REPUBLIKA HRVATSKA
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PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
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Ljubešćica, 3. listopada 2016.
Na temelju članka 32. stavak 1. točka 2. Statuta Općine Ljubešćica (“Službeni vjesnik
Varaždinske županije” broj 9/13 i 24/13 ) i članka 57. stavka 1. i članka 58. Poslovnika Općinskog
vijeća Općine Ljubešćica (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 9/13 i 24/13) s a z i v a m

20. SJEDNICU
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE LJUBEŠĆICA

Sjednica će se održati dana 11. listopada 2016. godine (utorak) u 19.30 sati u prostoriji za
sjednice Općine Ljubešćica u Ljubešćici, Zagrebačka 22 b.
Za sjednicu predlažem slijedeći
DNEVNI RED:
1.Prijedlog Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna
Općine Ljubešćica.
2.Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja „Izgradnja natkrivene
pozornice i uređenje vanjskog prostora uz zgradu dječjeg vrtića i upravnih prostorija Općine
- Ljubeški trg“.
3.Prijedlog Pravilnika o financiranju javnih potreba od interesa za opće dobro koje provode
udruge Općine Ljubešćica.
4.Prijedlog Zaključka o raspisivanju javnog natječaja za stipendije u akademskoj godini
2016./2017.
5.Prijedlog Godišnjeg plana davanja koncesija na području općine Ljubešćica za 2017.godinu.
6.Prijedlog Srednjoročnog plana davanja koncesija na području općine Ljubešćica za razdoblje
od 2017. do 2019. godine
7.Prijedlog Zaključka o isplati božićnice umirovljenicima s područja općine Ljubešćica.
8.Prijedlog Zaključka o ustupanju prostora sportske dvorane Ljubešćica UDRUGI SUNCE
NOVI MAROF za održavanje humanitarnog koncerta.

9.Razmatranje zamolbe RKT ŽUPA MAJKE BOŽJE SNJEŽNE, Ljubešćica za pripomoć pri
organizaciji Mlade mise Zdravka Jelušića.
10.Razmatranje zamolbe Dejana Mikulčića za oslobođenje od plaćanja komunalnog doprinosa
za građenje objekta - socijalna ustanova za udomiteljstvo u Ljubešćici.
11.Izvješće o podnijetim kaznenim prijavama protiv općinskog načelnika i pojedinih vijećnika
Općinskog vijeća Općine Ljubešćica.
U privitku poziva, uz materijale za točke prijedloga dnevnog reda dostavlja se Skraćeni
zapisnik sa 19. sjednice Općinskog vijeća od 27. srpnja 2016.godine.
Sukladno članku 68. stavak 2. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Ljubešćica moli se
vijećnik koji neće nazočiti sjednici Općinskog vijeća, da o tome obavijesti predsjednika Općinskog
vijeća ili pročelnicu upravnog tijela koje obavlja stručne poslove za Općinsko vijeće na broj
091 2411983 ili 099 4623888 (623-888).
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Dostaviti: 1.Vijećnici (1-11)-popis
2.Općinski načelnik
3.Zamjenica općinskog načelnika
4.Pročelnica JUO-a
5.Predsjednica Savjeta mladih ( čl. 24.st.1. Zakona o savjetu mladih NN br.41/14)
6.Predstavnici medija (Radio Novi Marof)
7.Pismohrana, ovdje

