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ZAPISNIK
S 17. SJEDNICE VMO KRIMEJA
17. sjednica VMO Krimeja održana je 28.02. 2012. godine (ponedjeljak) s početkom u 19 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 16. sjednice VMO Krimeja:
Zapisnik je jednoglasno usvojen.

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

DNEVNI RED:
Financijski plan za 2012. godinu,,
Prijedlog za imenovanje povjerenika civilne zaštite,
Provođenje programa "Međunarodni dan žena",
Komunalna problematika

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.

AD 1
Predsjednik VMO Krimeja elaborirao je Financijski plan za 2012. godinu te je predložio
njegovo usvajanje.
Zaključak:
Financijski plan za 2012. godinu jednoglasno je usvojeno bez primjedbi i dopuna.

AD 2
Gradskim Planom zaštite i spašavanja određeno je kako će se za provođenje osobne i
uzajamne zaštite po područjima grada i stambenim zgradama imenovati potreban broj
povjerenika civilne zaštite i to najmanje jedan povjerenik po mjesnom odboru. Povjerenike
civilne zaštite i njihove zamjenike imenuje Gradonačelnik, na prijedlog vijeća mjesnog
odbora
Zaključak
Vijeće MO jednoglasno je donijelo zaključak da se za povjerenika civilne zaštite za
područje Mjesnoga odbora Krimeja predloži Zoran Miličević, tajnik MO Krimeja.
AD-3
Predsjednik Vijeća iznio je prijedlog da se programska aktivnost "Međunarodni dan žena"
održi u srijedu , 7.ožujka u suradnji s Klubom umirovljenika i starijih osoba Krimeja i
Forumom žena. U programu bi učestvovali učenici OŠ "Vladimir Gortan", Klapa Gradelin i
muzičar Joso Bajok.
Zaključak
Vijeće MO Krimeja jednoglasno je usvojilo prijedlog za realizaciju programske
aktivnosti "Međunarodni dan žena".
AD-4
Ponukani zadnjim prometnim nesrećama na pješačkom prijelazu u Kumičićevoj ulici, članovi
Vijeća MO donijeli su
Zaključak
da se održi zajednički sastanka s nadležnim referentom Rijekaprometa u cilju
nalaženja mjera poboljšanja stanja sigurnosti na pješačkim prijelazima na području
MO.

Sjednica je završila u 21,00 sati
Ovaj se zapisnik sastoji od 2(dvije) stranice
Zapisničar-referent za mjesnu samoupravu:
Zoran Miličević

Predsjednik VMO Krimeja:
Petar Petrinić

