10. Donošenje Odluke o imenovanju članova Povjerenstva za provedbu javnog 

nadmetanja i javnog prikupljanja ponuda za prodaju nekretnina  
11. Donošenje Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Čakovca  
12. Donošenje Odluke o razrješenju/nerazrješenju ravnatelja Centra za kulturu 

Čakovec  
13. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za zakup 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Čakovca  
14. Donošenje Odluke o prihvaćanju teksta Aneksa II. Ugovora o pravu korištenja 

i realizaciji projekta obnove postojeće dvorane i montaže balon dvorane 
15. Donošenje Odluke o sufinanciranju boravka djece s područja Grada Čakovca 

u predškolskim ustanovama  
16. Donošenje Odluke o visini ekonomske cijene usluge za Dječji vrtić Cipelica  
17. Donošenje Odluke o visini ekonomske cijene usluge za Dječji vrtić Cvrčak  
18. Donošenje Odluke o visini ekonomske cijene usluge i omjer sufinanciranja za 

predškolske ustanove kojima Grad Čakovec nije osnivač 
19. Donošenje Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prednosti pri upisu 

djece u Dječji vrtić Cipelica i Dječji vrtić Cvrčak  
20. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o demografskim 

mjerama Grada Čakovca  
21. Donošenje Odluke o izmjeni Plana mreže predškolskih ustanova na području 

Grada Čakovca 
22. Davanje Prethodne Suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge 

obavljanja dimnjačarskih poslova 
 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je aktualni sat u 12:05 sati. 
 

Sandra Oslaković zahvalila se Gradonačelnici na odgovoru na vijećničko pitanje 
vezano uz nalaz revizije za Grad Čakovec. Tim odgovorom htjelo je se poučiti što je, 
a što nije tajni postupak, ali to zapravo nije istina.  
Zatim je postavila sljedeća pitanja: 
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Koji će novi pješački prijelaz nastati u Štefancu u dogovoru s Hrvatskim cestama, kojeg 
je Gradonačelnica spomenula na obilježavanju dana mjesta Štefanec 03. rujna ove 
godine? Zanima je kada će on nastati te da li ima nade da već postojeći pješački 
prijelaz, o kojem je prošli puta govorila bude popravljen?   
Potom je navela da je pristup ulaznim zgradama na čakovečkom jugu derutan, oštećen 
o čemu su obaviješteni komunalni redari koji krivnju prebacuju na Čakom d.o.o…  
 
Josip Varga konstatirao je da je prekoračeno vrijeme za postavljanje vijećničkog 
pitanja te da će odgovor biti dan na prvo pitanje, jer drugo nije postavljeno.   
 
Damir Šoltić odgovorio je da je za pješački prijelaz u Štefancu Grad Čakovec napravio 
elaborat i platio pola troškova, a pješački prijelaz koji je postavljen na zahtjev VMO 
Štefanec.  
 
Sandra Oslaković navela je da je pitanje uputila Gradonačelnici, a ne pročelniku.  
 
Boris Bistrović postavio je pitanja Gradonačelnici: 
Da li namjerava aktivirati zamjenicu Gradonačelnice i uključiti je u aktivnosti izvršne 
vlasti Grada s obzirom da bi Gradonačelnici pomoć dobro došla? Naveo je da ne želi 
ni pomisliti što bi se dogodilo da je Gradonačelnica spriječena ili u nemogućnosti 
obavljati svoju dužnost na duži rok. 
 
Josip Varga zatražio je odgovor od pročelnice Dragice Kemeter.  
 
Dragica Kemeter očitovala se da gospođa zamjenica Gradonačelnice postoji, a na 
njoj je da odluči koliko će i kako volontirati. U slučaju potrebe bila bi pozvana na 
preuzimanje vođenja Grada.   
 
Karolina Juzbašić osvrnula se na potrebu energetske neovisnosti i smanjenje 
troškova energenata za objekte u vlasništvu Grada Čakovca te pohvalila početak 
projekta Dobra energija – solarna energija, koji se odnosi i na  osiguranje pilot projekta, 
koji osigurava sunčanu elektranu na gradskim bazenima. Kako je Gradonačelnica dala 
izjavu za medije da Grad Čakovec ima spisak svojih zgrada (21 zgrada – osnovne 
škole, dječji vrtići, ustanove, društveni domovi), na kojima je moguća montaža 
sunčanih elektrana postavila je sljedeća pitanja: Koje gradske službe prate i pripremaju 
takve projekte? Kakva bi bila dinamika implementacije toga u budućnosti? Na koji 
način se planira osigurati sredstva u proračunu za takve projekte i u kojem vremenu 
će se to implementirati?   
 
