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ZAPISNIK
S 19. SJEDNICE VMO GRAD TRSAT

19. sjednica VMO Grad Trsat održana je 19. rujna 2011. (ponedjeljak) s početkom u 19 sati u
prostorijama MO Grad Trsat, Šetalište Joakima Rakovca 33.
Sjednici su bili nazočni:
- Anñelka Jurašić Mikašinović, predsjednica VMO
- Elica Bonetić, zamjenica predsjednice VMO
- Ivo Čargonja, član VMO
Ostali nazočni:
- Marina Oluić – Pododbor za komunalnu djelatnost
- Jasna Linčić Kostrenčić – Pododbor za komunalnu djelatnost
- Srećka Babić – Pododbor za kulturu i sport
- Željko Knežević – Pododbor za kulturu i sport
Sjednici nisu bili nazočni:
- Ivica Padjen, član VMO
- Arsen Vakanjac, član VMO
Usvajanje zapisnika s 18. sjednice VMO Grad Trsat:
• Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći
DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.

Dan MO – pripreme
Programi kulture u 2012. godini – obavijest
Košarice na Trgu V. Bubnja – prijedlog lokacija
Razno

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.

AD 1
Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović predložila je u dogovoru s prisutnim
članovima VMOzbog zauzetosti članova VMO i organizacijskih poteškoća u vezi provoñenja
izložbe nove termine i prostore.
• Boćarski turnir održati će se u četvrtak, 6. listopada 2011. godine s početkom u 17 sati uz
sudjelovanje četiri (4) ekipa. Za nagrade je predviñen pehar za 1. mjesto i medalje za
ostale natjecatelje. Turnir će se održati u suradnji s Boćarskim klubom ''Trsat''.
• Koncert će se održati u četvrtak, 6. listopada 2011. godine s početkom u 19 sati na
Trsatskoj gradini uz nastup Monike Rogić i muške klape ''Kvarner''. U slučaju lošeg
vremena koristiti će se prostorije Hrvatske čitaonice Trsat.
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•

Izložba o Kampusu Trsat postaviti će se u izlozima Grada Rijeke (Korzo 16) ili na Trsatskoj
gradini. Tajnik MO g. Marijan Matković zadužen je za kontaktiranje sa nadležnima iz Grada
Rijeke u svrhu rezerviranja izloga. Izložba će trajati od 4. do 11. listopada.

Zaključak:
Vijeće MO Grad Trsat jednoglasno je usvojilo prijedloge.

AD 2
Tajnik MO g. Marijan Matković obavijestio je članove VMO o javnom natječaju Odjela gradske
uprave za kulturu. Rok prijave je 1. listopada 2011. godine.
Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović predložila je da se programi predlože na
slijedećoj sjednici VMO U ponedjeljak, 26. listopada 2011.
Zaključak:
Vijeće MO Grad Trsat jednoglasno je usvojilo prijedlog.

AD 3
Temeljem odgovora Odjela gradske uprave za komunalni sustav u vezi prijedloga lokacija na
Trgu Viktora Bubnja za postavljenje košarica za sitni otpad, Pododbor za komunalnu djelatnost
predložio je pet (5) lokacija.
Zaključak:
Vijeće MO Grad Trsat jednoglasno je usvojilo prijedlog.

AD 4
Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je VMO sa zamolbom gñe. Branke Frank za
postavljanjem dodatnog rasvjetnog stupa nasuprot kuće na adresi Vrtlarski put 2, a iz razloga
nedovoljnog osvjetljenja. HEP je postavio nove rasvjetne stupove, ali na navedenom dijelu
ulice privatna osoba nije dozvolila postavljanje još jednog stupa te se u MO mora za njegovo
postavljanje obratiti KD ''Energo'' d.o.o.
Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović predložila je da Pododbor za komunalnu
djelatnost izvidi situaciju i predloži rješenje.
Zaključci:
Vijeće MO Grad Trsat jednoglasno je usvojilo prijedlog.

Sjednica je završila u 21 sat.
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice.
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:

Predsjednica VMO Grad Trsat:

Marijan Matković

Anñelka Jurašić Mikašinović
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