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ZAPISNIK
S 19. SJEDNICE VMO PEHLIN
19. sjednica VMO Pehlin održana je 25. svibnja 2016. (srijeda) s početkom u 16:00 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 Zbora građana i 18. sjednice VMO Pehlin:
● Zapisnici su jednoglasno usvojeni.
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći
DNEVNI RED

1. Prijedlog liste za uređenje i održavanje objekata komunalne infrastrukture za 2017.
godinu
2. Pripreme za održavanje programa RI-barska noć
3. Akcija "Birajmo najljepšu okućnicu, balkon i prozor u 2016."-prijave
4. Zamolbe
5. Razno
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AD 1
Vijećnici su kroz tablicu prijedloga komunalnih prioriteta za 2017. g., pratili pojedinačna
obrazloženja, za svaki od predloženih komunalnih prioriteta, a koja je iznosio predsjednik VMO
gospodin Ivan Bogdanić.
Zaključak:
Vijeće je jednoglasno usvojilo prijedlog komunalnih prioriteta za 2017.g.

AD 2
Predsjednik VMO Ivan Bogdanić izvijestio je nazočne o tijeku priprema za održavanje programa
RI-barska noć koji je planiran za ovu subotu, 28. svibnja.
Zaključak:
Vijeće je činjenice primilo na znanje.
AD 3
• Predsjednik VMO Ivan Bogdanić obavijestio je nazočne da su ga kontaktirale
odgajateljice iz DV Pehlin sa zamolbom da se dvorište dječjeg vrtića obogati za još jednu
dječju spravu, kako bi se završilo s uređenjem igrališta. Predsjednik smatra da je
dodatno opremanje igrališta nužno , te predlaže da se iz neke od pozicija komunalnih
prioriteta za 2016. godinu u kojoj je planirana nabavka sprava odvoji dio za gore
spomenuto.
Zaključak:
•

Vijeće MO Pehlin suglasno je da se dio sredstava za komunalne prioritete za 2016.
godinu, iz pozicije 21.9. Postava tobogana s kulom i klupe s naslonom na dječjem
igralištu u Ulici Tići zapadno od kućnog broja 22/i, prenamijeni i utroši na dodatno
opremanje dječjeg igrališta-postavu vrtuljka kod Doma kulture Pehlin, Minakovo 30 .

AD 4
Pod ovom točkom nije bilo rasprave.
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice.

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