Zapisnik sa 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Oprtalj održane dana 28. siječnja 2016. godine s
početkom u 17,00 sati.
Nazočno: 5 vijećnika, odsutno: 4 vijećnika: Sandi Cotić, Danko Galijašević, Ljerka Vižintin i Silvio
Visintin
Sjednici je nazočna i novinarka Glasa Istre: Gordana Čalić Šverko.
Predsjednik vijeća otvara Sjednicu, pozdravljasve nazočne te predlaže slijedeći dnevni red:
1. Verifikacija Zapisnika sa 18. sjednice i izvješće o tekućim aktivnostima;
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika;
3. Razmatranje i davanje mišljenja na Nacrt konačnog prijedloga i Izvješće o javnoj raspravi
Izmjena i dopuna prostornog plana Istarske županije;
4. Razmatranje prijedloga i donošenje Prostornog plana uređenja Općine Oprtalj (pročišćeni
tekst);
5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine
Oprtalj;
6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora;
7. Donošenje Zaključka o Smjernicama za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na
području Općine Oprtalj za 2016. – 2019.godine;
8. Razmatranje i donošenje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine
Oprtalj za 2016. godinu;
9. Razno.
Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.
Ad.1)
Načelnik je izvijestio o tekućim aktivnostima i o razgovoru sa Istarskim Toplicama oko obveze
plaćanja komunalne naknade gdje je utvrđen prijedlog da se izmjeni Rješenje na 7.500,00 kn i da
obveza teče sa 01.01.2016. godine i da se obveze iz prethodnih godina otpišu. U raspravi je takav
prijedlog i prihvaćen.
Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Ad.2)
Pitanja i prijedloga nije bilo.
Ad.3)
Načelnik je obrazložio primjedbe koje bi trebalo poslati na Nacrt konačnog prijedloga Izmjena i
dopuna PPIŽ i prijedlog je jednoglasno usvojen.
Ad. 4)
Prijedlog je jednoglasno usvojen bez rasprave.
Ad.5)
Nakon kratkog obrazloženja od strane Načelnika dana je suglasnost na objavi Natječaja za prodaju
nekretnina u vlasništvu Općine Oprtalj i to za nekretnine u naselju Škofi k.č. br. 229/2, 229/3, 230/1
zgr.k.o. Oprtalj.
Ad. 6)
Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora jednoglasno je prihvaćena.
Ad. 7)
Nakon kratke rasprave Zaključak o Smjernicama za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja
na području Općine Oprtalj za 2016-2019 jednoglasno je donesen.
Ad. 8)

Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite za 2016. Jednoglasno je usvojen.
-

Ad.9.)
Načelnik je pozvao vijećnike da daju prijedloge i primjedbe za PUR kojeg treba što prije
donijeti.
Načelnik izvješćuje kako postoji interes za zakup prostora u Livadama na k.č. br. 1049/1 zgr.
k.o. Oprtalj pa je donesen Zaključak da se objavi Natječaj za zakup.

Sjednica je zaključena u 18,15 sati.
Zapisnik vodila: Stelija Šavron

