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ZAPISNIK
SA 1. SJEDNICE VMO PODMURVICE
1. sjednica VMO Podmurvice održana je 21.06.2010. (ponedjeljak) s početkom u 18 sati u
prostorijama MO Podmurvice, Dubrovačka 2.
Sjednici su bili nazočni:
- Aleksandar Merle, predsjednik VMO
- Jadranka Žikić, zamjenik predsjednika VMO
- Ivan Sviderek, član VMO
- Ivo Zubović, član VMO
- ðulijana Desanti, tajnica MO
Ostali nazočni:
Sjednici nisu bili nazočni:
- Nives Jambrek, član VMO
Usvajanje zapisnika sa konstituirajuće sjednice VMO Podmurvice:
• Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći dnevni red kako slijedi:
DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.

Usvajanje Pravila o radu MO Podmurvice
Usvajanje Poslovnika radu VMO Podmurvice
Donošenje Odluke o osobama ovlaštenim za potpis financijskih dokumenata i akata Vijeća
Razno.

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.
AD 1
Predsjednik VMO otvorio je raspravu o prvoj točki dnevnog reda, usvajanje Pravila o radu MO
Podmurvice.
Odluka:
•

S obzirom da članovi Vijeća MO nisu imali primjedbi na Pravila o radu MO
Podmurvice, Vijeće MO jednoglasno ga je usvojilo.
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AD 2
Predsjednik VMO izvijestio je Vijećnike o novom Poslovniku o radu VMO, te je donijeta slijedeća
Odluka:
• jednoglasno se usvaja Poslovnik o radu VMO Podmurvice.
AD 3
Predsjednik Vijeća izvijestio je vijećnike da je potrebno donijeti Odluku o osobi koja će uz
predsjednika Vijeća biti ovlaštena za potpis financijskih dokumenata i akata Vijeća. S obzirom da je
Jadranka Žikić, koja je ujedno i zamjenik predsjednika VMO nezaposlena, ali ima radnog iskustva
kao knjigovoña i referent prodaje, te može biti na raspolaganju tajnici MO, predsjednik Aleksandar
Merle predložio je gñu. Žikić za drugu ovlaštenu osobu za potpis financijskih dokumenata i akata
Vijeća. Nakon kraće rasprave Vijeće je donijelo slijedeću
Odluku:
•

Vijeće MO Podmurvice donijelo je jednoglasnu Odluku da će uz predsjednika VMO
Aleksandra Merle osoba ovlaštena za potpis financijskih dokumenata i akata Vijeća
biti Jadranka Žikić.

AD 4 - RAZNO
AD 4 – 1 – Akcija "Birajmo najljepšu okućnicu 2010."
Tajnica MO izvijestila je Vijećnike da je potrebno privesti kraju akciju "Birajmo najljepšu okućnicu,
balkon i prozor 2010.". Naime, tajnice je obišla svih deset prijavljenih okućnica, te slikala i sve
arhivirala. U toku slijedećeg tjedna pripremit će slike, te je potrebno da komisija odabere i donese
odluku o tri najljepše okućnice koje će biti nagrañene poklon bonovima. Svim sudionicima dodijelit
će se zahvale, te pokloniti prigodne sadnice. Tajnica će pripremiti pozivnice i zahvalnice, te
kontaktirati gñu. Branku Kotorac iz Parkova plus radi dogovora o preuzimanju poklon bonova i
sadnica za sudionike akcije. Potrebno je kupiti piće i hranu za prigodan domjenak, te pripremiti
dvoranu i osmisliti zabavan program. Predložena su dva termina za održavanje programa: petak,
02. srpanj ili srijeda, 07. srpanj 2010. Nakon kraće rasprave i dogovora donijeta je slijedeća
Odluka:
• Program "Birajmo najljepšu okućnicu, balkon i prozor 2010." održat će se u srijedu,
07. srpnja 2010. godine s početkom u 18 sati. Vijećnici će dati svoje mišljenje o svim
okućnicama, te odabrat tri najljepše okućnice, te posebno izdvojiti i zahvaliti
okućnice javne površine koje ureñuju i brinu o njihovom izgledu grañani koji
neposredno stanuju i tako doprinose ljepšem izgledu našeg Mjesnog odbora. Tajnica
MO i Jadranka Žikić pobrinut će se oko nabave sadnica, prigodnih poklona, hrane i
pića, te zabavnog programa. Tajnica MO pripremit će zahvalnice i pozivnice za
sudionike.

Sjednica je završila u 18 i 50 sati.
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice.
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:

Predsjednik VMO Podmurvice:

ðulijana Desanti

Aleksandar Merle
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