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ZAPISNIK
S 23. SJEDNICE VMO PEHLIN

23. sjednica VMO Pehlin održana je 28. rujna 2016. (srijeda) s početkom u 16:00 sati u
prostorijama MO Pehlin, Pehlin 58.

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
• Ivan Tomljenović, predsjednik Pododbora za ekologiju
• Dalibor Horvat, predsjednik Pododbora za sport
Sjednici nisu bili nazočni:
•
•

Anabel Babić, član VMO
Kristian Rumora, član VMO

Usvajanje zapisnika sa 22. sjednice VMO Pehlin:
● Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći

DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.

Rebalans financijskog plana za 2016. godinu
Dani MO Pehlin 2016- pripreme
Dopisi
Razno
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AD 1
Vijeće je raspravljalo o potrebi donošenja rebalansa Financijskog plana za 2016. godinu. Zbog
preraspodjele pozicija došlo je do smanjenja, odnosno povećanja ukupne vrijednosti pojedinih
programskih aktivnosti, a realizirane su i tri nove programske aktivnosti uz suglasnost Odjela za
gradsku samoupravu i upravu, kao i Vijeća Mjesnog odbora Pehlin, a u cilju zadovoljenja potreba
sugrađana.
Zaključak:
Vijeće usvaja rebalans Financijskog plana za 2016. godinu.
Programska aktivnost Pusni dani umanjuje se za iznos od 2.000,00 kn
Programska aktivnost Ekološka akcija-OŠ Pehlin uvećava se iznos od 810,00 kn
Programska aktivnost Dani MO Pehlin umanjuje se za iznos od 2.750,00 kn
Programska aktivnost Ribarska noć umanjuje se u iznosu od 5.000,00 kn
Programska aktivnost Djed Božićnjak uvećava se u iznosu od 4.940,00 kn
Nove programske aktivnosti su:
Senjali živjenja – vrijednost programa 1.360,00 kn
Ekološka akcija – čišćenja boćališta – vrijednost programa 550,00 kn
Malonogometni turnir povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti - vrijednost
programa 2.090,00 kn
Ukupna povećanja i smanjenja pojedinih programskih aktivnosti su izjednačena 9.750,00 kn, a
odnose se uglavnom na preraspodjelu planiranih donacija i poticaja na donacije unutar gore
navedenih programskih aktivnosti.
Rebalansom financijskog plana ne mijenja se ukupan iznos Financijskog plana samo je izvršena
preraspodjela pozicija kako slijedi:
pozicija PRO0956 (ostale usluge) umanjuje se u iznosu od 750,00 kn
pozicija PRO0957 (reprezentacija) povećava se u iznosu od 750,00 kn

AD 2
Predsjednik Ivan Bogdanić izvijestio je nazočne o tijeku priprema za predstojeću proslavu Dana
MO Pehlin. Proslava će trajati od 3. do 8. listopada. U ponedjeljak 3. listopada u jutarnjim satima
organizirati će se mjerenje tlaka i šećera, a 19 sati biti će otvorenje izložbe Udruge likovnih
umjetnika „Braće Baštijan“ uz nastup klape Mistrage i poeziju Ivana Rudanovića. U utorak, 4.
listopada planirana je Svečana sjednica i čakavska večer, dok će se sportski turniri održati u
subotu ,8. listopada 2016. Također taj dan je planirano i predavanje Udruge Dragovoljaca i
veterana Domovinskog rata u Domu kulture Pehlin.
Zaključak:
Vijeće se slaže s predloženim.
AD 3
• Vijeću MO Pehlin obratio se gospodin Saša Vidović sa zamolbom da mu se omogući
rezanje ograde na parkiralištu okretišta Turkovo radi uređenja prilaza.
• Predsjednik Ivan Bogdanić izvijestio je nazočne da su mu se žalili mještani iz Ulice
Baretićevo, poglavito roditelji koji s djecom odlaze u park na Baretićevu, na odložen
građevinski materijal –asfaltne kore na površini u neposrednoj blizini dječjeg igrališta.
• Vijeće MO Pehlin primilo je obavijest Rijeka prometa d.d. da je nakon realizacije radova
sukladno planu prioriteta MO Pehlin za 2016. godinu preostao iznos od ukupno
59.850,00 kn uključivo PDV. Također predsjednik je izvijestio nazočne da je u kontaktu s
referentima Rijeka prometa informiran da je kako bi se završili radovi sanacije kolnika na
Turkovu potrebno prebaciti iznos od 40.000,00 kuna sa pozicije 21.1 na poziciju 21.2.
• Vijeće MO Pehlin primilo je obavijest Odjela gradske uprave za komunalni sustav o
privremenoj izmjeni trasa linije 7A i uspostave nove autobusne postaje na cesti D427
kod nogometnog stadiona Rujevica s desne strane, te na čvoru Host ina kolniku
dvadeset metara prije semafora, a sve na traženje stanara novih stanova na Hostovom
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•

