REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LJUBEŠĆICA
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
KLASA: 021‐05/10‐01/1
URBROJ: 2186/025‐01/1‐10‐1
Ljubešćica, 8.veljače 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
9. SJEDNICU
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE LJUBEŠĆICA
Sjednica će se održati dana, 22.veljače 2010. godine ( ponedjeljak) u 18.00 sati u
prostoriji za sjednice Općine Ljubešćica u Ljubešćici, Zagrebačka 22 b.
Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED:

1.Prijedlog Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
u općini Ljubešćica za 2009.godinu.
2.Prijedlog Izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine
Ljubešćica za 2009.godinu.
3.Prijedlog Izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture za komunalne
djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade za 2009.godinu.
4.Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u općini
Ljubešćica za 2010.godinu.
5.Prijedlog Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Ljubešćica za
2010. godinu.
6.Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se
financiraju iz sredstava komunalne naknade za 2010.godinu.
7.Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o sufinanciranju troškova boravka djece u
Dječjem vrtiću „ZEKO“ u Ljubešćica.
8.Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o priključenju na komunalnu infrastrukturu.
9.Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o cijeni vode.
10.Prijedlog Odluke o obvezi plaćanja komunalne usluge opskrbe pitkom vodom na području
naselja Kapela Kalnička i dio naselja Ljubelj.
11.Prijedlog Odluke o prikupljanju ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja
vodovodne mreže na području općine Ljubešćica na temelju ugovora.

12.Prijedlog Odluke o početku otvorenog postupka javne nabave za dogradnju Društvenog
doma u Ljublju Kalničkom (I.faza).
13.Prijedlog Odluke o subvencioniranju kamatne stope na poduzetničke kredite
poduzetnicima i obrtnicima s područja općine Ljubešćica.
14. Prijedlog Zaključka o potpisivanju Ugovora o provedbi projekta „Lokalni projekt razvoja‐
mikrokreditiranje“ za 2009.godinu.
15.Prijedlog Odluke o sufinanciranju troškova sređivanja zemljišnoknjižnog stanja na
poljoprivrednom zemljištu u provedbi projekta „Okrupnjavanje poljoprivrednog
zemljišta u Ljubešćici“
16.Prijedlog Odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći za opremu novorođenčadi obiteljima s
područja općine Ljubešćica u 2010.godini.
17.Prijedlog Odluke o subvencioniranju umjetnog osjemenjivanja rasplodnih goveda
krmača i nazimica na području općine Ljubešćica u 2010.godini.
18.Pitanja, prijedlozi i informacije (informacija: Aneks Ugovoru o suf.prij.uč.sr.škola;
zamolbe-I.Ratković-„Vile“; S.Španić, M.Posavec-suf.đačkog doma)
U privitku poziva, uz materijale za točke prijedloga dnevnog reda dostavlja se i skraćeni
zapisnik sa 8.sjednice Općinskog vijeća od 13.prosinca 2009. godine.
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