REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LJUBEŠĆICA
OPĆINSKO VIJEĆE

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

KLASA: 021-05/11-01/2
URBROJ: 2186/025-01/1-11-1
Ljubešćica, 1. lipnja 2011.
Na temelju članka 34. stavka 1. Statuta Općine Ljubešćica (“Službeni vjesnik Varaždinske
županije” broj 23/09) i 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
17. SJEDNICU
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE LJUBEŠĆICA
Sjednica će se održati dana 8. lipnja 2011. godine (srijeda) 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 raspisivanju javnog natječaja:
1.1. za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području
općine Ljubešćica
1.2. za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području
općine Ljubešćica
2.Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u otvorenom postupku javne nabave za
opskrbu električnom energijom.
3.Prijedlog Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja
javne rasvjete na području općine Ljubešćica na temelju ugovora.
4.Prijedlog Odluke o provedbi otvorenog postupka javne nabave za ustupanje radova na
izgradnji nogostupa, rigola i oborinske odvodnje dijela naselja Ljubešćica: dio Ulice Ivanovo
polje, kanal broj 11 „Dildekov klanjec“ i dijela naselja Rakovec.
5.Prijedlog Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj upotrebi na nekretnini označenoj
kao čkbr. 4785
6.Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za redovito financiranje političkih stranaka
7.Prijedlog Odluke o osnivanju Tima civilne zaštite opće namjene Općine Ljubešćica.
8.Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za gospodarski i društveni
razvoj općine.
9.Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za komunalne
djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade za 2010. godinu
10.Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u
općini Ljubešćica za 2010.godinu

11.Informacija o postupku otkupa čestica za projekt „Izgradnja poduzetničke zone“ .
12.Razmatranje zamolbe OŠ Ljubešćica za pomoć pri organizaciji proslave 150 godina školstva
u Ljubešćici
13.Razmatranje zamolbe OŠ Ljubešćica za financiranje udžbenika.
14.Pitanja, prijedlozi i informacije
U privitku poziva, uz materijale za točke prijedloga dnevnog reda dostavlja se Izvod iz zapisnika sa
16.sjednice Općinskog vijeća od 9. ožujka 2011. godine.
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