PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA
MJESNI ODBOR “KRIMEJA”
VIJEĆE MJESNOG ODBORA
KLASA: 026-02/09-27/5
URBROJ: 2170-01-09-10-09-1
Rijeka, 1..06.2009.god.
ZAPISNIK
sa sjednice Vijeća Mjesnog odbora broj 30 od 29.svibnja 2009.godine održane u u prostorijama
MO”Krimeja”, na adresi: Kumičićeva 50.
Nazočni članovi Vijeća Mjesnog odbora: predsjednik Petar Petrinić, zamjenik predsjednika: Ivan
Lončarić, Ljiljana Mihić, Danijela Hibšner i Lucio Eškinja.
Sjednicu je u 18:30 sati otvorio: predsjednik Petar Petrinić i nakon uvodne riječi predložio je slijedeći
dnevni red koji je jednoglasno prihvaćen:
DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.

Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice,
Pripreme za održavanje Dana Mjesnog odbora "Krimeja" i Dana antifašističke borbe RH,
Zahtjev stanara zgrade Drage Gervaisa 4,
Zahtjev za korištenje prostora MO.
Točka 1.
Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice Vijeća mjesnog odbora

Zapisnik s prethodne sjednice Vijeća Mjesnog odbora prihvaćen je jednoglasno.
Točka 2.
Pripreme za održavanje Dana Mjesnog odbora "Krimeja" i Dana antifašističke borbe RH

-

-

-

Dogovoren je hodogram aktivnosti održavanja Dana Mjesnog odbora "Krimeja":
U suradnji s Udrugom antifašističkih boraca i antifaštia – podružnica "Krimeja" i Klubom
starijih osoba i umirovljenika "Krimeja" obilježit će se zajedno Dan Mjesnog odbora "Krimeja", 20.
lipanj i Dan antifašističke borbe RH, 22, lipanj,
Svečana sjednica Vijeća Mjesnog odbora održat će se 19. lipnja 2009. sa slijedećim Dnevnim redom:
1. Svećani govori predsjedmnika Vijeća MO i predsjednika UABA-"Krimeja"
2. Otvaranje izložbe slika slikarice Nede Mavrinac Šafar,
3. Polaganje vijenaca na spomen ploći palim borcima i žrtvama fašističkog
terora,
4. podjela nagrada učesnicima turnira u briškuli i trešeti,
5. Zabavni program
Turnir u briškuli i trešeti održat će se 18.06. 2009 godine s početkom u 16 sati.
Otvaranje izložbe naše sugrađanke, članice Kluba starijih osoba i umirovljenika "Krimeja, gospođe
Nede Mavrinac šafar bit će 19. lipnja 2009. godine u sklopu svećane sjednice Vijeća MO.
Vijence na spomen ploću palim borcima i žrtvama fašističog terora položit će delegacije Vijeća MO
"Krimeja", Udruge antifašističkih boraca i antifašista - podružnica "Krimeja" i MO SDP-a

Točka 3.
Zahtjev stanara Drage Gervaisa br. 4
Vijeće Mjesnog odbora "Krimeja" na svojoj sjednici br. 28 od 10. ožujka 2009. godine donijelo je
zaključak da se zahtjev stanara Drage Gervaisa br. 4 uputi "Rijekaprometu" s zahtjevom procjene
troškova zahvata na uređenju oštećene prilazne ceste.
Dana 16. travnja 2009. godine "Rijekapromet" je dostavio orijentacionu procjenu troškova zahvata u
iznosu cca 30.900,00 kuna bez PDV. Predviđena je zona zahvata na površini cca 230,00 m2, uključivo
skidanje starog asfalta, tamponiranje površine, izrada obruba oko stabla granitnim kockama, te izrada
rigola sa rešetkom dužine cca 5m. Stvarni troškovi definirat će se nakon otvaranja ponuda za izvođenje
predmetnih radova.
Vijeće MO je prihvatilo ovu procjenu i donijelo zaključak da se sredstva iz Plana malih komunalnih
akcija za 2009. godinu, stavka "Sanacija neodgovarajuće uređenih javnih površina" u iznosu od 40.000,00
kuna usmjere na uređenje oštećene prilazne ceste zgradama u Ulici Drage Gervaisa br. 4 i br. 6
Točka 4.
Zahtjev za korištenje prostora MO
Vijeću Mjesnog odbora "Krimeja" obratila se je udruga građana "Klub prijatelja Brune Groninga" s
zahtjevom za korištenje prostora i to sale za sastanke u terminu od 17 do 22 sata subotom.
Mišljenje Vijeće MO je pozitivno da Udruga koristi veliku salu u navedenim terminima subotom s
nadoknadom.
Zadužuje se referent za mjesnu samoupravu da realizira ovaj zaključak.
Sjednica je završena u 20,30 sati.
Zapisničar:
referent za mjesnu samoupravu
_______________________
Zoran Miličević

Predsjednik
Vijeća Mjesnog odbora
"Krimeja”
__________________
Petar Petrinić

