IZVJEŠĆE
sa 3. vanredne sjednice Općinskog vijeća Općine Kršan održane dana 29. prosinca 2020.
godine, u prostorijama društva HEP d.o.o. u Plomin Luci (konferencijska sala iznad bivšeg
restorana RIVA), na kojoj je prisustvovalo 11 vijećnika Općinskog vijeća Općine Kršan
(odsutan Zdravko Vidak, Boris Babić), poštujući sve preporuke nadležnih tijela u cilju
sprječavanja pandemije COVID-19.
Sjednicu je u odsutnosti predsjednika Općinskog vijeća Zdravka Vidaka, temeljem pisanog
ovlaštenja, predsjedao i vodio potpredsjednik Roko Terković.
Prije obrade točaka predloženog i usvojenog dnevnog reda, Općinsko vijeće Općine Kršan
verificiralo je zapisnik sa 6. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Kršan održane dana
10. prosinca 2020. godine.
Na sjednici su razmotreni odnosno prihvaćeni slijedeći akti:
- Odluka o zabrani izvođenja građevinskih radova za 2021. godinu, kojom je utvrđena
zabrana izvođenja radova miniranja i izvođenja građevinskih radova sa teškom
mehanizacijom (bageri, buldožeri, rovokopači i slično), u razdoblju od 01. srpnja 2021.
godine do 31. kolovoza 2021. godine,
- Odluka o davanju suglasnosti Javnoj vatrogasnoj postrojbi Labin na prijedlog novog Statuta
JVP Labin,
- Zaključak o davanju suglasnosti na Aneks br. 5. Sporazuma o osnivanju Javne vatrogasne
postrojbe Labin,
- Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Kršan, i to:
- Mauriciu Šestan, kao jedinom i najpovoljnijem ponuđaču, nekretninu označenu kao
k.č.br. 838/1 upisanu u z.k.ul. 1329 k.o. Plomin, u vlasništvu Općine Kršan u cjelini, u naselju
Zagorje – Jurasi, za ponuđeni iznos od 115.555,00 kn, i
- Stefanu Čurlekin i Barbari Radonić, kao jedinim i najpovoljnijim ponuđačima, svaki u
½ dijela, nekretninu označenu kao k.č.br. 2115/1 upisanu u z.k.ul. 47 k.o. Kršan, u vlasništvu
Općine Kršan u cjelini, u naselju Kršan – Pristav, za ponuđeni iznos od 375.000,00 kn,
- Odluku o otpisu nenaplativih dospjelih potraživanja Općine Kršan do 31. prosinca 2020.
godine na ime zakupnine, komunalne naknade i naknade za lokaciju, za 19 poslovnih
subjekata, u ukupnom iznosu od 211.100,37 kn.
Svi akti temeljem dnevnog reda usvojeni su JEDNOGLASNO.
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