ZAPISNIK
s Izvanredne, 21. sjednice Gradskog vijeća Grada Vrbovca održane 14. lipnja 2019. godine u
velikoj vijećnici Grada Vrbovca, Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 9 s početkom u 17.30 sati
Sjednica Vijeća je javna.
Predsjedavajući Vijećem: Hrvoje Herček – predsjednik Vijeća
Zapisničar: Valentina Kristić
Nazočni vijećnici: Hrvoje Herček – predsjednik Vijeća, Stjepan Fotović – prvi potpredsjednik
Vijeća, Damir Fašaić – drugi potpredsjednik Vijeća, vijećnici: Tihomir Antolković, Mijo
Mijatović, Damir Tomljenović, Štefica Fintić, Franjo Simić, Dražen Sudinec, Stjepan Grošanić,
Darko Dananić, Vjekoslav Smolec, Ivan Svečnjak, Martina Petrak i Marcela Ledinski Mitrov
Nenazočni vijećnici: Dejan Jaić i Stjepan Tvorić
Ostali nazočni: Denis Kralj – gradonačelnik, Ivica Strnščak – zamjenik gradonačelnika, Robert
Đuranec- zamjenik gradonačelnika, Božica Jagoić Tukša - pročelnica Službe za opće poslove
Grada Vrbovca, Ljiljana Petanjek – pročelnica Upravnog odjela za financije i gospodarstvo,
Marko Belošević – stručni suradnik za opće poslove i direktor Gradskih objekata Vrbovec
d.o.o., Vlado Mesnik – vijećnik Županijske skupštine Zagrebačke županije, Maja Novosel –
predsjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Vrbovec, mediji i građani

Predsjednik Vijeća pozdravio je sve prisutne te otvorio Izvanrednu, 21. sjednicu Vijeća.
Potom je konstatirao da je sjednici nazočno 15 (petnaest) od 17 (sedamnaest) vijećnika
odnosno da Vijeće ima kvorum za rad i donošenje pravovaljanih akata. Zatim je iznio da je
Dnevni red primljen u materijalima te postavio pitanje da li ima potrebe za izmjenama ili
dopunama predloženog Dnevnog reda. Obzirom da potrebe za izmjenama i dopunama
predloženog Dnevnog reda nije bilo, predsjednik Vijeća utvrdio je isti kako slijedi

DNEVNI RED
1. Donošenje Odluke o davanju:
a) suglasnosti na Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu
rada Dječjeg vrtića Vrbovec
b) odobrenja Dječjem vrtiću Vrbovec za otvaranje dvije nove skupine djece
predškolskog odgoja
Predlagatelj: Gradonačelnik
Izvjestitelj: Denis Kralj – gradonačelnik

2. Donošenje Odluke o izradi IV. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada
Vrbovca
Predlagatelj: Gradonačelnik
Izvjestitelj: Denis Kralj – gradonačelnik

3. Donošenje Odluke o davanju na korištenje dijela zgrade Trg Petra Zrinskog 23
Predlagatelj: Gradonačelnik
Izvjestitelj: Denis Kralj – gradonačelnik

4. Donošenje Zaključka o sklapanju Dodatka Sporazumu o suradnji na projektu razvoja
infrastrukture širokopojasnog pristupa
Predlagatelj: Gradonačelnik
Izvjestiteljica: Ljiljana Petanjek – pročelnica UO za financije i gospodarstvo