Ljerka Cividini odgovorila je da je Grad aplicirao jedan od projekata za izgradnju 
sunčanih elektrana. Dobili smo sredstva iz fondova. Grad Čakovec nema spremnu  
projektnu dokumentaciju za izgradnju solarnih panela na ijednom objektu u vlasništvu 
Grada. Trenutno u Proračunu Grada Čakovca nema dovoljno sredstava za 21 objekt. 
Pokrenuta je izrada projektne dokumentacije prvenstveno na osnovnim školama. 
Rebalansom proračuna predvidjeti ćemo dodatna sredstva i za ostale javne objekte. 
Država je najavila sufinanciranje takvih projekata iz EU-fondova ili iz resornih 
ministarstava. U Gradu Čakovcu postoji Upravni odjel koji se bavi praćenjem EU 
fondova i pripremom projekata. 
 
Lovro Horvat čestitao je svjetski dan učitelja te potom postavio pitanja Gradonačelnici 
i pročelniku Šipošu ili Šoltiću.  
Prvo: Može li se više ozeleniti ulica Stjepana Radića u Čakovcu, s obzirom da postoji 
drvored samo do trgovačkog centra Bat ? 
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Drugo: S obzirom da od križanja Kalničke do križanja Travničke ulice postoje 
neasfaltirani nogostupi, mogu li se isti asfaltirati?   
Treće pitanje postavio je Gradonačelnici: Što Grad Čakovec može učiniti da bi invalidi 
lakše pristupili sa cesta u javne institucije, zgrade te postoji li neki plan za njihovu 
daljnju integraciju u društvo, društveni sektor ili politiku Grada Čakovca? Na ovo pitanje 
traži pisani odgovor.   
  
Damir Šoltić odgovorio je što se tiče zelenila da su naručeni elaborati za ulicu 
Stjepana Radića i za Prvomajsku ulicu u Mihovljanu. Isto tako naručen je elaborat i za 
ulicu Stjepana Radića. S obzirom da se zelenilo osušilo, tvrtka koja je izvodila radove 
obećala je ponovnu sadnju.  
Projekat nogostupa nije završen do kraja. Nastojati će se osigurati sredstva u 
Proračunu.   
 
Ljerka Cividini navela je da su se unatrag nekoliko godina prilagođavale pješačke 
staze i nogostupi osobama s invaliditetom. Na žalost na nekim dionicama to nije 
najsretnije rješenje. Potrebna je  rekonstrukcija. Nemamo ovlasti raditi prilazne rampe 
zgradama, jer je to na upraviteljima zgrada ili vlasnicima tvrtki. Grad Čakovec dobro 
surađuje sa udrugom osoba s invaliditetom.  
 
Darko Zver postavio je sljedeća pitanja za Gradonačelnicu:  
S obzirom da je krajem prošle godine bilo najava o skorom početku radova, barem 
tako piše u medijima, a Vlada je osigurala 8 milijuna kuna, gdje je zapeo projekat 
Centra za odgoj i obrazovanje te kada počinju radovi i kada završavaju?  
Kada će se nastaviti izgradnje sjeverne zaobilaznice te koja je dinamika radova 
predviđena za njezin završetak u  punom profilu?   
 
Ljerka Cividini odgovorila je da smo odradili dio dokumentacije i pripremili sve za 
Ministarstvo obrazovanja, u kojem je, kao što ste informirani, bio održan sastanak s 
gospodinom Mamićem. Odgovor Ministarstva čekamo već 3 mjeseca (tjedno, 
mjesečno razgovara se s ljudima koji se u Ministarstvu žele ili mogu javiti), kako bi se 
potpisao sporazum i krenulo s javnom nabavom. Financiranje Centra za odgoj i 
obrazovanje na stavci je držanog proračuna pa Ministarstvo pokreće postupak. Nitko 
sretniji od nas ako počne gradnja tog Centra.    
Sjevernom obilaznicom Grada Čakovca upravljaju Hrvatske ceste koje imaju svoj plan 
rada i program izvođenja pojedinih dionica. Za treću fazu sjeverne obilaznice ishođuje 
se građevinska dozvola.  
 
Vesna Baranašić Horvat postavila je pitanje Gradonačelnici: 
Prvo: Kakva je planirana dinamika realizacije uređenja Trga Republike u Čakovcu?  
Drugo: S obzirom da Osnovna umjetnička škola Miroslav Magdalenić u Čakovcu ima 
premali prostor, što je do sada poduzeto u smjeru dogradnje i rekonstrukcije te škole? 
Iz kojih izvora se planira financiranje i za kada je planirana realizacija?  
  
