6. sjednica Gradskog vijeća 23. 12. 2013.
DNEVNI RED:
1. Donošenje Zaključka o:
a) prihvaćanju Plana podjele Komunalnog poduzeća d.o.o.,
b) predlaganju kandidata za izbor članova Nadzornog odbora trgovačkog društva
Vodne usluge d.o.o. Križevci,
2. Donošenje Programa javnih potreba na području Grada Križevaca u 2014. godini:
a) u predškolskom odgoju i naobrazbi,
b) u osnovnom obrazovanju,
c) za dodatne programe u srednjim školama te učeničkim i studentskim
potporama,
d) u kulturi,
e) u športu, rekreaciji i tehničkoj kulturi,
f) u socijalnoj skrbi, humanitarnim i ostalim udrugama,
g) u protupožarnoj zaštititi, civilnoj zaštiti i javnoj sigurnosti,
3. Razmatranje Financijskih planova dječjih vrtića na području Grada Križevaca za 2014.
godinu:
a) Dječjeg vrtića Križevci,
b) Dječjeg vrtića "Zraka sunca"
c) Dječjeg vrtića Sv. Josipa,
d) Dječjeg vrtića "Čarobna šuma",
4. Razmatranje Financijskih planova osnovnih škola s područja Grada Križevaca za 2014.
godinu, i to:
a) Osnovne škole Ljudevita Modeca,
b) Osnovne škole "Vladimir Nazor",
c) Glazbene škole Alberta Štrige,
d) Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju,
5. Razmatranje Programa rada i financijskih planova ustanova u kulturi za 2014. godinu:
a) Pučkog otvorenog učilišta Križevci,
b) Gradske knjižnice ''Franjo Marković'' Križevci,
c) Gradskog muzeja Križevci,
6. Razmatranje Programa rada i financijskih planova za 2014. godinu:
a) Javne vatrogasne postrojbe Grada Križevaca,
b) Vatrogasne zajednice Križevci,
c) Zajednice športskih udruga Križevci,
d) Zajednice tehničke kulture Križevci,
e) Gradskog društva Crvenoga križa Križevci,
7. Donošenje Programa na području Grada Križevaca u 2014. godini:
a) održavanja komunalne infrastrukture,
b) gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture,
c) uređenja prostora,
d) utroška sredstava šumskog doprinosa,

8 . Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka
zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Križevaca za 2014. godinu,
9. Donošenje Proračuna Grada Križevaca za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016.
godinu,
10. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Križevaca za 2014. godinu,
11. Donošenje Programa rada Gradskog vijeća Grada Križevaca za 2014. godinu,
12. Donošenje Odluke o izradi:
a) III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Križevaca – ciljane
izmjene i dopune,
b) III. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Križevaca – ciljane
izmjene i dopune,
c) II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Gornji
Čret,
13. Donošenje Odluke o izboru ponuditelja kojem će se povjeriti komunalni poslova za
obavljanje komunalne djelatnosti:
a) održavanje nerazvrstanih tucaničkih cesta,
b) održavanje nerazvrstanih asfaltnih cesta,
14. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada
Križevaca u k.o. Carevdar, Cubinec, Erdovec, Križevci, Đurđic, Osijek Vojakovački,
Ruševac, Vojakovac i Vojakovačke Sesvete,
15. Razmatranje Izviješća o radu Vijeća mjesnih odbora i Vijeća gradskih četvrti za 2012.
godinu,
16. Razmatranje Izviješća o korisnicima studentskih kredita za 2013. godinu
17. Donošenje Zaključka o pristupanju Klimatskom savezu,
18. Donošenje Rješenja o izboru člana Odbora za zdravstvo, socijalnu skrb i treću životnu
dob,
19. Donošenje:
a) Odluke o osnivanju prava građenja na građevinskom zemljištu na području
Gospodarske zone Gornji Čret,
b) Zaključka o izmjeni Zaključka o raspisivanju Javnog natječaja za prodaju ili
osnivanje prava građenja na građevinskom zemljištu na području gospodarske zone
Gornji Čret.

