PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA
MJESNI ODBOR KRIMEJA
VIJEĆE MJESNOG ODBORA
KLASA:
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ZAPISNIK
S 3. SJEDNICE VMO KRIMEJA
3. sjednica VMO Krimeja održana je 29.01.2015. (četvrtak) s početkom u 19:30 sati u prostorijama
MO Krimeja, Kumičićeva 50.
Sjednici su bili nazočni:
- Petar Petrinić, predsjednik VMO
- Boris Mijolovoć , zamjenik predsjednika VMO
- Danijela Bradamante, članica VMO
- Arsen Cinaš, član VMO
- Lucio Eškinja, član VMO
- Zoran Miličević , tajnik MO.
Usvajanje zapisnika s 2. sjednice VMO Krimeja:
 Zapisnik je jednoglasno usvojen

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći
DNEVNI RED
1. Izvješće o radu VMO Krimeja za 2014. godinu
2. Provođenje programa rada – "Pusni dani na Krimeji",
3. Razno
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.
AD 1
Predsjednik VMO Krimeja elaborirao je Izvješće o radu Vijeća Mjesnoga odbora Krimeja za 2014.
godinu te je predložio njegovo usvajanje.
Zaključak:
Izvješće o radu Vijeća Mjesnoga odbora Krimeja za 2014. godinu jednoglasno je usvojeno
bez primjedbi i dopuna.

1/2

AD 2
Predsjednik Vijeća iznio je prijedlog da se programska aktivnost "Pusni dani na Krimeji" održi u
utorak, 17. ožujka na slijedeći način:
- maškarani tanci za djecu u prostorijama MO u 17 sati,
- doček Krimejskih feštara i paljenje pusta ispred MO u 19 sati,
- maškarani tanci za odrasle uz muzičara Vladimira Mikler i klapu "Gradelini"
Program bi se izveo u suradnji s Klubom umirovljenika i starijih osoba Krimeja, i Krimejskim
feštarima

Zaključak
Vijeće MO Krimeja jednoglasno je usvojilo prijedlog za realizaciju programske aktivnosti
"Pusni dani na Krimeji".
AD 3
Nakon kraće rasprave vijeće je donijelo slijedeće
Zaključke:
1. da se uputi dopis pročelnici Odjela gradske uprave za komunalni sustav s zahtjevom za
žurnim orezivanje zelenila koje sprečava vidljivost semafora u Kumičićevoj ulici,
2. da se tijekom mjeseca organizira zajednički sastanak-obilazak terena s predstavnicima
Rijekaprometa sa svrhom rješavanja uočenih prometnih problema.

Sjednica je završila u 21:30 sati.
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (2) stranice.
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:

Predsjednik VMO Krimeja:

Zoran Miličević

Petar Petrinić
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