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Rijeka, 30.01. 2012.god.

ZAPISNIK
S 16. SJEDNICE VMO KRIMEJA
16. sjednica VMO Krimeja održana je 30.01. 2012. godine (ponedjeljak) s početkom u 20 sati
u prostorijama MO Krimeja, Kumičićeva 50.
Sjednici su bili nazočni:
- Petar Petrinić, predsjednik VMO
- Arsen Cimaš, zamjenik predsjednika VMO
- Danijela Bradamante, članica VMO,
- Ljiljana Mihić, članica VMO,
- Ivan Host, član VMO
Usvajanje zapisnika s 15. sjednice VMO Krimeja:
Zapisnik je jednoglasno usvojen.

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći
DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.

Izvješće o radu VMO za 2011. godinu,
Zahtjevi za korištenje prostora,
Provođenje programa "Pusni dani na Krimeji",
Komunalna problematika-zahtjevi građana

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.

AD 1
Predsjednik VMO Krimeja elaborirao je Izvješće o radu Vijeća Mjesnoga odbora Krimeja za
2011. godinu te je predložio njegovo usvajanje.
Zaključak:
Izvješće o radu Vijeća Mjesnoga odbora Krimeja za 2011. godinu jednoglasno je
usvojeno bez primjedbi i dopuna.

AD 2
Odlukom o načinu korištenja prostora za potrebe mjesne samouprave određeno je da Odjel
gradske uprave za samoupravu i upravu odlučuje o namjeni prostora mjesnih odbora. Odjel
će prije donošenja odluke zatražiti mišljenje vijeća MO.
Zahtjev za privremenim korištenjem prostora MO Krimeja podnijeli su:
- Medicinskim fakultet za program "Vježbanjem i pravilnom prehranom protiv
dijabetesa i bolesti koštanog deficita" ,
- Udruga Klub prijatelja Brune Groninga za prikazivanje filma
Zaključak
Budući da se traženi termini uklapaju u raspored korištenja prostorija MO Krimeja
Vijeće je jednoglasno donijelo zaključak da se daje pozitivno mišljenje:
- bez nadoknade- Medicinskom fakultetu za termine ponedjeljak i petak od 17 do
19 sati,
- uz nadoknadu-Udruzi Klub prijatelja Brune Groninga za dane 11.ožujka, 29.
travnja i 7. listopada 2012. godine u vremenu od 15 do 21 sati.

AD-3
Predsjednik Vijeća iznio je prijedlog da se programska aktivnost "Pusni dani na Krimeji" održi
u utorak, 21. veljače na slijedeći način:
- maškarani boćarski turnir na boćalištu Krimeja u 16 sati,
- maškarani tanci za djecu u prostorijama MO u 18 sati,
- paljenje pusta ispred MO u 19 sati,
- maškarani tanci za odrasle
Program bi se izveo u suradnji s Klubom umirovljenika i starijih osoba Krimeja, Boćarskim
klubom Krimeja i Krimejskim feštarima
Zaključak
Vijeće MO Krimeja jednoglasno je usvojilo prijedlog za realizaciju programske
aktivnosti "Pusni dani na Krimeji".
AD-4
Predsjednik Vijeća Petar Petrinić upoznao je članove Vijeća o zahtjevima građana iz ulica
Braće Horvatića i Danijela Godine da se na zelenim površinama i dječjim igralištima postave
table zabrane pristupima psima i na njima pojača kontrola komunalnog redarstva.
Zaključak
Vijeće MO jednoglasno je donijelo zaključak da je zahtjev građana opravdan te da se
uputi nadležnim gradskim tijelima.

Sjednica je završila u 22,00 sati
Ovaj se zapisnik sastoji od 2(dvije) stranice
Zapisničar-referent za mjesnu samoupravu:
Zoran Miličević

Predsjednik VMO Krimeja:
Petar Petrinić