Točka 1.
Donošenje Odluke o davanju:
a) suglasnosti na Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu
rada Dječjeg vrtića Vrbovec
b) odobrenja Dječjem vrtiću Vrbovec za otvaranje dvije nove skupine djece
predškolskog odgoja
Gradonačelnik je obrazložio predmetne Prijedloge. Provedena je rasprava u kojoj su
sudjelovali: vijećnik Damir Tomljenović, gradonačelnik, vijećnik Mijo Mijatović, predsjednik
Vijeća Hrvoje Herček, drugi potpredsjednik Vijeća Damir Fašaić, vijećnik Dražen Sudinec,
vijećnik Vjekoslav Smolec i prvi potpredsjednik Vijeća Stjepan Fotović. U tijeku rasprave
vijećnik Damir Tomljenović zatražio je da se dio njegove rasprave unese u Zapisnik kako
slijedi: „Ja moram kod ove točke kao prvo reći da bit ću malo kontradiktoran. Prvo mi je
drago da se ide u rješavanje. Svi znamo koji je problem djece koja nemaju gdje ići u vrtić. U
Vrbovcu je to konstantan problem. Dobili smo sredstva za vrtić koji će se, nadam se, uskoro
početi raditi. Sve je dobro i sve to podržavam, međutim ovi materijali nama kao vijećnicima,
koji smo mi dobili, ne daju pravo na nikakav odgovor jer oni nisu, barem meni, bili jasni niti
se takve odluke po meni ne mogu na takav način donositi, reći ću zbog čega. Zato što mi sada
donosimo jednu odluku koja iziskuje sredstva u Proračunu Grada Vrbovca. Mi u ovom
trenutku ne znamo niti kolika su to sredstva, znači uopće ne znamo obujam koliko to košta,
nije to sport, mi ne znamo pa ne možemo donijeti odluku. Ne znamo niti koliko košta
prostor, niti znamo koliko će koštati kasnije oprema koja, kaže se, mora tamo biti nabavljena,
od strane ravnateljice Dječjeg vrtića i prejudiciramo odluku Rebalansa. Jer piše lijepo u
zaključku, odluci, da će se sve to osigurati u, a ne znam što, u rebalansu Proračuna. Ja se
bojim da takva odluka nije pravovaljana i da ćete zbog takve odluke imati problema, ali želim
da uđe u zapisnik ovo što sam rekao gospodine predsjedniče, upravo ove riječi, ako nas
službe i gospodin gradonačelnik uvjere da se ovakve odluke mogu donositi, znači da Vijeće
može donijeti odluku o tome da izglasava sredstva, a ne zna kolika su pa prejudicira odluku
kakav će biti rebalans Proračuna, mi ćemo se složiti s tim. Ne želimo mi iz HDZ-a da zbog nas
neka djeca na jesen kada dođe vrijeme budu bez vrtića, ali nemojte ako ta odluka zbog
nečega padne, reći da Vam nismo rekli, znači odluka je jako nepripremljena, obrazloženje je
jedino u tom smislu da Vam trebaju prostori, što znamo, ali u smislu koliko će to Vas koštati,
što će se dogoditi bojim se da nitko ne računa. Hvala.“. (Vijećnik Damir Tomljenović napustio
je sjednicu.) Nakon provedene rasprave predsjednik Vijeća zaključio je istu, konstatirao je da
je sjednici prisutno 14 (četrnaest) vijećnika te dao na glasovanje Prijedlog Odluke o davanju
suglasnosti na Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg
vrtića Vrbovec. Odluka je donesena jednoglasno (14 glasova). „Za“ su glasovali: Hrvoje
Herček, Stjepan Fotović, Damir Fašaić, Tihomir Antolković, Mijo Mijatović, Štefica Fintić,

