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ZAPISNIK
SA 13. SJEDNICE VMO GRBCI u 2009. GODINI
13. svečana sjednica VMO Grbci u 2009. godini održana je 08.12.2009. (utorak) s početkom u 10
sati u prostorijama MO GRBCI, Dražička 4.
Sjednici su bili nazočni:
• Marin Zubović, predsjednik VMO
• Božo Vuletić, zamjenik predsjednika VMO
• Ive Drašković, član VMO
• Tomo Abramović, član VMO
• Zdravko Francetić, član VMO
• Vesna Širola, referent za mjesnu samoupravu.
Ostali nazočni:
- Milenko Silov, Predsjednik pododbora za sport
- Marijan Štrokač, referent za mjesnu samoupravu
- Zdenko Nikšić, Rijeka promet.
Sjednici nisu bili nazočni:
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći
DNEVNI RED
1. Uvodna riječ predsjednika VMO Grbci
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.
AD 1
Sjednicu je otvorio predsjednik Vijeća MO Grbci, g. Marin Zubović, pozdravio sve nazočne i
konstatirao da su nazočni svi članovi Vijeća te da će ova Svečana sjednica biti odreñena
rekapitulacija aktivnosti protekle godine, a to su:
• Doček Zametskih zvončara i maškara (u veljači)
• Podnošenje prijave za program Lokalnog partnerstva 2009. koji je prihvaćen i djelomično
realiziran (nastavak u 2010. g.)
• Konačno dovršenje rekonstrukcije dijela Ulice Marije Grbac – najveći uspjeh VMO Grbci
• Manifestacija Dani mjesnog odbora (krajem svibnja)
• Ekološka akcija (u listopadu)
• Kulturni program „Zvuci s juga“ (krajem studenog)
• Doček Sv. Nikole i podjela darova za djecu predškolskog uzrasta s područja MO Grbci
• Turnir u biškuli i trešeti (u prosincu).
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G. Zubović je istaknuo da je veoma zadovoljan postignutim rezultatima u ovoj godini te se posebno
zahvalio:
• G. Zdenku Nikšiću (Rijeka promet)
• g. Miljenku Silovu
• gñi. Vesni Širola (zamjenskoj tajnici) te
• kolegama iz Vijeća mjesnog odbora.
Nakon još jedne zahvale svim pristunima, g. Zubović im je poželio sve najbolje u Novoj 2010.
godini te ih pozvao na prigodni domjenak.

Sjednica je završila u 13:00 sati.
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice.
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:
Vesna Širola
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Predsjednik VMO:
Marin Zubović