Ninoslav Šipoš odgovorio je: 
Na prvo pitanje: Pristižu nam idejna rješenja. Potom ocjenjivački sud bira 
prvonagrađeno rješenje. Zatim se sklapa ugovor sa prvo nagrađenim autorom. 
Izgradnja i traženje financijskih sredstava predviđeno je za iduću godinu.  
Na drugo pitanje: Idejni projekt koji smo napravili ove godine dobio je suglasnost 
konzervatora i Ministarstva znanosti i prosvjete. U postupku smo ugovaranja glavnog 
projekta. Treba odraditi javnu nabavu. Slijedi traženje sredstava odnosno načina 
financiranja izvođenja radova. Kao pročelnik teško može odgovoriti, kada će se graditi. 
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Štefanija Damjanović pitala je da li će se prilikom izrade gradskog proračuna za iduću 
godinu voditi računa o prijedlozima gradskih kotareva za obnovu kvartova (propali su 
šahtovi, nema kanalizacije za oborinske vode), koji se nisu obnavljali od 1972. godine? 
Konkretno misli na kvart od teniskog igrališta do Hotela Park i Policijske uprave u 
Čakovcu. Pritom treba uključiti Međimurske vode i Međimurje plin.       
 
Damir Šoltić odgovorio je da je Grad upoznat sa stanjem infrastrukture na području 
Čakovca. To je kvart iza Hotela, iza srednjoškolskog centra, Vojni vrtovi u jednom 
dijelu, iza Stjepana Radića i Sajmišne ulice, kvart iza suda. Napominje, da je njegova 
intencija da se pristupi projektiranju kvarta iza suda i iza Hotela, a  ostalo će se odvijati 
prema mogućnostima proračuna. Prije svega potrebno je obnoviti infrastrukturu. Radi 
se o velikim sredstvima.   
 
Miroslav Novak postavio je pitanje Gradonačelnici:  
Da li će Hrvatske ceste riješiti problematiku raskrižja u ulici Ivana Gorana Kovačića?   
 
Ljerka Cividini odgovorila je da smo izgradili pješačko-biciklističku staze do samog 
spoja na sjevernu obilaznicu. Za uklop na sjevernu obilaznicu bila je potrebna nova  
građevinska dozvola. Prije tri tjedna potpisali smo  sporazum o sufinanciranju sa 
Hrvatskim cestama, u iznosu od 900.000,00 kuna. Kreće javna nabava. Na kraju ulice 
predviđen je pješački most, koji je površinom u Općini  Šenkovec, koja je riješila 
projektnu dokumentaciju, ishodila građevinsku dozvolu te se nada da će se pješački 
most realizirati.  
 
Jurica Horvat pohvalio je Gradonačelnicu što je prepoznala projekte bivše vlasti. 
Zatim je postavio sljedeća pitanja Gradonačelnici:  
Kada će biti završen rotor u Preloškoj?  
Koliko je Grad Čakovec uprihodovao od Porcijunkulovog, znači po stavkama, koliko je 
dobiveno od najma javnih površina, koliko od potrošnje u tim danima? Koliko je bilo 
ukupno troškova za Porcijunkulovo, tj. interesiraju ga svi troškovi Porcijunkulova te 
eventualna dobit od same manifestacije.  
  
Ljerka Cividini odgovorila je da će kružno raskrižje biti pušteno kroz cca dva tjedna u 
promet.  
Što se tiče Porcijunkulovog troškovi su u proračunu i planu, ali to ćemo vam dostaviti 
pisanim putem, jer se tu preklapamo sa Turističkom zajednicom Grada Čakovca. Dobiti 
ćete izvješće od strane Grada Čakovca i od strane Turističke zajednice.  
 

Predsjednik Gradskog vijeća zatvara aktualni sat u 12:40 sati. 
 

U vijećnici je bilo prisutno 18 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 prestanku mandata vijećnika 
Josipa Požgaja te o početku obnašanja vijećničke dužnosti zamjenice vijećnika u 
Gradskom vijeću Grada Čakovca.       
 
Željka Novak dala je i potpisala Prisegu te se priključila radu Gradskog vijeća Grada 
Čakovca  
 
U vijećnici je bilo prisutno 19 vijećnika.   
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Točka 2. Donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Odbora za izbor i 
imenovanje 
 
O ovoj točki raspravljao je Odbor za izbor i imenovanje koji je većinom glasova dao 
prijedlog da se u Odbor za izbor i imenovanje imenuje Tihana Zak Tompoš. 
 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Sandra Oslaković, Josip Varga, Štefanija Damjanović. 
  
U vijećnici je bilo prisutno 19 vijećnika.   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Rješenja o izmjeni 
Rješenja o imenovanju Odbora za izbor i imenovanje.  
 
