Gradsko poglavarstvo
Klasa: 022-05/05-01/04
Urbroj: 2137/02-05-1
-----------------------------Križevci, 23. 03. 2005.

Na temelju članka 28. Poslovnika Gradskog poglavarstva Grada Križevaca
("Službeni vjesnik Grada Križevaca", broj 3/99),
SAZIVAM
103. sjednicu Gradskog poglavarstva Grada Križevaca, koja će se održati
29. ožujka 2005. godine (utorak) u maloj vijećnici Grada Križevaca, s početkom
rada u 8,00 sati.
Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED:
1. Rasprava o Izvješćima o izvršenjima:
a) Programa radnji i radova stambeno-komunalnih djelatnosti i uređenja
prostora na području Grada Križevaca za 2004., kao i Programa stambenokomunalnih djelatnosti i uređenja prostora za razdoblje 2001-2004. godina,
b) Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu
Križevcima iz članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu, za 2004.,
c) Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada
Križevaca u 2004. godini, za djelatnosti iz članka 22. Zakona o
komunalnom gospodarstvu,
2. Rasprava o Izvješću - Pregledu gradnje značajnijih infrastrukturnih objekata
iskazanih po godinama od 2001. do 2004. godine,
3. Rasprava o Izvješćima o ostvarivanju Financijskih planova dječjih vrtića s
područja Grada Križevaca za 2004. godinu i to:
a) Dječjeg vrtića Križevci;
b) Dječjeg vrtića »Zraka sunca«;
c) Dječjeg vrtića Svetog Josipa,
4. Rasprava o Izvješćima o ostvarenju Programa rada ustanova u kulturi na
području Grada Križevaca za 2004. godinu i to:
a) Pučkog otvorenog učilišta Križevci,
b) Gradske knjižnice »Franjo Marković« Križevci,
c) Gradskog muzeja Križevci,
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5. Rasprava o Izvješćima o ostvarenju Financijskog plana ustanova u kulturi
na području Grada Križevaca za 2004. godinu i to:
a) Pučkog otvorenog učilišta Križevci,
b) Gradske knjižnice »Franjo Marković« Križevci,
c) Gradskog muzeja Križevci,
6. Rasprava o Izvješćima o ostvarenju Programa rada i Financijskog plana
za 2004. godinu i to:
a) Javne vatrogasne postrojbe Grada Križevaca,
b) Zajednice športskih udruga Križevci,
c) Zajednice tehničke kulture Križevci,
d) Vatrogasne zajednice Grada Križevaca,
7. Razmatranje Izvješća o radu Stručne službe Grada Križevaca, za razdoblje od
2001. do 2004. godine,
8. Razmatranje Izvješća o planiranim i ostvarenim zadaćama te aktivnostima
društvenih djelatnosti na području Grada Križevaca, za razdoblje od 2001.
do 2004. godine, te plan za 2005. godinu,
9. Rasprava o Izvještaju o korištenju Proračunske zalihe Proračuna Grada
Križevaca:
a) za prosinac 2004. godine,
b) za 2004. godinu,
10. Rasprava o:
a) nacrtu Godišnjeg obračuna Proračuna Grada Križevaca za 2004. godinu,
b) Izvještaju o radu Upravnog odjela za gospodarstvo i financije za razdoblje
2001.- 2004. godine
c) nacrtu Konsolidiranog godišnjeg obračuna Proračuna Grada Križevaca za 2004.
godinu,
11. Razmatranje nacrta Programa rada Gradskog vijeća Grada Križevaca
za 2005. godinu,
12. Rasprava o nacrtu:
a) Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o utvrđivanju osnivačkih prava i
obveza prema Dječjem vrtiću Križevci, kao javnoj ustanovi,
b) prijedloga Statuta Dječjeg vrtića Križevci, te utvrđivanje prijedloga
Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na spomenuti Statut,
13. Rasprava o nacrtu Odluke o povjeravanju komunalnih poslova organiziranja poslova hvatanja, čuvanja i uklanjanja pasa, uginulih pasa
i drugih životinja, te pasa i mačaka lutalica na području Grada Križevaca,
14. Razmatranje zahtjeva Zajednice športskih udruga Križevci, za davanje
suglasnosti za zaduživanje, u svrhu investicijskog ulaganja u objekt
Odmarališta na Pagu, te utvrđivanje prijedloga Zaključka o davanju tražene
suglasnosti,
15. Rasprava o prijedlogu Pravilnika o obliku i sadržaju službene iskaznice
komunalnog redara,
16. Rasprava o prijedlogu Odluke o privremenom korištenju poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske,
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17. Rasprava o prijedlogu Zaključka o prodaji stana bivšem nositelju
stanarskog prava u Kloštru Vojakovačkom - Rajići,
18. Rasprava o prijedlogu Zaključka o utvrđivanju prestanka svojstva javnog
dobra - putovi u općoj upotrebi,
19. Razmatranje Informacije o potrebi zaključivanja Anexa ugovora o gradnji
pješačko-biciklističke staze u Ul. Nikole Tesle u Križevcima,
20. Utvrđivanje prijedloga za predsjednika i članove Upravnog vijeća Javne
vatrogasne postrojbe Grada Križevaca, te donošenje odgovarajućeg Rješenja
o imenovanju istih,
21. Rasprava o prijedlogu Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci, za
oslobođenje plaćanja komunalnog doprinosa za projekt odlagališta otpada
»Ivančino brdo«,
22. Razmatranje Izvještaja o korištenju Proračunske zalihe Proračuna Grada
Križevaca za siječanj i veljaču 2005. godinu,
23. Rasprava o tekstovima Ugovora o korištenju sredstava Ministarstva kulture
u 2005. godini,
24. Rasprava o prijedlogu Troškovnika Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci,
za uređenje parkirališta i pješačkih staza u Križevcima, Matije Gupca,
25. Razmatranje Informacije, odnosno primjedbi tvrtke Radnik d.d. na Idejno
rješenje denivelacije ceste preko željezničke pruge (nadvožnjak) u Ul. kralja
Tomislava u Križevcima, te davanje načelnog mišljenja o prijedlogu
spomenute Tvrtke,
26. Razmatranje prijedloga za povećanje cijena usluga u Odmaralištu na Pagu, te
donošenje Zaključka o davanju suglasnosti,
27. Pitanja i prijedlozi.
Materijali iz predloženog dnevnog reda dostavljaju se uz poziv, osim materijala
iz točke 26. koji će se dostaviti neposredno prije održavanje sjednice.
Mole se pozvani da na sjednicu dođu u zakazano vrijeme, a možebitnu
spriječenost opravdaju na telefon 681-411, kućni 134.
PREDSJEDNIK
Branko Hrg, v.r.

