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ZAPISNIK
S 20. SJEDNICE VMO PEHLIN
20. sjednica VMO Pehlin održana je 16. lipnja 2016. (četvrtak) s početkom u 9:00 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
Sjednici nisu bili nazočni:
•
•

Anabel Babić, član VMO
Kristian Rumora, član VMO

Usvajanje zapisnika sa 19. sjednice VMO Pehlin:
● Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći

DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.

UPU sportskog područja Rujevica
Program RI-barska noć-osvrt na održani program
Zamolbe
Razno
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AD 1
Predsjednik Ivan Bogdanić izvijestio je nazočne da je Odjel gradske uprave za razvoj,
urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem najavljuje javnu raspravu o Prijedlogu
Urbanističkog plana uređenja sportskog područja Rujevica koja će se održati od 24. lipnja do 25.
srpnja 2016. godine. Javni uvid u Prijedlog Plana moguć je od 14. lipnja 2016. godine. Također
dogovoreno je da će se za sve zainteresirane osobe održati javno izlaganje s obrazloženjem
Prijedloga Urbanističkog plana uređenja sportskog područja Rujevica u Domu kulture Pehlin,
Minakovo 30 dana 30. lipnja 2016. godine.
Zaključak:
Vijeće je činjenice primilo na znanje.
AD 2
Predsjednik Ivan Bogdanić izvijestio je nazočne o provedenom programu RI-barska noć. Tajnica
je pripremila izvještaj o programu.
Zaključak:
Vijeće je činjenice primilo na znanje, te je suglasno s pripremljenim izvještajem.
AD 3
Mjesnom odboru pristigla je zamolba da se u ulici M. Gennaria kod k.br. 35 B postavi jedno
rasvjetno tijelo na postojeći stup.
Zaključak:
Vijeće MO Pehlin suglasno je da se pozicija komunalnih prioriteta za 2016. godinu : Proširenje
javne rasvjete oko sportsko rekreacione zone Mistraž (III: faza) umanji za dio sredstava
potrebnih da se u Ulici M. Gennaria kod k.br. 35 B postavi jedno rasvjetno tijelo na postojeći
stup
AD 4
•
•

Predsjednik je izvijestio nazočne o održanom programu čišćenja boćališta. Tajnica je
pripremila izvještaj o programu.
Vijeće je primilo zahtjev za korištenje prostora MO Pehlin od poduzeća Vital med d.o.o.
Prostor bi se koristio dva dana u jutarnjim satima prema dogovoru.

Zaključak
• Vijeće je činjenice primilo na znanje, te je suglasno s pripremljenim izvještajem.
• Vijeće je suglasno s traženim.
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice.
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:
Lorena Pribanić
Predsjednik VMO Pehlin
Ivan Bogdanić
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