Polzela, 14. 10. 2016
Številka: 032-17/2014 -2
ZADEVA: Poročilo o realizaciji sklepov 13. seje Občinskega sveta Občine Polzela

Št. sklepa

Besedilo sklepa

status

032-16/2014-3

Sprejme se zapisnik 12. redne seje občinskega sveta, ki je bila 21. 6.
2016.
Občinski svet sprejme Odlok o javno - zasebnem partnerstvu za
obnovo lokalnega cestnega omrežja v Občini Polzela v prvi
obravnavi.

/

032-16/2014-3

032-16/2014-5
032-16/2014-6

Občinski svet se je seznanil s polletnim poročilom o izvrševanju
proračuna Občine Polzela za leto 2016.
V letu 2016 se podelijo naslednja priznanja Občine Polzela:
Priznanje »GRB« prejme GERTRUDA TERČAK
za nesebično in zavzeto vodenje Društva upokojencev Polzela, kar
se odraža v vseh aktivnostih, ki se izvajajo v društvu in
predstavlja njeno življenjsko delo, ki je izredno pomembno za
ugled društva in Občine Polzela.

Predlog odloka je bil podan v
30-dnevno javno razpravo, ki
je trajala od 14. 9. do 14. 10.
2016.
/
Občinska priznanja so bila
podeljena na Slavnostni
akademiji 1. 10. 2016.

Priznanje »GRB« prejme SIMON OGRAJENŠEK
za aktivno delovanje v vseh pomembnejših sferah družbenega,
gospodarskega in političnega življenja v Občini Polzela ter
osebnega prizadevanja, da sta Andraž nad Polzelo in Dobrič širše
razpoznavna in urejena kraja.
Priznanje »PLAKETO« prejme KULTURNO DRUŠTVO ANDRAŽ
za varovanje kulturne dediščine, negovanja ljudskih običajev ter
sooblikovanje kulturne, turistične in celostne podobe Občine
Polzela ter dolgoletno vzorno in uspešno zadovoljevanje
kulturnih potreb prebivalcev Andraža nad Polzelo in Dobriča.
Priznanje »PLAKETO« prejme LOVSKA DRUŽINA POLZELA
za 70. let aktivnega in ustvarjalnega delovanja v Občini Polzela ter
za izredne zasluge pri uresničevanju namena in nalog lovstva kot
varovanja narave in ohranjanja življenja v njej.

032-16/2014-7

032-16/2014-8

Ta sklep prične veljati z dnem sprejetja.
Za člana Sveta Doma upokojencev Polzela – predstavnika lokalne
skupnosti, se za mandatno obdobje 2016 – 2020, imenuje Andrej
Potočnik, Ob Strugi 2, 3313 Polzela.
Za glavno in odgovorno urednico občinskega glasila Občine
Polzela POLZELAN, poročevalec Občine Polzela, se za mandatno
dobo 3 let, imenuje Alenka Kočevar, Na zelenici 6, 3311 Šempeter.

Sklep je bil posredovan DU
Polzela in imenovanemu.
Sklep je bil posredovan
imenovani.
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032-16/2014-9

Občinski svet sprejme
Polzela.

Poslovnik Občinskega sveta Občine

032-16/2014-10

Občinski svet sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah
Odloka o zazidalnem načrtu Breg – Gmajna.

032-16/2014-11

Potrdi se cena storitev obvezne občinske gospodarske javne
službe in sicer:
1. Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov po ceni
0,08703 EUR/kg, od tega znaša:
− cena javne infrastrukture 0,02592 EUR/kg in
− cena storitve 0,06111 EUR/kg.
2. Obdelava biorazgradljivih odpadkov po ceni 0,08613 EUR/kg,
od tega znaša:
− cena javne infrastrukture 0,05071 EUR/kg in
− cena storitve 0,06111 EUR/kg.
3. Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih
odpadkov po ceni 0,06972
EUR/kg, od tega znaša:
− cena javne infrastrukture 0,03024 EUR/kg in
− cena storitve 0,03948 EUR/kg.
V ceno niso vštete zakonsko predpisane dajatve.

Objava v Polzelanu,
poročevalcu Občine Polzela –
Uradne objave, št. 5/16)
Objava odloka je zadržana,
ponovna obravnava na 14. seji
OS.
Objava v Polzelanu,
poročevalcu Občine Polzela –
Uradne objave, št. 5/16)

Občina Polzela bo subvencionirala razliko med staro ceno
(veljavno od 1. 1. 2014) in novo ceno , ki velja od 1. 7. 2016 za
gospodarski javni službi obdelave določenih vrst komunalnih
odpadkov in obdelavo biološko razgradljivih odpadkov ter
odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih
odpadkov.

032-16/2014-12

032-16/2014-13

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem glasilu
Občine Polzela Polzelan, poročevalec Občine Polzela.
Dopolni se Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja:
stanovanjska hiša Založe 57 – parc. št. *3/2 k. o. 993 Založe v
izmeri 144 m2, predvidena sredstva 32.000 EUR.
Dopolni se Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem :
garaža Glavni trg 10 v izmeri 17,40 m2, predvidena vrednost 5.000
EUR.
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Polzela do
vrednosti 20.000 EUR za nepremičnino, pri čemer letna vrednost
ne sme preseči 50.000 EUR, sprejme župan.
Načrt ravnanja s premičnim premoženjem
sprejme župan.

032-16/2014-15

Prodajna pogodba je
podpisana in posredovana na
FURS.
Pogodba je podpisana ter
posredovana stranki.
Objava v Polzelanu,
poročevalcu Občine Polzela –
Uradne objave, št. 5/16)

Občine Polzela

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem glasilu
Občine Polzela Polzelan, poročevalec Občine Polzela in velja za
leta 2016, 2017 in 2018.
Predstavnike Občine Polzela v svetih zavodov, katerih
ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Občina Polzela se pozove,
da enkrat na leto poročajo na seji Občinskega sveta Občine Polzela

Sklep posredovan
predstavnikom po e- pošti.

Članicam in članom občinskega sveta je bila po e-pošti posredovana:
- Prometna študija Občine Polzela om
- pisna obrazložitev (Matjaža Zakonjška) štirih na novo zaposlenih delavcev v JKP Žalec, d. o. o.

Pripravila:
Alenka Kočevar, direktorica občinske uprave
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