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ZAPISNIK
S 21. SJEDNICE VMO GRAD TRSAT
21. sjednica VMO Grad Trsat održana je 11. listopada 2011. (utorak) s početkom u 16 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
- Ivica Padjen, član VMO
Ostali nazočni:
- Srećka Babić – Pododbor za kulturu i sport
Sjednici nisu bili nazočni:
- Arsen Vakanjac, član VMO
Usvajanje zapisnika s 20. sjednice VMO Grad Trsat:
• Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO i predložila slijedeći
DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.

Dani MO – izvještaji i analiza
Programske aktivnosti u 2012. godini – prijedlozi i usvajanje
Komunalna problematika – javna rasvjeta u Ulici Vrtlarski put – prijedlog i usvajanje
Razno

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.
AD 1
Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović osvrnula se na obilježavanje Dana MO te
je istaknula nezadovoljstvo nedolaskom kako predstavnika Grada Rijeke, Županije primorskogoranske i Sveučilišta u Rijeci tako i ostalih na otvaranje izložbe o Kampusu, ali se nada kako
će grañani posjetiti izložbu postavljenu u izlozima Grada.
Izložba o nastanku Kampusa Trsat otvorena je u utorak, 4. listopada 2011. godine u 12 sati.
Otvaranju su prisustvovali članovi Kluba prijatelja grada Trsata i novinarka Radio Rijeke. Član
Dramske sekcije g. Miro Kačić izveo je dvije prigodne pjesme.
U četvrtak, 6. listopada 2011. godine održani su boćarski turnir (4 ekipe) i koncert Mješovitog
pjevačkog zbora HČT. Sudionicima su podijeljeni prigodni pokloni (Trsački prošijani).
Kako nisu utrošena planirana sredstva tajnik MO g. Marijan Matković zadužen je da s
nadležnima dogovori rebalans financijskog plana.
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Zaključak:
•
•
•

Vijeće MO Grad Trsat jednoglasno je usvojilo izvještaj o održanim Danima MO.
Vijeće MO Grad Trsat jednoglasno je usvojilo prijedlog u vezi donošenja
rebalansa za 2011. godinu.

AD 2
Za programe u 2012. godini koji se financiraju iz sredstava Odjela za gradsku samoupravu i
upravu, Odjela gradske uprave za poduzetništvo i Odjela gradske uprave za sport i tehničku
kulturu članovi Vijeća MO predložili su:
Prigodna obilježavanja – 4.700,00 kn
Meñunarodni dan žena – likovna radionica i izložba o autohtonom bilju – 1.500,00 kn
Dani Trsata – u suradnji s Klubom prijatelja grada Trsata – 2.600,00 kn
Božićno-novogodišnji koncert – 600,00 kn
Bilten MO – 16.200,00 kn (10.200,00 kn, donacije 3.000,00 kn, pot. donacije 3.000,00 kn)
četiri broja u 500 primjeraka; format A4 x 16 stranica u boji; tisak Studiograf Rijeka
Biramo naj okućnicu, balkon i prozor – 1.600,00 kn
Dan MO – 3.300,00 kn
u suradnji s Hrvatskom čitaonicom Trsat i Akademijom primijenjenih umjetnosti
Doček Sv. Nikole i podjela poklona – 3.100,00 kn
Zaključak:
Vijeće MO Grad Trsat jednoglasno je usvojilo prijedloge programa u 2012. godini.

AD 3
Tajnik MO g. Marijan Matković obavijestio je članove Vijeća MO o zamolbi gñe. Branke Frank
za postavljanjem dodatne javne rasvjete zbog loše vidljivosti u kasnim satima.
Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović predložila je da o toj kao i o budućim
zamolbama raspravi Pododbor za komunalnu djelatnost te o istome izvijesti Vijeće MO.
Zaključak:
Vijeće MO Grad Trsat jednoglasno je usvojilo prijedlog.

Sjednica je završila u 18 sati.
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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