 „Za“ je glasovalo 17 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 2 su bila „suzdržana“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Rješenje o izmjeni Rješenja o 
imenovanju Odbora za izbor i imenovanje, prihvaćeno većinom glasova.   
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Točka 3. Donošenje Odluke i Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna 
Grada Čakovca za razdoblje od 01.01. do 30.06.2022. 
 
Uvodno obrazloženje dala je Gradonačelnica.  
 

O ovoj točki raspravljao je Odbor za financije i proračun koji je prijedlog Odluke i 
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za razdoblje od 01.01. do 
30.06.2022. većinom glasova uputio Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje 
te Odbor za društvene djelatnosti, koji je prijedlog Odluke i Polugodišnji izvještaj o 
izvršenju Proračuna Grada Čakovca za razdoblje od 01.01. do 30.06.2022. 
jednoglasno uputio Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje.  
 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Jurica Horvat u ime Kluba vijećnika SDP, HSU, HSS, MDS i 
Laburisti, Sandra Oslaković za HDZ, Ljerka Cividini, Sandra Oslaković, Josip Varga, 
Nino Vurušić. 
  
U vijećnici je bilo prisutno 19 vijećnika.   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke i 
Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za razdoblje od 
01.01. do 30.06.2022. 
 
 „Za“ je glasovalo 17 vijećnika, 2 su glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da su Odluka i Polugodišnji izvještaj o 
izvršenju Proračuna Grada Čakovca za razdoblje od 01.01. do 30.06.2022. 
doneseni većinom glasova svih vijećnika.  
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Točka 4. Donošenje Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu 
Gradonačelnice Grada Čakovca 
 
Uvodno obrazloženje dala je Gradonačelnica. 
 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Jurica Horvat u ime Kluba vijećnika SDP, HSS, HSU, MDS i 
Laburisti, Miroslav Novak, Karolina Juzbašić. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 19 vijećnika. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje Odluku o usvajanju 
Polugodišnjeg izvješća o radu Gradonačelnice Grada Čakovca 
 
 „Za“ je glasovalo 14 vijećnika, 2 su glasovala „protiv“, 3 su bila „suzdržana“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o usvajanju Polugodišnjeg 
izvješća o radu Gradonačelnice Grada Čakovca donesena većinom glasova.   
 
 
Točka 5.  Donošenje Odluke o izradi izmjene i dopune Urbanističkog plana 
uređenja Gospodarske zone Istok – sjeverni dio u Čakovcu  
 
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Upravnog odjela za prostorno planiranje, 
urbanizam i zaštitu okoliša. 
 
O ovoj točki raspravljao je Odbor za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, koji je 
prijedlog Odluke o izradi izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Gospodarske 
zone Istok – sjeverni dio u Čakovcu, jednoglasno uputio Gradskom vijeću na 
donošenje. 
 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Za riječ se javila Sandra Oslaković za HDZ. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 19 vijećnika. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o izradi 
izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Istok – 
sjeverni dio u Čakovcu. 
 
 „Za“ je glasovalo 19 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izradi izmjene i dopune 
Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Istok – sjeverni dio u Čakovcu, 
donesena jednoglasno.  
 
 
Točka 6. Donošenje Odluke o donošenju UPU Vojni vrtovi sjever, II. etapa 
 

Uvodno obrazloženje dala je Gradonačelnica.  
 
O ovoj točki raspravljao je Odbor za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, koji je 
prijedlog Odluke o donošenju UPU Vojni vrtovi sjever, II. etapa, jednoglasno uputio 
Gradskom vijeću na donošenje. 
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Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 19 vijećnika. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluku o donošenju 
UPU Vojni vrtovi sjever, II. etapa.  
 
 „Za“ je glasovalo 19 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o donošenju UPU Vojni vrtovi 
sjever, II. etapa, donesena jednoglasno.  
 
 
Točka 7. Donošenje Odluke o rješavanju imovinskopravnih pitanja vezano za 
zemljište potrebnog za izgradnju nove osnovne škole u Čakovcu   
Uvodno obrazloženje dala je Gradonačelnica. 
 
O ovoj točki raspravljao je Odbor za financije i proračun, koji je prijedlog Odluke o 
rješavanju imovinskopravnih pitanja vezano za zemljište potrebnog za izgradnju nove 
osnovne škole u Čakovcu jednoglasno uputio Gradskom vijeću na donošenje.  
 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Lovro Horvat, Ljerka Cividini, Miroslav Novak, Darko Zver. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 19 vijećnika. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o rješavanju 
imovinskopravnih pitanja vezano za zemljište potrebnog za izgradnju nove 
osnovne škole u Čakovcu. 
  
 „Za“ je glasovalo 19 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o rješavanju imovinskopravnih 
pitanja vezano za zemljište potrebnog za izgradnju nove osnovne škole u 
Čakovcu, donesena jednoglasno.   
 
