REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VRATIŠINEC
KLASA: 021-05/21-01/08
URBROJ: 2109/19-01-21-1
U Vratišincu, 17.11.2021.
Na osnovi članka 34. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 38. Statuta
Općine Vratišinec („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 6/21) i članka 24. Poslovnika o radu Općinskog vijeća
Općine Vratišinec („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj: 6/21), a u skladu s odredbama čl. VIII. stavka 1. točke
5. i stavka 2. Odluke Stožera civilne zaštite RH o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i
uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprečavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja
(KLASA: 810-06/20-01/7, URBROJ: 511-01-300-21-451 od 5.11.2021.) sazivam 5. sjednicu Općinskog vijeća Općine
Vratišinec, koja će se održati 22.11.2021. godine u Domu kulture „Dr. Vinko Žganec“ Vratišinec, Dr. Vinka Žganca
2, Vratišinec, s početkom u 19:00 sati te predlažem sljedeće:
-

prihvaćanje predloženog dnevnog reda
prihvaćanje Izvoda iz zapisnika s 4. sjednice Općinskog vijeća
aktualni sat

DNEVNI RED
1. I. izmjene i dopune Proračuna Općine Vratišinec za 2021. godinu s Planom razvojnih programa za period 2021.
do 2023.
2. I. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
3. I. izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
4. Odluka o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi
5. Odluka o potpunom oslobođenju obveze plaćanja komunalnog doprinosa
a) Međimurske vode d.o.o.
b) HEP d.d.
6. Odluka o donošenju Plana djelovanja Općine Vratišinec u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu
7. Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Vratišinec
8. Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Vratišinec za 2022.godinu
9. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Vratišinec
za 2022.godinu
10. Plan davanja koncesija za 2022. godinu
11. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Uređenje dječjeg igrališta na dijelovima k.č. br.
1728 i 1729 u k.o. Vratišinec“
12. Zaključak o prihvaćanju Plana i programa rada i financijskog plana Savjeta mladih Općine Vratišinec za 2022.
godinu
13. Informacija o provedenom postupku – stipendije 2021./2022.
14. Ostala pitanja i prijedlozi
Napomena: sukladno članku 67. Poslovnika („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 6/21) vijećnicima je
omogućen uvid u materijale za točku 6. i 7. Dnevnoga reda i to: 19.11. i 22. 11.2021. godine od 7-15 sati. Materijali
vijećnicima nisu dostavljeni zbog većeg obujma stranica – Procjena rizika 231 stranica, Plan djelovanja – 35 stranica.
Osim poziva članovima Općinskog vijeća za sjednicu obavještavamo i dužnosnika Općine te predstavnike javnog
priopćavanja.
Molimo Vas da se pridržavate svih epidemioloških mjera, uz obvezu nošenja zaštitne maske.
Predsjednica Općinskog vijeća:
Milena Granatir

