4. sjednica Općinskog vijeća Općine Novo Virje
3. kolovoza 2005. godine
1. Donošenje Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Novo Virje za 2004. godinu,
2. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o ostvarenim prihodima i rashodima
Proračuna Općine Novo Virje u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2005.
godine,
3. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o priključenju građevina i građevinskog
zemljišta na sustav javne vodoopskrbe u Općini Novo Virje,
4. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o priključenju građevina i građevinskog
zemljišta na sustav javne plinoopskrbe u Općini Novo Virje,
5. Donošenje Odluke o prihvaćanju najpovoljnije ponude za izradu Prostornog
plana uređenja Općine Novo Virje,
6. Donošenje Odluke o prihvaćanju najpovoljnije ponude za Bušenje ispod
prometnice za potrebe priključaka domaćinstava na magistralni i opskrbni
vodovod i plinovod na području Općine Novo Virje,
7. Imenovanje predsjednika i članova Komisije za popis birača Općinskog vijeća
Općine Novo Virje i njihovih zamjenika,
8. Donošenje Rješenja o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova i
imenovanju predsjednika i članova,
9. Donošenje dopuna plana investicija na području Općine Novo Virje za potrebe
izrade Regionalnog operativnog programa Koprivničko-križevačke županije,
10. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za prijevoz učenika sa područja
Općine Novo Virje koji polaze srednju školu u Đurđevcu,
11. Donošenje Odluke o visini naknade za Prošireno izborno povjerenstvo Općine
Novo Virje za izbore održane 15. svibnja 2005. godine,
12. Donošenje Zaključka za izgradnju Podravske brze ceste,
13. Razmatranje zapisnika u predmetu primopredaje financijskih dokumenata po
Godišnjem obračunu proračuna za 2004. godinu i sa stanjem od 1. siječnja do 15.
lipnja 2005. godine,
14. Pitanja i prijedlozi članova Općinskog vijeća.
Z A K LJ U Č A K
o usvajanju financijskog izvješća o izvršenju
Proračuna Općine Novo Virje za razdoblje
od 1. siječnja do 30. lipnja 2005. godine
Z A K LJ U Č A K
o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe
Proračuna Općine Novo Virje za razdoblje
od 1. siječnja do 30. lipnja 2005. godine
ODLUKA
o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju građevina i građevinskog
zemljišta na sustav javne vodoopskrbe u Općini Novo Virje
Odluka o priključenju građevina i građevinskog zemljišta na sustav javne plinoopskrbe u
Općini Novo Virje. U članku 8. navedene Odluke brojka "3.800,00 kuna" zamijenila bi se
brojkom "2.000,00 kuna". Iza članka 8. dodao bi se članak 8a. koji bi glasio:

"Vlasnik građevine ili građevinskog zemljišta, koje se priključuje na sustav javne
plinoopskrbe u Općini Novo Virje, a koji je uplatio naknadu za priključenje građevina i
građevinskog zemljišta na sustav javne vodoopskrbe u Općini Novo Virje u svoti od 3.800,00
kuna, dužan je platiti naknadu u svoti od 500,00 kuna
Vlasnik građevine i građevinskog zemljišta, koji se istovremeno priključuje na sustav
javne plinoopskrbe u Općini Novo Virje i na sustav javne vodoopskrbe u Općini Novo Virje
dužan je platiti naknadu za oba priključka u svoti od 3.500,00 kuna. "
ODLUKA
o odabiru najpovoljnije ponude za izradu
Prostornog plana uređenja Općine Novo Virje
Stručno povjerenstvo je izabralo najpovoljniju a to je ponuda "URBANE TEHNIKE" d.o.o.
za projektiranje i nadzor nad gradnjom, ZAGREB, Krajiška 13/II. Iznos ponude je 155.000,00
kuna + PDV 34.100,00 kuna, što ukupno iznosi 189.100,00 kuna.
ODLUKA
o odabiru najpovoljnije ponude za bušenje ispod prometnice za potrebe
priključka domaćinstava na magistralni vodovod i plinovod
na području Općine Novo Virje
Stručno povjerenstvo je 22. srpnja 2005. godine izvršilo otvaranje ponuda po ograničenom
prikupljanju ponuda za bušenje ispod prometnice za potrebe priključka domaćinstava na
magistralni vodovod i plinovod na području Općine Novo Virje po dužnom metru. Po
navedenom pozivu pristigle su dvije ponude. Stručno povjerenstvo odabralo je najpovoljniju a
to je "BILO SAN" d.o.o. Budrovac, Bilogorska 25. Iznos ponude je 58,70 kuna + PDV 12,91
kuna, što ukupno iznosi 71,61 kuna po dužnom metru.
R J E Š E NJ E
o imenovanju predsjednika i članova Komisije za popis birača
Općinskog vijeća Općine Novo Virje i njihovih zamjenik
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Slavko Franjo, za predsjednika,
Vjekoslav Mesarov, za člana,
Željko Cik, za člana,
Ivan Kapitanić, za zamjenika predsjednika,
Ivan Baruškin, za zamjenika člana,
Stjepan Suhan, za zamjenika člana.
R J E Š E NJ E
o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost
spolova i imenovanju predsjednika i članova

1. DRAŽEN ĐUROCI, dr. vet. med., potpredsjednik Općinskog vijeća Općine Novo
Virje, za predsjednika,
2. SLAVKO FRANJO, član Općinskog vijeća Općine Novo Virje, za člana,
3. KRUNOSLAVA ŠIKULEC, predstavnica Područne škole Medvedička, za člana,
4. PEPICA PODRAVEC, predstavnica Udruge žena Drenovica, za člana,

5. JOSIPA VRANIĆ, predstavnica Udruge žena Crnec, za člana.
Z A K LJ U Č A K
da se u Regionalni operativni program Koprivničko-križevačke
županije uvrsti Poduzetnička zona i Dječji vrtić
ODLUKA
o raspisivanju javnog poziva za ograničeno prikupljanje ponuda za
usluge prijevoza autobusom učenika srednjih škola s područja
Općine Novo Virje na relaciji Novo Virje - Đurđevac i natrag
Z A K LJ U Č A K
da se članovima Proširenog izbornog povjerenstva
isplati naknada u iznosu od 350,00 kuna neto
Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju VARIJANTE 2 za izgradnju
PODRAVSKE BRZE CESTE
ODLUKA
o prijenosu Vitraja na župnoj crkvi u vlasništvo crkve
Z A K LJ U Č A K
da se kupe lopte za potrebe Područnih škola na
području Općine Novo Virje

