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Ljubešćica, 8.travnja 2010.
Na temelju članka 34.stavka 1.Statuta Općine Ljubešćica (“Službeni vjesnik Varaždinske
županije” broj 23/09), članka 23.stavka 1.podstavka 2.Poslovnika Općinskog vijeća Općine
Ljubešćica (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 23/09) s a z i v a m
10. SJEDNICU
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE LJUBEŠĆICA
Sjednica će se održati dana, 14.travnja 2010. godine ( srijeda) u 19.00 sati u prostoriji
za sjednice Općine Ljubešćica u Ljubešćici, Zagrebačka 22 b.
Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED:

1.Izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje od 21.svibnja do 31.prosinca 2009.godine.
2.Prijedlog Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Ljubešćica za 2009.godinu
3.Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u otvorenom postupku nabave za
dogradnju Društvenog doma u Ljublju Kalničkom.
4.Prijedlog Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne
vodovodne mreže na području općine Ljubešćica na temelju ugovora.
5.Prijedlog Zaključka o povjeravanju poslova stručnog nadzora nad izvođenjem radova na
području općine Ljubešćica u 2010.godini.
6.Prijedlog Odluke o prikupljanju ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja
groblja i pogrebnih poslova na grobljima na području općine Ljubešćica na temelju
ugovora.
7.Prijedlog Odluke o Planu mreže dječjih vrtića u općini Ljubešćica.
8.Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti dioničkom društvu VARKOM d.d., Varaždin, Trg
bana Jelačića 15 na realizaciju Razvojnih programa sustava vodoopskrbe.
9.Prijedlog Rješenja o osnivanju Povjerenstva za socijalna pitanja.
10.Prijedlog poljoprivrednog program Općine Ljubešćica:
10.1.Prijedlog Odluke o regresiranju proljetne sjetve 2010.godine
10.2.Prijedlog Odluke o subvencioniranju nabavne cijene kvalitetnih loznih i voćnih sadnica
2010.godine.
10.3.Prijedlog Odluke o subvencioniranju premije osiguranja usjeva, višegodišnjih nasada i
stoke s područja općine Ljubešćica.

10.4.Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za poljoprivredu.
11.Pitanja, prijedlozi i informacije ( zamolbe-I.Ratković-„Vile“; Dalibor Funtak-suf.troškova ž
studija)
U privitku poziva, uz materijale za točke prijedloga dnevnog reda dostavlja se i Izvod iz
zapisnika sa 9.sjednice Općinskog vijeća od 22.veljače 2010. godine.
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