Franjo Simić, Dražen Sudinec, Stjepan Grošanić, Darko Dananić, Vjekoslav Smolec, Ivan
Svečnjak, Martina Petrak i Marcela Ledinski Mitrov. Donesenom Odlukom daje se suglasnost
na Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Vrbovec
utvrđen Odlukom donesenom na 26. sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Vrbovec
održanoj dana 27.05. 2019. godine, Klasa: 003-05/19-02/01; Urbroj: 238/32-69-04-19-13.
Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na način i u postupku objave
Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Vrbovec. Potom je
predsjednik Vijeća dao na glasovanje Prijedlog Odluke o davanju odobrenja Dječjem vrtiću
Vrbovec za otvaranje dvije nove skupine djece predškolskog odgoja. Odluka je donesena
jednoglasno (14 glasova). „Za“ su glasovali: Hrvoje Herček, Stjepan Fotović, Damir Fašaić,
Tihomir Antolković, Mijo Mijatović, Štefica Fintić, Franjo Simić, Dražen Sudinec, Stjepan
Grošanić, Darko Dananić, Vjekoslav Smolec, Ivan Svečnjak, Martina Petrak i Marcela Ledinski
Mitrov. Odlukom se odobrava Dječjem vrtiću Vrbovec otvaranje dvije nove odgojno obrazovne skupine djece predškolskog odgoja u dislociranom objektu na adresi Vrbovec,
Zagrebačka ulica 25a i 25 b. Sredstva potrebna za financiranje troškova iz Odluke za 2019.
godinu osigurati će se u izmjenama i dopunama Proračuna Grada Vrbovca za 2019. godinu.
Zadužuje se ravnateljica Dječjeg vrtića Vrbovec za provedbu ove Odluke. Nadzor nad
provedbom ove Odluke u nadležnosti je Službe za opće poslove Grada Vrbovca. Odluka stupa
na snagu danom donošenja.
Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i
načinu rada Dječjeg vrtića Vrbovec KLASA: 021-06/19-01/26; URBROJ: 238/32-01/01-19-1 i
Odluka KLASA: 021-06/19-01/27; URBROJ: 238/32-01/01-19-1 sastavni je dio ovog Zapisnika.

Točka 2.

Donošenje Odluke o izradi IV. izmjena i dopuna
Urbanističkog plana uređenja Grada Vrbovca
Gradonačelnik je obrazložio predmetni Prijedlog. Predsjednik Vijeća otvorio je raspravu. U
raspravi su sudjelovali: drugi potpredsjednik Vijeća Damir Fašaić, gradonačelnik, vijećnica
Marcela Ledinski Mitrov i predsjednik Vijeća Hrvoje Herček. Predsjednik Vijeća zaključio je
raspravu i dao je glasovanje predmetni Prijedlog. Odluka o izradi IV. izmjena i dopuna
Urbanističkog plana uređenja Grada Vrbovca donesena je jednoglasno (14 glasova). „Za“ su
glasovali: Hrvoje Herček, Stjepan Fotović, Damir Fašaić, Tihomir Antolković, Mijo Mijatović,
Štefica Fintić, Franjo Simić, Dražen Sudinec, Stjepan Grošanić, Darko Dananić, Vjekoslav
Smolec, Ivan Svečnjak, Martina Petrak i Marcela Ledinski Mitrov. Odlukom se utvrđuje
pravna osnova za izradu i donošenje Plana, razlozi za izradu i donošenje Plana, obuhvat
plana, sažeta ocjena stanja u obuhvatu Plana, ciljevi i programska polazišta Plana, popis
sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima,
način pribavljanja stručnih rješenja Plana, vrsta i način pribavljanja katastarskih planova i
geodetskih podloga, popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju
zahtjeve za izradu Plana te drugih sudionika korisnika prostora koji trebaju sudjelovati u
izradi Plana, planirani rok za izradu Plana, odnosno pojedinih njegovih faza, polazišta i ciljevi
temeljem kojih će se izraditi i donijeti Plan, a inicirani su pojedinačnim zahtjevima
zainteresiranih vlasnika i investitora buduće gradnje gospodarskih objekata u zoni mješovite

namjene i poslovne namjene – pretežno trgovačke i uslužne, te komunalne i cestovne
infrastrukture. Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Glasniku Grada
Vrbovca“.
Odluka o izradi IV. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Vrbovca KLASA:
350-01/19-01/01; URBROJ: 238/32-01/01-19-1 sastavni je dio ovog Zapisnika.