bregu i roditelja djece koja treniraju na nogometnom igralištu Rujevica.
Vijeće MO Pehlin primilo je zahtjev Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam,
ekologiju i u kojem se traži očitovanje Vijeća vezano uz zahtjev gosp. Čumurovića za
otkupom zemljišta.

Zaključak:
• Zahtjev će se proslijediti Odjelu gradske uprave za komunalni sustav na razmatranje, a
VMO Pehlin nema ništa protiv zahvata ukoliko stručne službe utvrde opravdanost
zahtjeva.
• Poslati dopis poduzeću Haluba d.o.o. sa zahtjevom da se asfaltne kore koje su
kancerogene maknu iz dosega dječjeg parka , te da ih odlože na drugo prikladno mjesto
udaljeno od naselja.
• Vijeće MO Pehlin suglasno je da se iznos od 59.850,00 kuna uključivo PDV utroši na
dovršetak izgradnje pristupnog stubišta, uključivo postava ograde, u Ulici Minakovo na
mjestu buduće kapelice Sv. Ivana i da se iznos od 40.000,00 kn sa pozicije 21.1.
Mjestimična sanacija kolnika u Ulici Turkovo od k.br. 41 do k.br.77 prebaci na poziciju
21.2. Mjestimična sanacija kolnika u Ulici Turkovo od k.br. 3 prema k.br. 1D i od k.br. 3
prema k.br. 23 kako bi sredstva bila dostatna za planirane radove.
• Predsjednik VMO izvijestio je nazočne da je već na temelju pritužbi mještana , poglavito
stanovnika naselja Blažićevo poslana primjedba Odjelu gradske uprave za komunalni
sustav i KD Autotroleju da se pokuša iznaći drugo kvalitetno riješenje ili da se barem
pokuša smanjiti čekanje na okretištu u Ćićarijskoj ulici jer stanovnicima naselja
Blažićevo putovanje do kuća znatno duže traje.
• Vijeće MO Pehlin raspravljalo je o zahtjevu za očitovanjem vezano uz prodaju zemljišta
k.o. Srdoći k.č.br. 2514/1, te je donijelo zaključak da navedeni prostor nije zanimljiv
mjesnom odboru , te se može prodati zainteresiranoj stranci.
AD 4
• Predsjednik je izvijestio nazočne o sastanku održanom s pročelnicom Irenom Miličević,
te o sastanku u Rijeka prometu sa direktoricom Spomenkom Mičetić gdje je zatražena
daljnja sanacija glavne prometnice kroz Pehlin i prometnice kroz Ulicu Hosti sa
naglaskom na sanaciju zavoja prema Ćićarijskoj ulici gdje se za vrijeme kiša stvara jako
velika lokva.
• Stjepan Horvat, član VMO iznio je primjedbu na korištenje igrališta na Androvom bregu
zbog povećane buke do kasno u noć. Smatra da bi se igralište trebalo zatvarati u 22
sata.
• Tajnica MO izvijestila je nazočne da je potrebno pripremiti prijedloge programa rada za
2017. godinu.
Zaključak
• Vijeće je činjenice primilo na znanje.
• Predsjednik Ivan Bogdanić ujedno i predsjednik Malonogometnog kluba Pehlin rekao je
da uvažava primjedbu, te je naglasio da objekt mora imati radno vrijeme sukladno
javnim-sportskim objektima, bez prekomjerne buke.
• Vijeće je nakon kraće rasprave zaključilo da se programi pripreme po uzoru na
prošlogodišnje s jednim novim programom , a to je malonogometni turnir povodom Dana
pobjede i domovinske zahvalnosti.
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice.
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:
Lorena Pribanić

Predsjednik VMO Pehlin
Ivan Bogdanić
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