REPUBLIKA HRVATSKA
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PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
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Ljubešćica, 9. prosinca 2013.
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
5. SJEDNICU
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE LJUBEŠĆICA
Sjednica će se održati dana 18. prosinca 2013. godine ( srijeda) u 19.00 sati u prostoriji za
sjednice Općine Ljubešćica u Ljubešćici, Zagrebačka 22 b.
Za sjednicu predlažem slijedeći
DNEVNI RED:
1.Prijedlog Proračuna Općine Ljubešćica za 2014. godinu i Projekcije za 2015. i 2016. godine.
2.Prijedlog Plana razvojnih programa za razdoblje od 2014. do 2016.godine.
3.Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Ljubešćica za 2014. godinu
4.Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u općini Ljubešćica
za
2014.godinu.
5.Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se
financiraju iz sredstava komunalne naknade za 2014.godinu.
6.Prijedlog Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Ljubešćica za 2014.
godinu.
7.Prijedlog Odluke o izboru osobe za povjeravanje komunalnih poslova održavanja
nerazvrstanih cesta na području općine Ljubešćica.
8.Prijedlog Odluke o izboru osobe za povjeravanje komunalnih poslova čišćenja snijega na
području općine Ljubešćica.
9.Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za prodaju zemljišta u vlasništvu Općine
Ljubešćica.
10.Prijedlog Odluke o formiranju Poduzetničke zone Ljubešćica.
11.Prijedlog Odluke o komunalnom redu na području općine Ljubešćica.
12.Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za redovito financiranje političkih stranaka iz
Proračuna Općine Ljubešćica u 2014.godini.

13.Prijedlog Odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći za opremu novorođenčadi obiteljima s
područja općine Ljubešćica u 2014.godini.
14.Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti održavanja
nerazvrstanih cesta u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave Varaždinske
županije za Općinu Ljubešćica.
15.Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Dječjem vrtiću „ZEKO“ iz Varaždina na povećanje
ekonomske cijene primarnog desetsatnog programa u Podružnici Ljubešćica.
16.Prijedlog Odluke o Izmjeni i dopuni Odluke o sufinanciranju troškova boravka djece u
Dječjem vrtiću „ZEKO“ Varaždin, Podružnica Ljubešćica.
17.Razmatranje zahtjeva trgovačkog društva „BABIĆ“ d.o.o. iz Cestice na povećanje cijene
skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada.
18.Prijedlog Zaključka o određivanju predstavnika Općine Ljubešćica za člana Povjerenstva za
dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske.
19.Prijedlog Zaključka o određivanju predstavnika Općine Ljubešćica za člana Povjerenstva za
procjenu troškova stavljanja u funkciju poljoprivredne proizvodnje poljoprivrednog zemljišta
koje nije u funkciji poljoprivredne proizvodnje ili je obraslo višegodišnjim raslinjem i
vrijednost drvne mase.
20.Prijedlog Zaključka o isplati božićnice umirovljenicima s područja općine Ljubešćica.
21.Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području
općine Ljubešćica za 2013. godinu.
22.Prijedlog Zaključka o donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i
spašavanja na području Općine Ljubešćica u 2014.godini.
23.Razmatranje zamolbe Ivanušec Dragutina iz Ljubešćice za pomoć pri sanaciji klizišta.
24.Informacije.
U privitku poziva, uz materijale za točke prijedloga dnevnog reda dostavlja se Skraćeni
zapisnik sa 4. sjednice Općinskog vijeća od 7.listopada 2013. godine.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Dragutin Gotić, v.r.

Dostaviti:1.Vijećnici (1-11)-popis
2.Općinski načelnik
3.Zamjenica općinskog načelnika
4.Pročelnica JUO-a
5.Komunalni redar
6.Predstavnici medija (Radio Novi Marof)
7.Pismohrana, ovdje

