Zapisnik sa 16. Sjednice Općinskog vijeća Općine Oprtalj održane dana 6. listopada sa
početkom u 19,00 sati.
Nazočni: svi vijećnici
Predsjednik pozdravlja sve nazočne, otvara sjednicu i predlaže slijedeći dnevni red:
1. Verifikacija Zapisnika sa 15. Sjednice i izvješće o tekućim aktivnostima;
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika;
3. Razmatranje Izvješća i donošenje Zaključka o obavljenom uvidu u Proračun i
financijske izvještaje za 2010. godinu;
4. Razmatranje ponude i donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijih ponuditelja za
prodaju građevinskog zemljišta u okviru poticane izgradnje obiteljskih kuća u
naselju Kavi;
5. Razmatranje prijedloga i izdavanje suglasnosti na Odluku o prodaji nekretnina u
vlasništvu Općine;
6. Razno.
Kako primjedbi i dopuna nije bilo dnevni red je jednoglasno usvojen.
Ad.1.)
Zapisnik je bez rasprave verificiran, a Načelnik je izvijestio o poduzetom po zadnjem
zapisniku te realizaciji o aktivnostima iz prethodnog razdoblja.
Ad.2.)
Ljerka Vižintin – pita da li su postavljene obavijesti za stipendije odnosno da li su
potencijalni korisnici informirani. Načelnik je odgovorio da su obavijesti trebale biti vani, ako
nisu da će se postaviti ali da korisnici znaju i se javljaju.
Ad.3.)
Izvješće o obavljenom uvidu u Proračun i financijske izvještaje za 2010. godinu prihvaćeno je
bez rasprave.
Ad.4.)
Načelnik je uvodno obrazložio provedeni natječaj i naveo kako su pristigle četiri ponude od
kojih tri u potpunosti udovoljavaju uvjetima natječaja dok jedna nije potpuna. Po tome se
razvila rasprava i zaključeno je da se preporuča Načelniku prihvatiti samo potpune i
pravovaljane ponude.
Ad.5.)
Po prijedlogu Načelnika ova se suglasnost odgađa za narednu sjednicu do kada će se izvršiti
procjene i predložiti Odluka sa svim početnim cijenama.
Ad.6.)
Ljerka Vižintin:
* pita što je sa naplatom potraživanja i da li se poduzimaju sve radnje za naplatu općinskih
prihoda? Načelnik je odgovorio da ima poteškoća ali da naplata ide sa time što ima
neredovitih platiša.
* što je sa zakupljenim prostorom u Livadama? Zaključeno je da se zatraži pismeno
očitovanje zakupca o planiranim aktivnostima te izvidjeti mogućnost raskida Ugovora.
Zaključeno u 19,50 sati.
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