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ZAPISNIK
S 1. SJEDNICE VMO BULEVARD
1. sjednica VMO Bulevard održana je 1.07.2010. (srijeda) s početkom u 17 sati u
prostorijama MO Bulevard, Šet.I.G.Kovačića 12.
Sjednici su bili nazočni:
- Milan Lukša, predsjednik,
- Žarko Šegota, član,
- Vojislav ðurić, član,
- Marjan Srdoč, tajnik.
Odsutni:
- Marijan Rošić, potpredsjednik,
- Henriet Bilandžić, član.
Usvajanje zapisnika s konstituirajuće sjednice VMO Bulevard:
• Zapisnik je jednoglasno usvojen
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći
DNEVNI RED
1. Usvajanje Prijedloga poslovnika VMO
2. Usvajanje Prijedloga pravila VMO
3. Razmatranje realizacije programa Birajmo najljepšu okućnicu, balkon i prozor
Bulevarda
4. Informacija o izboru naj MO za mlade
5. Donošenje zaključka o imenovanju osoba ovlaštenih za raspolaganje
sredstvima na žiro računu MO
6. Razno.
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.

AD 1
Predsjednik VMO Milan Lukša predložio je da se usvoji Prijedlog poslovnika VMO.
Zaključak:
•

Prijedlog je jednoglasno je usvojen.

AD 2
Predsjednik VMO Milan Lukša predložio je da se usvoji Prijedlog pravila VMO.
Zaključak:
•

Prijedlog je jednoglasno je usvojen.

AD 3
Predsjednik VMO Milan Lukša potsjetio je članove da je zbog izbora novog Vijeća
prolongiran datum održavanja akcije "Birajmo najljepšu okućnicu, balkon i prozor
Bulevarda 2010.", te je predložio da se ista održi 15.srpnja u 18:30 sati i da Vijeća
predstavlja članica Henriet Bilandžić. Takoñer je predložio slijedeće osobe za članove
povjerenstva za izbor najuspješnijih: Milvana Arko-Pijevac, Grgurić Darinka i Grgurić
Anton.
Zaključak:
• Prijedlog je nakon kraćeg razmatranja jednoglasno je usvojen.
AD 4
Predsjednik VMO Milan Lukša informirao je Vijeće o izboru naj MO za mlade.
Zaključak:
• Informacija je primljena bez primjedbi i prijedloga.
AD 5
Predsjednik VMO Milan Lukša predložio je da se usvoji odluka kojom se za
raspolaganje sredstvima na žiro računu MO ovlašćuju slijedeće osobe:
- MILAN LUKŠA, predsjednik Vijeća Mjesnog odbora,
- MARIJAN ROŠIĆ, podpredsjednik Vijeća Mjesnog odbora.
Zaključak:
• Odluka je jednoglasno je usvojena.
AD 6
- Predsjednik Vijeća Milan Lukša upoznao je Vijeće na jednostranu promjenu voznog
reda autobusne linije 8. od strane Autotroleja kojom ista više ne prometuje svakih pola
već svakih sat vremena i na s brojne primjedbe i nezadovoljstvo grañana s tim u vezi.
Naglasio je da su Trsaćani okrenuli osmici kao jednostavnijoj vezi te je masovno
koriste. Predložio je da se uputi dopis gradonačelniku i Autotroleju s ciljem da se
uspostavi prijašnji vozni red tijekom cijele godine.
Zaključak:
• Prijedlog je jednoglasno je usvojen.
- Predsjednik Vijeća Milan Lukša upoznao je članove Vijeća s primjedbama i zahtjevom
žena s područja Bulevarda da trebaju imati prioritet prilikom upisa u program vježbi
protiv osteoporoze koje se održavaju u dvorani Mjesnog odbora Bulevard budući da se
za područja drugih MO mogu koristiti prostorije tih MO, za grañane koji pripadaju
istima.Predložio je da se u mjesecu rujnu uputi dopis Odjelu gradske uprave za
zdravstvo kojim bi se reguliralo predmetno pitanje u korist žena s područja MO
Bulevard.
Zaključak:

•

Prijedlog je jednoglasno je usvojen.

Sjednica je završila u 19:00 sati.
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice.
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:

Predsjednik VMO Bulevard:

Marjan Srdoč

Milan Lukša

