REPUBLIKA HRVATSKA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
GRAD KRIŽEVCI
Gradonačelnik
KLASA: 022-01/17-01/
URBROJ: 2137/02-04/03-17-1
Križevci, 1. rujna 2017.
Gradonačelnik Grada Križevaca
SAZIVA
2. sjednicu Kolegija koja će se održati 5. rujna 2017. (utorak) u Maloj vijećnici Grada
Križevaca, s početkom rada u 7:30 sati.
Za sjednicu predlažem sljedeći:
DNEVNI RED
1. Razmatranje Izvješća o stanju sigurnosti tijekom II. tromjesečja 2017. godine na
području grada Križevaca,
2. Razmatranje Izvješća o radu i financijskom poslovanju Križevačkog poduzetničkog
centra d.o.o. za 2016. godinu,
3. Razmatranje Godišnjeg financijskog izvješća Turističke zajednice Grada Križevaca za
2016. godinu,
4. Razmatranje Financijskog izvješća za 2016. godinu Komunalnog poduzeća d.o.o.
Križevci,
5. Razmatranje Analize poslovanja poduzetnika i stanja gospodarstva Grada Križevaca u
2016. godini,
6. Razmatranje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Križevaca za prvo
polugodište 2017. godine,
7. Razmatranje Izvješća o ostvarenju financijskih planova osnovnih škola s područja grada
Križevaca, kojima je Grad Križevci osnivač, za prvo polugodište 2017. godine:
a) Osnovne škole Ljudevita Modeca,
b) Osnovne škole "Vladimir Nazor",
c) Glazbene škole Alberta Štrige,
d) Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju,
8. Razmatranje Izvješća o ostvarenju financijskih planova dječjih vrtića s područja grada
Križevaca za prvo polugodište 2017. godine:
a) Dječjeg vrtića Križevci,
b) Dječjeg vrtića "Zraka sunca",
c) Dječjeg vrtića "Sv. Josipa",
d) Dječjeg vrtića "Čarobna šuma",

9. Razmatranje Izvješća o ostvarenju financijskog plana i programa rada ustanova u
kulturi na području grada Križevaca za prvo polugodište 2017. godine:
a) Pučkog otvorenog učilišta Križevci,
b) Gradske knjižnice "Franjo Marković" Križevci,
c) Gradskog muzeja Križevci,
10. Razmatranje Izvješća o ostvarenju programa rada i financijskog plana za prvo
polugodište 2017. godine:
a) Javne vatrogasne postrojbe Križevci,
b) Vatrogasne zajednice Grada Križevaca,
c) Zajednice športskih udruga Grada Križevaca,
d) Zajednice tehničke kulture Križevci,
e) Gradskog društva Crvenog križa,
11. Rasprava o prijedlogu Zaključka o subvencioniranju prijevoza učenika srednjih škola i
redovnih studenata s područja grada Križevaca,
12. Rasprava o prijedlogu Plana o izmjeni Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine i dodatna ulaganja u 2017. godini na nefinancijskoj imovini osnovnih škola,
nad kojima osnivačka prava ima Grad Križevci,
13. Rasprava o prijedlogu Zaključka o izmjeni Zaključka utvrđivanju mjerila za stjecanje
prava na besplatnu prehranu učenika u školskim kuhinjama osnovnih škola na području
Grada Križevaca,
14. Rasprava o prijedlogu Pravilnika o izmjeni Pravilnika o ostvarivanju prava na
sufinanciranje troškova nabave udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava
za učenike u redovitom programu odgoja i obrazovanja osnovnih škola s prebivalištem
na području Grada Križevaca u školskoj godini 2017/2018.,
15. Razmatranje zahtjeva za produljenje roka za izvođenje hitnih radova sanacije
nadvožnjaka u Križevačkoj Poljani na zahtjev GRAD-KOM-a d.o.o.,
16. Razmatranje Izvješća o provedenom tretmanu sustavne deratizacije na području Grada
Križevaca – proljetni tretman 2017.,
17. Razmatranje prijedloga Financijskog plana i Programa proslave svetkovine svetog
Marka Križevčanina u 2017. godini,
18. Razmatranje prijedloga Programa proslave Dana branitelja Grada Križevaca 2017.,
19. Usvajanje informacije o donošenju Odluke o pokretanju postupka Ocjene o potrebi
strateške procjene utjecaja na okoliš IV. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog
plana Grada Križevaca,
20. Usvajanje informacije o donošenju Odluke o pokretanju postupka Ocjene o potrebi
strateške procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom Grada Križevaca za
razdoblje 2017. – 2022. godine,
21. Usvajanje informacije o donošenju Zaključka oslobađanju Hrvatskih cesta d.o.o.
plaćanja komunalnog doprinosa,
22. Pitanja i prijedlozi.
GRADONAČELNIK
Mario Rajn, v.r.
NAPOMENA:
Materijali uz točke dnevnoga reda čine privitak ovome pozivu.
U slučaju eventualne spriječenosti, svoje odsustvo opravdajte na broj telefona 628-961
ili e-mail: dragutin.andric@krizevci.hr