 
Točka 8. Donošenje Odluke o prodaji zemljišta u Ivanovcu 
 
Uvodno obrazloženje dala je pročelnica Upravnog odjela za upravu. 
 
O ovoj točki raspravljao je Odbor za financije i proračun koji je prijedlog Odluke o 
prodaji zemljišta u Ivanovcu jednoglasno uputio Gradskom vijeću na donošenje.  
 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ.  
 
U vijećnici je bilo prisutno 19 vijećnika. 
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Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o prodaji 
zemljišta u Ivanovcu. 
  
 „Za“ je glasovalo 19 vijećnika, 0 je glasovalo „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o prodaji zemljišta u Ivanovcu, 
donesena jednoglasno.   
 
 
Točka 9. Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u k.o. Čakovec 
Uvodno obrazloženje dala je pročelnica Upravnog odjela za upravu. 
 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 19 vijećnika. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o ukidanju 
statusa javnog dobra u k.o. Čakovec.   
 
 „Za“ je glasovalo 19 vijećnika, 0  je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o ukidanju statusa javnog 
dobra u k.o. Čakovec, donesena jednoglasno.   
 
 
Točka 10. Donošenje Odluke o imenovanju članova Povjerenstva za provedbu 
javnog nadmetanja i javnog prikupljanja ponuda za prodaju nekretnina 
Uvodno obrazloženje dala je pročelnica Upravnog odjela za upravu. 
 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 19 vijećnika. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o 
imenovanju članova Povjerenstva za provedbu javnog nadmetanja i javnog 
prikupljanja ponuda za prodaju nekretnina.   
 
 „Za“ je glasovalo 19 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o imenovanju članova 
Povjerenstva za provedbu javnog nadmetanja i javnog prikupljanja ponuda za 
prodaju nekretnina, doneseno jednoglasno.   
 
 
Točka 11. Donošenje Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Čakovca 
Uvodno obrazloženje dala je pročelnica Upravnog odjela za upravu.  
 
O ovoj točki raspravljali su Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost i Odbor 
za društvene djelatnosti, koji su prijedlog Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada 
Čakovca jednoglasno uputili Gradskom vijeću na donošenje.  
 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
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Nitko nije tražio riječ.  
 
U vijećnici je bilo prisutno 19 vijećnika. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o osnivanju 
Kulturnog vijeća Grada Čakovca.  
  
 „Za“ je glasovalo 19 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o osnivanju Kulturnog vijeća 
Grada Čakovca, donesena jednoglasno.   
 
 
Točka 12. Donošenje Odluke o razrješenju/ne razrješenju ravnatelja Centra za 
kulturu Čakovec  
 
Upravno vijeće Centra za kulturu Čakovec uputilo je prijedlog za razrješenje ravnatelja 
Centra za kulturu Čakovec.  
 
Uvodno obrazloženje dala je Karolina Juzbašić po ovlasti predsjednika Upravnog 
vijeća Centra za kulturu Čakovec.  
 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Lovro Horvat, Karolina Juzbašić, Marijana Pal, Jurica Horvat, 
Jurica Horvat u ime Kluba vijećnika SDP, HSS, HSU, MDS i Laburisti, Miroslav Novak, 
Boris Bistrović u ime Kluba vijećnika Fokus, Ljerka Cividini, Dragica Kemeter, Sandra 
Oslaković, Renato Slaviček.   
 
U vijećnici je bilo prisutno 19 vijećnika. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o razrješenju 
ravnatelja Centra za kulturu Čakovec.  
 
 „Za“ je glasovalo 11 vijećnika, 8 je glasovalo „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o razrješenju ravnatelja Centra 
za kulturu Čakovec, donesena većinom glasova.   
 
 
Točka 13. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za zakup 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Čakovca 
 
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Službe za poslove gradonačelnika. 
 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Asja Supančić Balog, Dragutin Bajsić i Zoran Korpar napustili su sjednicu pa je u 
vijećnici prisutno 16 vijećnika. 
Nitko nije tražio riječ.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o izboru 
najpovoljnijeg ponuditelja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH 
na području Grada Čakovca. 
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 „Za“ je glasovalo 16 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izboru najpovoljnijeg 
ponuditelja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području 
Grada Čakovca, donesena jednoglasno.   
 
 
Točka 14. Donošenje Odluke o prihvaćanju teksta Aneksa II. Ugovora o pravu 
korištenja i realizaciji projekta obnove postojeće dvorane i montaže balon 
dvorane 
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Službe za poslove gradonačelnika. 
 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Darko Zver, Svetislav Drakulić. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 16 vijećnika. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o 
prihvaćanju teksta Aneksa II. Ugovora o pravu korištenja i realizaciji projekta 
obnove postojeće dvorane i montaže balon dvorane. 
 
