REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LJUBEŠĆICA
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
KLASA: 021-05/17-01/1
URBROJ: 2186/025-01/1-17-1
Ljubešćica, 7. ožujka 2017.
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

22. SJEDNICU
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE LJUBEŠĆICA

Sjednica će se održati dana 13. ožujka 2017. godine (ponedjeljak) u 19.30 sati u prostoriji
za sjednice Općine Ljubešćica u Ljubešćici, Zagrebačka 22 b.
Za sjednicu predlažem slijedeći
DNEVNI RED:
1.Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Ljubešćica za 2016. godinu.
2.Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava viška prihoda iz 2016. godine.
3.Razmatranje izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje od 1.srpnja do 31.prosinca
2016. godine.
4.Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za komunalne
djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade za 2016. godinu
5.Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u
općini Ljubešćica za 2016.godinu.
6.Prijedlog Odluke o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Ljubešćica.
7.Prijedlog Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora.
8.Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu korištenja prostorija društvenih domova na području
općine Ljubešćica.
9.Prijedlog Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području općine
Ljubešćica.
10.Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području općine
Ljubešćica.
11.Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Vijeća za komunalnu prevenciju
Općine Ljubešćica.

12.Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u
prostoru za 2017.godinu.
13.Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2017.godinu.
14.Prijedlog Programa utroška sredstava vodnog doprinosa za 2017.godinu.
15.Razmatranje Izvješća Uprave groblja o radu i financijskom poslovanju za groblje u
Ljubešćici i Kapeli Kalničkoj za razdoblje od 1.siječnja do 31.prosinca 2016.godine.
16.Razmatranje Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Ljubešćica za
2016.godinu.
17.Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti dioničkom društvu Varkom d.d., Varaždin, Trg
bana Jelačića 15 na Program razvoja –Vodoopskrbne kapitalne građevine –Vodovod
Varaždin 2017.godine
18.a) Izvješće o stanju projekata na području općine Ljubešćica u 2017.godinu.
b) Izvješće o provedbi Projekta energetske obnove postojećih obiteljskih kuća na području
općine Ljubešćica.
U privitku poziva, uz materijale za točke prijedloga dnevnog reda dostavlja se Skraćeni
zapisnik sa 21. sjednice Općinskog vijeća od 20.prosinca 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.Komunalni redar
6.Referentica JUO-a
7.Predsjednica Savjeta mladih ( čl. 24.st.1. Zakona o savjetu mladih NN br.41/14)
8.Predstavnici medija (Radio Novi Marof)
9.Pismohrana, ovdje

