PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA
MJESNI ODBOR PEHLIN
VIJEĆE MJESNOG ODBORA

KLASA:
URBROJ:
Rijeka,

026-02/16-19/6
2170/01-09-10-17-2
12.05.2017.
ZAPISNIK
S 31. SJEDNICE VMO PEHLIN

31. sjednica VMO Pehlin održana je 11. svibnja 2017. (četvrtak) s početkom u 19:00 sati u
prostorijama Doma kulture Pehlin, Minakovo 30.

Sjednici su bili nazočni:
• Ivan Bogdanić, predsjednik VMO
• Tome Kovačić, zamjenik predsjednika VMO
• Stjepan Horvat, član VMO
• Lorena Pribanić, tajnica MO
Ostali nazočni:
• Ivan Tomljenović, predsjednik Pododbora za ekologiju
• Darko Kauzlarić, predsjednik Pododbora za njegovanje tradicije, obilježavanje obljetnica
iz vremena rata, posebno Domovinskog rata
• Ivan Rudanović, predsjednik Pododbora za kulturu
Sjednici nisu bili nazočni:
•
•

Anabel Babić, član VMO
Kristian Rumora, član VMO

Usvajanje zapisnika sa 30. sjednice VMO Pehlin:
● Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći
DNEVNI RED
1. Prijedlog liste za uređenje i održavanje objekata komunalne infrastrukture za 2018.
godinu
2. Pripreme za održavanje programa RI-barska noć
3. Razno

AD 1
Vijećnici su kroz tablicu prijedloga komunalnih prioriteta za 2018. g., pratili pojedinačna
obrazloženja, za svaki od predloženih komunalnih prioriteta, a koja je iznosio predsjednik VMO
gospodin Ivan Bogdanić.
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Zaključak:
Prisutni članovi Vijeća jednoglasno su usvojili prijedlog liste komunalnih prioriteta za 2018.g.
AD 2
Predsjednik Pododbora za kulturu upoznao je nazočne s planiranim aktivnostima vezano uz
program RI-barska noć na Mistražu koja se organizira u suradnji s Pehinarskim feštarima.
Pehinarski feštari za termin održavanja predložili su subotu, 24. lipnja 2017. godine.
Zaključak:
Vijeće je činjenice primilo na znanje.
AD 3
Tajnica MO obavijestila je nazočne da se zainteresirani građani mogu prijaviti za akciju “Birajmo
najljepšu okućnicu, balkon i prozor “ u period od 8. do 20. svibnja 2017. godine.
Zaključak:
Vijeće je činjenice primilo na znanje. Pokušati će se animirati mještane da se prijave, a nagrade
će se kao i svake godine dijeliti prilikom održavanja proslave Dana MO Pehlin.

.
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice.
Sjednica je završila u 20:00 sati.
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:
Lorena Pribanić
Predsjednik VMO Pehlin
Ivan Bogdanić
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