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ZAPISNIK
S 23. SJEDNICE VMO KRIMEJA
23. sjednica VMO Krimeja održana je 30.10. 2012. godine (utorak) s početkom u 19 sati u
prostorijama MO Krimeja, Kumičićeva 50.
Sjednici su bili nazočni:
-

Petar Petrinić, predsjednik VMO
Arsen Cimaš, zamjenik predsjednika VMO
Danijela Bradamante, članica VMO,
Ljiljana Mihić, članica VMO,
Ivan Host, član VMO

Usvajanje zapisnika s 22. sjednice VMO Krimeja:
Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći
DNEVNI RED
1. Provođenje programa rada za 2012. godinu,
2. Dopuna prioriteta za 2013. godinu
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.
AD 1
Predsjednik VMO iznio je prijedlog:
da se i ove godine program "Doček Djeda Božićnjaka" za svu djecu predškolske dobi s područja
Krimeje održi u suradnji s Dječjim vrtićem "Đurđice", i da se u sklopu programa "U susret Novoj
godini" organizira postavljanje izložbe pod nazivom "Osjećaj prirode". Program bi se realizirao u
suradnji sa Klubom umirovljenika i starijih osoba Krimeja, a sudjelovali bi Klapa "Gradelin" s svojim
gostima.
Zaključak
Vijeće MO jednoglasno je donijelo zaključak da se prijedlozi prihvaćaju.

AD 2

Temeljem obavijesti Direkcije zajedničke komunalne djelatnosti da se dostavljeni prijedlog
prioriteta za 2013. godinu precizira u dijelu "uređenje stuba u dogovoru s MO", predsjednik
VMO je iznio prijedlog za slijedeće zahvate:
1. Sanacija protukliznim asfaltom dijela Ulice Podvoljak na spoju sa Kumičićevom
ulicom,
2. Sanacija stubišta na prilazu kućnom broju 41a u Kumičićevoj ulici,
3. Sanacija dijela stubišta u Prolazu Josipa Radinovića na spoju s Ulicom
Danijela Godine,
4. Sanacija pješačkoga prolaza u Kumičićevoj ulici uz kućni broj 57.
Zaključak
Vijeće MO jednoglasno je donijelo zaključak da se prijedlozi prihvaćaju.

Sjednica je završila u 21 sati
Ovaj se zapisnik sastoji od 2(dvije) stranice
Zapisničar-referent za mjesnu samoupravu:
Zoran Miličević

Predsjednik VMO Krimeja:
Petar Petrinić

