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ZAPISNIK
S 20. SJEDNICE VMO GRAD TRSAT

20. sjednica VMO Grad Trsat održana je 26. rujna 2011. (ponedjeljak) s početkom u 8 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:
- Srećka Babić – Pododbor za kulturu i sport
Sjednici nisu bili nazočni:
- Ivica Padjen, član VMO
- Arsen Vakanjac, član VMO
Usvajanje zapisnika s 19. sjednice VMO Grad Trsat:
• Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO i predložila slijedeći
DNEVNI RED
1. Dan MO – pripreme
2. Programi kulture u 2012. godini – prijedlozi i usvajanje
3. Razno
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.

AD 1
Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović osvrnula se ukratko na zaključke sa
prethodne sjednice te je u vezi obilježavanja Dana MO predložila slijedeće:
• Izložba o nastanku Kampusa Trsat biti će otvorena u utorak, 4. listopada 2011. godine
ispred izloga Grada Rijeke, Korzo 16.
Pozivnice će tajnik MO dostaviti na 40-tak adresa. Prigodni program prilikom otvaranja
osmisliti će Anñelka Jurašić Mikašinović i Elica Bonetić (nastup Frankopana i Miroslava
Kačića).
Plakati će biti postavljeni na Trsatu (Elica Bonetić, Ivo Čargonja i Marijan Matković), u
gradu (Marijan Matković) i u Opatiji (Anñelka Jurašić Mikašinović).
Uzvanicima će biti podijeljeni CD-i sa fotografijama o nastanku Kampusa Trsat.
• Boćanje (četvrtak, 6. listopada 2011. godine) će započeti u 17 sati uz sudjelovanje četiri
ekipa. Prvoplasirana ekipa dobiti će pehar, a svi sudionici medalje (16 kom.) i prigodni
suvenir (trsački prošijani).
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•

Za koncert (četvrtak, 6. listopada 2011. godine) s početkom u 20 sati planiran je nastup
Klape 'Kvarner'' (za sada upitan), dok je Monika Rogić odustala zbog privatnih obveza.
Izvoñačima će za ovu prigodu takoñer biti poklonjeni prigodni suveniri (trsački prošijani).
Za korištenje prostora tražiti će se odobrenje Turističke zajednice Grada Rijeke za što je
zadužen tajnik MO.

Zaključak:
Vijeće MO Grad Trsat jednoglasno je usvojilo prijedloge.

AD 2
Za programe u kulturi u 2012. godini članovi Vijeća MO predložili su slijedeće:
• Meñunarodni dan žena
- likovna radionica (izrada aranžmana od prirodnog i umjetnog materijala) i izložba o
autohtonom bilju,
- planirani rashodi – materijal (3.000,00 kn), voditeljica radionice (1.500,00 kn) i
reprezentacija (2.000,00 kn) – ukupno: 6.500,00 kn.
• Dani Trsata
- program će se ostvariti u suradnji s Klubom prijatelja Grada Trsata, a planirani
troškovi vezani su za izradu scenografije i nabavku sitnog inventara za pozornicu –
ukupno: 5.000,00 kn.
• Dani Mjesnog odbora Grada Trsata
- program će se ostvariti u suradnji sa Akademijom primijenjenih umjetnosti
Sveučilišta u Rijeci i sa Hrvatskom čitaonicom Trsat (Mješoviti pjevački zbor,
Ženska klapa ''Trsat''),
- planirani rashodi za izložbu – prijevoz kiparskih radova (2.000,00 kn), ostali troškovi
(2.000,00 kn), reprezentacija (2.500,00 kn) – ukupno: 6.500,00 kn,
- planirani rashodi za koncert – naknada izvoñačima (2.200,00 kn), reprezentacija
(1.500,00 kn) – ukupno: 3.700,00 kn.
• Božićno-novogodišnji koncert
- program će se ostvariti u suradnji s glazbenom udrugom ili pojedicima,
- planirani rashodi – naknada izvoñačima (5.000,00 kn), reprezentacija (2.000,00 kn)
– ukupno: 7.000,00 kn.
Zaključak:
Vijeće MO Grad Trsat jednoglasno je usvojilo prijedloge programa u kulturi u 2012.
godini.

AD 3
Tajnik MO g. Marijan Matković obavijestio je članove Vijeća MO o upitu Direkcije za mjesnu
samoupravu o planiranom tiskanju biltena MO u 2012. godini te je predsjednica VMO gña.
Anñelka Jurašić Mikašinović predložila slijedeće:
- broj biltena – 4
- format – A 4 / 16 strana
- broj primjeraka – 500 kom po broju
- prva varijanta – sve u boji
- druga varijanta – 1., 2., 15. i 16. strana u boji
- tisak – Studiograf – Rijeka
Zaključak:
Vijeće MO Grad Trsat jednoglasno je usvojilo prijedlog.
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AD 4
•

•

Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je članove Vijeća MO sa pritužbama grañana na
prisutnost kućnih ljubimaca (posebice se to odnosi na pse) na javnim površinama (ulice,
parkovi i dječja igrališta).
Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je članove Vijeća MO i o stanju na dijelu Šetnice
na području Trsata (kod poligona bivše vojarne) te o stvaranju divljih deponija na širem
području iza Kampusa Trsat. O istome je zaprimljen dopis grupe grañana te je tajnik o
tome izvijestio nadležne institucije (komunalno redarstvo) i odjele gradske uprave
(urbanizam, zdravstvo i komunalni sustav) Grada Rijeke.

Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović predložila je za obje obavijesti da se
Odjelu gradske uprave za komunalni sustav dostavi dopis u vezi stanja na navedenoj
površini te da se isti objavi na web stranici i oglasnoj ploči MO, a kako bi grañani bili
upoznati sa inicijativom Vijeća MO u vezi rješavanja navedenog.
Zaključci:
•

Vijeće MO Grad Trsat jednoglasno je usvojilo prijedlog.

Sjednica je završila u 10 sati.
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice.
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:

Predsjednica VMO Grad Trsat:

Marijan Matković

Anñelka Jurašić Mikašinović
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