ZAPISNIK
sa 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Oprtalj
održane dana 29. srpnja 2010. godine sa početkom u 20,00 sati
Nazočno: 10 vijećnika,
Odsutno: 1 vijećnik – Martina Šorgo,
Predsjednik otvara sjednicu, pozdravlja sve nazočne i predlaže prihvaćanje dnevnog reda s
odgodom 5. točke dnevnog reda za slijedeću sjednicu. Dnevni red je jednoglasno prihvaćen s
takvom izmjenom.
Dnevni red:
1. Verifikacija Zapisnika sa 8. Sjednice i izvješće o tekućim aktivnostima;
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika;
3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvaćanju polugodišnjeg izvješća o
realizaciji Proračuna Općine Oprtalj za 2010. godinu;
4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o I. rebalansu Proračuna Općine Oprtalj
za 2010. godinu;
5. Razno.
- Informacija o provedenim natječajima za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine
Ad.1.)
Pošto rasprave po Zapisniku nije bilo isti je jednoglasno prihvaćen.
Općinski načelnik podnosi izvješće o aktivnostima za prethodno razdoblje od kojih izdvaja
Alpe Adria Folk Fest u Oprtlju, nasipavanje nerazvrstanih cesta te najavljuje da će biti više
troškova od očekivanih zbog loših vremenskih prilika.
Isto tako navodi da je po Statutu dužan dva puta godišnje podnositi pismeno izvješće o svom
radu te smatra da ako Vijeće zatraži isti će ga i podnijeti.
Nadalje navodi da je razgovarao sa Hrvatskim vodama za radove čišćenje kanala u Livadama
te vale Kotaline i Malinska.
Od manjih aktivnosti navodi da su sva tri groblja pokošena.
Ad.2.)
Amedeo Cotić: Da li se može sanirati autobusna čekaonica u Livadama?
Općinski načelnik odgovara da će se ista sanirati a isto tako navodi da je to rezultat
nedoličnog ponašanja grupe djece u Livadama, te kako za to ima usmenih dojava tamošnjih
stanovnika.
Ad.3.)
Nakon što je Dorjana Šorgo uvodno prezentirala polugodišnje izvršenje Proračuna za 2010.
godinu otvorena je rasprava.
Ljerka Vižintin pita zašto je ostvarena manja naplata komunalne naknade, na što Općinski
načelnik odgovara da se smanjenje odnosi najvećim dijelom od Istarskih toplica te da će se do
kraja godine poduzeti sve kako bi naplata bila urednija.
Odluka o izvršenju Proračuna za prvih šest mjeseci je jednoglasno prihvaćena.
Ad.4.)
Nakon prezentacije 1. Rebalansa Proračuna za 2010. godinu bez rasprave sa 9 glasova za i 1
protiv isti je prihvaćen.

Ad.5.)
Općinski načelnik iznosi informaciju o provedenim natječajima za poljoprivredno zemljište i
za nekretnine u Čepiću te kako su sa svim najpovoljnijim ponuđačima i sklopljeni
kupoprodajni ugovori.
- informacija vezano za OŠ u Oprtlju - Općinski načelnik je izvjestio o
aktivnostima u vezi smjene ravnateljice te objavi natječaja za novog ravnatelja
škole
- Ljerka Vižintin – pita da li je sklopljen ugovor o zakupu i da li je započela sa
radom trgovina u Livadama – Općinski načelnik odgovara kako je ugovor
sklopljen, primopredaja je izvršena, međutim zbog derutnosti prostora zakupnik
još neko vrijeme neće započeti sa djelatnošću jer mora urediti prostor.
- Paolo Nežić – pita kada će se sanirati krov školske zgrade u Zrenju – Općinski
načelnik odgovara kako je Planom proračuna za ovu godinu to i predvođeno i da
će se i realizirati ako priljev financijskih sredstava bude u planskim okvirima.
Zaključeno u 21,00 sati.
Zapisnik sastavila:
Stelija Šavron