„Za“ je glasovalo 16 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o prihvaćanju teksta Aneksa II. 
Ugovora o pravu korištenja i realizaciji projekta obnove postojeće dvorane i 
montaže balon dvorane, donesena jednoglasno.   
 
 
Točka 15. Donošenje Odluke o sufinanciranju boravka djece s područja Grada 
Čakovca u predškolskim ustanovama 
 

Uvodno obrazloženje od točke 15. do točke 21. dala je Gradonačelnica. 
 
O ovoj točki raspravljali su Odbor za društvene djelatnosti i Odbor za Statut, Poslovnik 
i normativnu djelatnost koji su prijedlog Odluke jednoglasno uputili Gradskom vijeću 
Grada Čakovca na donošenje i Odbor za financije i proračun koji je prijedlog Odluke 
većinom glasova uputio Gradskom vijeću na donošenje.   
 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Boris Bistrović u ime Kluba vijećnika Fokus, Josip Varga.  
 
U vijećnici je bilo prisutno 16 vijećnika. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o 
sufinanciranju boravka djece s područja Grada Čakovca u predškolskim 
ustanovama. 
  
 „Za“ je glasovalo 12 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 4 su bila „suzdržana“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o sufinanciranju boravka djece 
s područja Grada Čakovca u predškolskim ustanovama, donesena većinom 
glasova.   
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Točka 16. Donošenje Odluke o visini ekonomske cijene usluge za Dječji vrtić 
Cipelica  
 
Uvodno obrazloženje dala je Gradonačelnica. 
 
O ovoj točki raspravljali su Odbor za društvene djelatnosti i Odbor za financije i 
proračun koji su prijedlog Odluke o visini ekonomske cijene usluge za Dječji vrtić 
Cipelica većinom glasova uputili Gradskom vijeću na donošenje.  
 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Sandra Oslaković, Josip Varga.  
 
U vijećnici je bilo prisutno 16 vijećnika. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o visini 
ekonomske cijene usluge za Dječji vrtić Cipelica.  
 
 „Za“ je glasovalo 12 vijećnika, 2 su glasovala „protiv“, 2 su bila „suzdržana“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o visini ekonomske cijene 
usluge za Dječji vrtić Cipelica, donesena većinom glasova.   
 
 
Točka 17. Donošenje Odluke o visini ekonomske cijene usluge za Dječji vrtić 
Cvrčak  
Uvodno obrazloženje dala je Gradonačelnica. 
 
O ovoj točki raspravljali su Odbor za društvene djelatnosti i Odbor za financije i 
proračun koji su prijedlog Odluke o visini ekonomske cijene usluge za Dječji vrtić 
Cvrčak većinom glasova uputili Gradskom vijeću na donošenje.  
 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Za riječ se javila Sandra Oslaković.  
 
U vijećnici je bilo prisutno 16 vijećnika. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o visini 
ekonomske cijene usluge za Dječji vrtić Cvrčak.   
 
 „Za“ je glasovalo 12 vijećnika, 2 su glasovala „protiv“, 2 su bila „suzdržana“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o visini ekonomske cijene 
usluge za Dječji vrtić Cvrčak, donesena većinom glasova.   
 
 
Točka 18. Donošenje Odluke o visini ekonomske cijene usluge i omjer 
sufinanciranja za predškolske ustanove kojima Grad Čakovec nije osnivač 
Uvodno obrazloženje dala je Gradonačelnica. 
 
O ovoj točki raspravljao je Odbor za društvene djelatnosti i Odbor za financije i 
proračun koji su prijedlog Odluke većinom glasova uputili Gradskom vijeću na 
donošenje.   
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Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Za riječ se javio Jurica Horvat u ime Kluba vijećnika SDP, HSS, HSU, MDS i Laburisti. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 16 vijećnika. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o visini 
ekonomske cijene usluge i omjer sufinanciranja za predškolske ustanove kojima 
Grad Čakovec nije osnivač. 
 
 „Za“ je glasovalo 12 vijećnika, 2 su glasovala „protiv“, 2 su bila „suzdržana“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o visini ekonomske cijene 
usluge i omjer sufinanciranja za predškolske ustanove kojima Grad Čakovec nije 
osnivač, donesena većinom glasova.   
 
 
Točka 19. Donošenje Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prednosti pri 
upisu djece u Dječji vrtić Cipelica i Dječji vrtić Cvrčak 
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti. 
 
