REPUBLIKA HRVATSKA
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PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
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Ljubešćica, 31. kolovoza 2012.
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
29. SJEDNICU
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE LJUBEŠĆICA
Sjednica će se održati dana, 13.rujna 2012. godine ( četvrtak) u 19.00
sati u prostoriji za sjednice Općine Ljubešćica u Ljubešćici, Zagrebačka 22 b.
Za sjednicu predlažem slijedeći
DNEVNI RED:
1.Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o odabiru najpovoljnije
ponude za dugoročni novčani kredit u kunama Zagrebačke banke d.d.
Poduzetničkom centru Ljubešćica d.o.o. za financiranje otkupa zemljišta i
komunalno opremanje u poduzetničkoj zoni Ljubešćica.
2.Prijedlog Odluke o davanju jamstva Općine Ljubešćica Poduzetničkom
centru Ljubešćica d.o.o. radi zaduživanja.
3.Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o uvođenju naknade za razvoj.
4.Prijedlog odluke o cijeni vodne usluge javne vodoopskrbe.
5.Prijedlog Odluke o subvencioniranju dijela cijene prijevoza učenika srednjih
škola koji se školuju na području Varaždinske županije i na području drugih
županija.
6.Prijedlog Zaključka o kupnji zemljišta za izgradnju prometnice i parkirališta u
naselju Kapela Kalnička.
7.Prijedlog Zaključka o raspisivanju javnog natječja za stipendije u
akademskoj godini 2012./2013.
8.Prijedlog Zaključka o ažuriranju i prikupljanju elemenata za obračun poreza
na vikend kuće na području općine Ljubešćica.
9.Razmatranje Zamolbe OŠ Ljubešćica o financiranju udžbenika učenicima
OŠ za školsku godinu 2012./2013. zbog razlike u broju učenika po razrednim
odjelima
10.Razmatranje zamolbe za pomoć Ljubice Šestak iz Ljubešćice.
11.Informacija o provedenom postupku javne nabave za izvođenje radova na

izgradnji vodovodne mreže u Kapeli Kalničkoj –Gaj.
12.Pitanja, prijedlozi i informacije.
U privitku poziva, uz materijale za točke prijedloga dnevnog reda dostavlja se
Skraćeni zapisnik sa 28. sjednice Općinskog vijeća od 31.srpnja 2012. godine.
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