Točka 3.
Donošenje Odluke o davanju na korištenje dijela zgrade Trg Petra Zrinskog 23
Predmetni Prijedlog obrazložio je gradonačelnik, a kratku nadopunu dao je predsjednik
Vijeća Hrvoje Herček. Potrebe za raspravom nije bilo. Predsjednik Vijeća dao na glasovanje
predmetni Prijedlog. Jednoglasno (14 glasova) je donesena Odluka o davanju na korištenje
dijela zgrade Trg Petra Zrinskog 23. „Za“ su glasovali: Hrvoje Herček, Stjepan Fotović, Damir
Fašaić, Tihomir Antolković, Mijo Mijatović, Štefica Fintić, Franjo Simić, Dražen Sudinec,
Stjepan Grošanić, Darko Dananić, Vjekoslav Smolec, Ivan Svečnjak, Martina Petrak i Marcela
Ledinski Mitrov. Odlukom se II. osnovnoj školi Vrbovec za potrebe Glazbenog odjela iste
škole daje na korištenje dio zgrade na adresi Trg Petra Zrinskog 23 upisane u zk. ul. 3686 k.o.
Vrbovec 1 , kč. br. 1744 u naravi stambena Zgrada Trg Petra Zrinskog ukupne površine 315
m2 i to prostor na 1. katu zgrade korisne površine 248,17 m2, koji se sastoji od 10 prostorija i
spremišta sa pripadajućim hodnikom i sanitarnim čvorom. Sukladno čl. 74 st. 1. Odluke o
upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Grada Vrbovca („Glasnik Grada Vrbovca”
broj 3/19) II. osnovna škola Vrbovec ne plaća naknadu za korištene dodijeljene joj
nekretnine. II. osnovnoj školi Vrbovec navedeni prostor daje se isključivo za potrebe
organizacije i izvođenja nastave za potrebe Glazbenog odjela te škole. II. osnovna škola
Vrbovec može nekretnine dati u zakup ili na upravljanje trećim osobama samo uz pisanu
suglasnosti Grada Vrbovca. Na postupak davanja u zakup primjenjuju se važeći zakonski
propisi i propisi Grada Vrbovca o davanju u zakup prostora u vlasništvu Grada. II. osnovna
škola Vrbovec ne može bez izričite pisane suglasnosti Grada promijeniti namjenu
predmetnih nekretnina, dograditi, nadograditi, preurediti ili vršiti veće popravke na istima,
niti poduzimati druge poslove koje se po naravi stvari imaju smatrati poslovima izvanredne
uprave. Sva prava i obveze između Grada Vrbovca i II. osnovne škole Vrbovec uredit će se
ugovorom o davanju na upravljanje i korištenje. Ovlašćuje se Gradonačelnik za potpis
ugovora iz prethodnog članka te poduzimanje svih potrebnih radnji za realizaciju ove Odluke.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Odluka o davanju na korištenje dijela zgrade Trg Petra Zrinskog 23 KLASA: 372-03/19-01/01;
URBROJ: 238/32-01/01-19-1 sastavni je dio ovog Zapisnika.

Točka 4.
Donošenje Zaključka o sklapanju Dodatka Sporazumu o suradnji
na projektu razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa
Pročelnica Upravnog odjela za financije i gospodarstvo obrazložila je predmetni Prijedlog.
Potrebe za raspravom nije bilo. Jednoglasno (14 glasova) je donesen Zaključak o sklapanju

Dodatka Sporazumu. „Za“ su glasovali: Hrvoje Herček, Stjepan Fotović, Damir Fašaić, Tihomir
Antolković, Mijo Mijatović, Štefica Fintić, Franjo Simić, Dražen Sudinec, Stjepan Grošanić,
Darko Dananić, Vjekoslav Smolec, Ivan Svečnjak, Martina Petrak i Marcela Ledinski Mitrov.
Zaključkom je određeno da će Grad Vrbovec i Grad Sveti Ivan Zelina te Općine Bedenica,
Dubrava, Farkaševac, Gradec, Preseka i Rakovec, sklopiti Dodatak Sporazumu o suradnji na
projektu razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji
dostatan komercijalni interes za ulaganja, prihvatljivog za financiranje iz EU fondova, od 16.
srpnja 2015. godine. Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Glasniku
Grada Vrbovca“.
Zaključak o sklapanju Dodatka Sporazumu KLASA: 021-06/15-01/34; URBROJ: 238/32-01/0119-2 sastavni je dio ovog Zapisnika.

Obzirom da je iscrpljen Dnevni red, predsjednik Vijeća zaključio je Izvanrednu, 21. sjednicu
Vijeća u 19.00 sati.

Zapisničar

Predsjednik Vijeća

Valentina Kristić

Hrvoje Herček, prof.