O ovoj točki raspravljali su Odbor za društvene djelatnosti i Odbor za Statut, Poslovnik 
i normativnu djelatnost, koji su prijedlog Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja 
prednosti pri upisu u Dječji vrtić Cipelica i Dječji vrtić Cvrčak jednoglasno uputili 
Gradskom vijeću na donošenje.  
 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Renato Slaviček, David Vugrinec. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 16 vijećnika. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Pravilnika o uvjetima 
i načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Cipelica i Dječji vrtić 
Cvrčak.  
 
 „Za“ je glasovalo 16 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Pravilnik o uvjetima i načinu 
ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Cipelica i Dječji vrtić Cvrčak, 
donesen jednoglasno.   
 
 
Točka 20. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o demografskim 
mjerama Grada Čakovca  
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti. 
 
O ovoj točki raspravljao je Odbor za društvene djelatnosti i Odbor za Statut, Poslovnik 
i normativnu djelatnosti, koji su prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o 
demografskim mjerama Grada Čakovca jednoglasno uputili Gradskom vijeću na 
donošenje.  
 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ. 
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U vijećnici je bilo prisutno 16 vijećnika. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o izmjenama 
i dopunama Odluke o demografskim mjerama Grada Čakovca. 
 

 „Za“ je glasovalo 16 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama i dopunama 
Odluke o demografskim mjerama Grada Čakovca donesena jednoglasno.   
 
 
Točka 21. Donošenje Odluke o izmjeni Plana mreže predškolskih ustanova na 
području Grada Čakovca 
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti. 
 
O ovoj točki raspravljao je Odbor za društvene djelatnosti, koji je prijedlog Odluke o 
izmjeni Plana mreže predškolskih ustanova na području Grada Čakovca jednoglasno 
uputio Gradskom vijeću na donošenje.  
 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ.  
 
U vijećnici je bilo prisutno 16 vijećnika. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o izmjeni 
Plana mreže predškolskih ustanova na području Grada Čakovca. 
 
 „Za“ je glasovalo 16 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluke o izmjeni Plana mreže 
predškolskih ustanova na području Grada Čakovca donesena jednoglasno.   
 
 
Točka 22. Davanje Prethodne Suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne 
usluge obavljanja dimnjačarskih poslova 
 
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, 
izgradnju grada i upravljanje nekretninama.  
 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Štefanija Damjanović, Damir Šoltić, Nino Vurušić, Sandra 
Oslaković.  
 

U vijećnici je bilo prisutno 15 vijećnika. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Prethodne 
Suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge obavljanja 
dimnjačarskih poslova. 
 

 „Za“ je glasovalo 14 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 1 je bio „suzdržan“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Prethodna Suglasnost na Opće uvjete 
isporuke komunalne usluge obavljanja dimnjačarskih poslova dana većinom 
glasova.   
 
