PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA
MJESNI ODBOR PEHLIN
VIJEĆE MJESNOG ODBORA
KLASA:
URBROJ:
Rijeka,

026-02/16-19/5
2170/01-09-10-16-2
29.04.2016.

ZAPISNIK
S 18. SJEDNICE VMO PEHLIN
18. sjednica VMO Pehlin održana je 28. travnja 2016. (četvrtak) s početkom u 19:00 sati u
prostorijama Doma kulture Pehlin, Minakovo 30.

Sjednici su bili nazočni:
• Ivan Bogdanić, predsjednik VMO
• Tome Kovačić, zamjenik predsjednika VMO
• Stjepan Horvat, član VMO
• Lorena Pribanić, tajnica MO
Ostali nazočni:
• Ivan Rudanović, predsjednik Pododbora za kulturu
• Darko Kauzlarić, predsjednik Pododbora za njegovanje tradicije, obilježavanje obljetnica
iz vremena rata, posebno Domovinskog rata
• Željko Filčić, predsjednik Pododbora za poduzetništvo
Sjednici nisu bili nazočni:
•
•

Anabel Babić, član VMO
Kristian Rumora, član VMO

Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice VMO Pehlin:
● Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći
DNEVNI RED

1. Razmatranje prijedloga građana za uređenje i održavanje objekata komunalne
infrastrukture za 2017. godinu
2. Predstavljanje knjige Ivana Rudanovića Senjali živjenja-osvrt na održani program
3. Pripreme za održavanje programa RI-barska noć
4. Sportski susreti povodom Sv. Vida
5. Zamolbe i pritužbe
6. Razno
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AD 1
Predsjednik VMO Ivan Bogdanić osvrnuo se na netom održan zbor građana na kojem su se
zaprimali prijedlozi građana za komunalne prioritete. Svi prijedlozi će se razmotriti te će se lista
sa prijedlozima prioriteta usvojiti na slijedećoj sjednici.

Zaključak:
Vijeće je činjenice primilo na znanje.
AD 2
Predsjednik Pododbora za kulturu Ivan Rudanović izvijestio je nazočne o provedenom programu
predstavljanja knjige Senjali živjenja. Izrazio je zadovoljstvo reakcijom i brojem prisutnih na
predstavljanju. Tajnica je pripremila izvještaj o programu.
Zaključak:
Vijeće je činjenice primilo na znanje, te je suglasno s pripremljenim izvještajem.
AD 3
Predsjednik VMO Ivan Bogdanić izvijestio je nazočne da se RI-barska noć na Mistražu planira
održati u subotu, 28. svibnja 2016. Obrazložio je koja su zaduženja Mjesnog odbora, a koja
Pehinarskih feštara, te izrazio želju da se program uspješno realizira kao i prethodnih godina.
Zaključak:
Vijeće je činjenice primilo na znanje.
AD 4
Tajnica MO izvijestila je nazočne da se sportski susreti povodom dana Sv. Vida planiraju za
subotu , 4. lipnja 2016. Vijeće MO Pehlin prijavio se za sudjelovanje u svim disciplinama karte,
boće, povlačenje konopa i mali nogomet.
Zaključak
Vijeće je činjenice primilo na znanje.
AD 5
• Vijeće MO Pehlin primilo je dopis VMO Luka sa zamolbom da podupre inicijativu Vijeća
da se prometovanje u Ulici Riva Boduli vrati u dvosmjerno.
•

Vijeće MO Pehlin primilo je dopis Rijeka prometa d.d u kojem traže hitan prijedlog
dodatne pozicije, jer je nakon ugovaranja radova prema planu prioriteta za 2015. godinu
preostao iznos od 17.287,40 kn uključivo PDV.

Zaključak:
•
Vijeće smatra da je struka ta koja treba odrediti najbolje rješenje.
•

Vijeće predlaže da se iznos od 17.287,40 kn uključivo PDV preostao nakon realizacije
radova sukladno planu prioriteta MO Pehlin za 2015. godinu utroši na mjestimičnu
sanaciju prometnica u Ulicama Pletenci i Tići.
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AD 6
Predsjednik je izvijestio nazočne da se planira akcija čišćenja boćališta na Pehlinu, na kojem su
vandali napravili nered (porazbijali cigle i pobacali ih po igralištu).
Zaključak:
Vijeće će održati akciju čišćenja boćališta, te će se utrošiti dio donacija (pozicija VRO2261
reprezentacija) kako bi se osiguralo piće i obrok za volontere.
Promjena finacijskog plana ući će u rebalans finacijskog plana koji će biti usvojen u toku
godine.
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice.

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:
Lorena Pribanić
Predsjednik VMO Pehlin
Ivan Bogdanić
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