Predsjednik Gradskog vijeća zaključio je sjednicu Gradskog vijeća u 15:12. 
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	Sandra Oslaković zahvalila se Gradonačelnici na odgovoru na vijećničko pitanje vezano uz nalaz revizije za Grad Čakovec. Tim odgovorom htjelo je se poučiti što je, a što nije tajni postupak, ali to zapravo nije istina.
	Zatim je postavila sljedeća pitanja:
	Koji će novi pješački prijelaz nastati u Štefancu u dogovoru s Hrvatskim cestama, kojeg je Gradonačelnica spomenula na obilježavanju dana mjesta Štefanec 03. rujna ove godine? Zanima je kada će on nastati te da li ima nade da već postojeći pješački pr...
	Potom je navela da je pristup ulaznim zgradama na čakovečkom jugu derutan, oštećen o čemu su obaviješteni komunalni redari koji krivnju prebacuju na Čakom d.o.o…
	Josip Varga konstatirao je da je prekoračeno vrijeme za postavljanje vijećničkog pitanja te da će odgovor biti dan na prvo pitanje, jer drugo nije postavljeno.
	Damir Šoltić odgovorio je da je za pješački prijelaz u Štefancu Grad Čakovec napravio elaborat i platio pola troškova, a pješački prijelaz koji je postavljen na zahtjev VMO Štefanec.
	Sandra Oslaković navela je da je pitanje uputila Gradonačelnici, a ne pročelniku.
	Boris Bistrović postavio je pitanja Gradonačelnici:
	Da li namjerava aktivirati zamjenicu Gradonačelnice i uključiti je u aktivnosti izvršne vlasti Grada s obzirom da bi Gradonačelnici pomoć dobro došla? Naveo je da ne želi ni pomisliti što bi se dogodilo da je Gradonačelnica spriječena ili u nemogućnos...
	Josip Varga zatražio je odgovor od pročelnice Dragice Kemeter.
	Dragica Kemeter očitovala se da gospođa zamjenica Gradonačelnice postoji, a na njoj je da odluči koliko će i kako volontirati. U slučaju potrebe bila bi pozvana na preuzimanje vođenja Grada.
	Karolina Juzbašić osvrnula se na potrebu energetske neovisnosti i smanjenje troškova energenata za objekte u vlasništvu Grada Čakovca te pohvalila početak projekta Dobra energija – solarna energija, koji se odnosi i na  osiguranje pilot projekta, koji...
	Ljerka Cividini odgovorila je da je Grad aplicirao jedan od projekata za izgradnju sunčanih elektrana. Dobili smo sredstva iz fondova. Grad Čakovec nema spremnu  projektnu dokumentaciju za izgradnju solarnih panela na ijednom objektu u vlasništvu Grad...
	Lovro Horvat čestitao je svjetski dan učitelja te potom postavio pitanja Gradonačelnici i pročelniku Šipošu ili Šoltiću.
	Prvo: Može li se više ozeleniti ulica Stjepana Radića u Čakovcu, s obzirom da postoji drvored samo do trgovačkog centra Bat ?
	Drugo: S obzirom da od križanja Kalničke do križanja Travničke ulice postoje neasfaltirani nogostupi, mogu li se isti asfaltirati?
	Treće pitanje postavio je Gradonačelnici: Što Grad Čakovec može učiniti da bi invalidi lakše pristupili sa cesta u javne institucije, zgrade te postoji li neki plan za njihovu daljnju integraciju u društvo, društveni sektor ili politiku Grada Čakovca?...
	Damir Šoltić odgovorio je što se tiče zelenila da su naručeni elaborati za ulicu Stjepana Radića i za Prvomajsku ulicu u Mihovljanu. Isto tako naručen je elaborat i za ulicu Stjepana Radića. S obzirom da se zelenilo osušilo, tvrtka koja je izvodila ra...
	Projekat nogostupa nije završen do kraja. Nastojati će se osigurati sredstva u Proračunu.
	Ljerka Cividini navela je da su se unatrag nekoliko godina prilagođavale pješačke staze i nogostupi osobama s invaliditetom. Na žalost na nekim dionicama to nije najsretnije rješenje. Potrebna je  rekonstrukcija. Nemamo ovlasti raditi prilazne rampe z...
	Darko Zver postavio je sljedeća pitanja za Gradonačelnicu:
	S obzirom da je krajem prošle godine bilo najava o skorom početku radova, barem tako piše u medijima, a Vlada je osigurala 8 milijuna kuna, gdje je zapeo projekat Centra za odgoj i obrazovanje te kada počinju radovi i kada završavaju?
	Kada će se nastaviti izgradnje sjeverne zaobilaznice te koja je dinamika radova predviđena za njezin završetak u  punom profilu?
	Ljerka Cividini odgovorila je da smo odradili dio dokumentacije i pripremili sve za Ministarstvo obrazovanja, u kojem je, kao što ste informirani, bio održan sastanak s gospodinom Mamićem. Odgovor Ministarstva čekamo već 3 mjeseca (tjedno, mjesečno ra...
	Sjevernom obilaznicom Grada Čakovca upravljaju Hrvatske ceste koje imaju svoj plan rada i program izvođenja pojedinih dionica. Za treću fazu sjeverne obilaznice ishođuje se građevinska dozvola.
	Vesna Baranašić Horvat postavila je pitanje Gradonačelnici:
	Prvo: Kakva je planirana dinamika realizacije uređenja Trga Republike u Čakovcu?
	Drugo: S obzirom da Osnovna umjetnička škola Miroslav Magdalenić u Čakovcu ima premali prostor, što je do sada poduzeto u smjeru dogradnje i rekonstrukcije te škole? Iz kojih izvora se planira financiranje i za kada je planirana realizacija?
	Ninoslav Šipoš odgovorio je:
	Štefanija Damjanović pitala je da li će se prilikom izrade gradskog proračuna za iduću godinu voditi računa o prijedlozima gradskih kotareva za obnovu kvartova (propali su šahtovi, nema kanalizacije za oborinske vode), koji se nisu obnavljali od 1972....
	Damir Šoltić odgovorio je da je Grad upoznat sa stanjem infrastrukture na području Čakovca. To je kvart iza Hotela, iza srednjoškolskog centra, Vojni vrtovi u jednom dijelu, iza Stjepana Radića i Sajmišne ulice, kvart iza suda. Napominje, da je njegov...
	Ljerka Cividini odgovorila je da smo izgradili pješačko-biciklističku staze do samog spoja na sjevernu obilaznicu. Za uklop na sjevernu obilaznicu bila je potrebna nova  građevinska dozvola. Prije tri tjedna potpisali smo  sporazum o sufinanciranju sa...

