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ZAPISNIK
S 33. SJEDNICE VMO ŠKOLJIĆ

33. sjednica VMO Školjić održana je 05.12.2012. s početkom u 17 sati u prostorijama MO
Školjić, Žrtava fašizma 2
Sjednici su bili nazočni:
• Juro Perković, predsjednik VMO
• Elvira Dizdarević, zamjenica predsjednika VMO
• Deizi Štimac, članica VMO
• Ljubomir Kočka, član VMO
• Predrag Miletić, član VMO
• Koraljko Pasarić, pododbor za kulturu
• Robert Baus – tajnik MO
Predsjednik VMO predložio je slijedeći
DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.
5.

Organizacija dočeka Djeda božićnjaka
Bilten
Organizacija domijenka za suradnike i volontere
Suglasnosti za produžen rad ugostiteljskih objekata
Razno

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno s time da se raspravlja zajedno o točki 1 i točki 3.
AD 1 i AD 3
Raspravljajući o provedbi programa "Božić na Školjiću" u okviru kojeg je i potprogram "Doček
Djeda Božićnjaka" VMO je donijelo slijedeće zaključke:
1. Program "Doček Djeda Božićnjaka" organizirat će se za djecu od 3 do 6 godina starosti
(predškolce) s prebivalištem na području MO podjelom poklon paketa (igračke) i uz
prethodni uvodni nastup zbora "Morčići"
2. Poklon paket iznimno može dobiti i dijete starije od 6 godina koje pohaña najviše prvi
razred osnovne škole ukoliko u njegovom kućanstvu još neko dijete ima pravo na poklon
3. Informacija za prijave za dodjelu poklon paketa objavljuje se na web stranicama MO i
putem plakata na terenu, a prijave su otvorene od 06.12.2012. do 14.12.2012.
4. Program će biti proveden 22.prosinca 2012. u Centru tehničke kulture na Školjiću u
naknadno dogovorenom vremenu s ovlaštenim osobama Centra
5. Za izbor i nabavu igračaka ovlašćuju se tajnik MO i vijećnica Deizi Štimac
Nadalje VMO je zaključilo da će se u okviru programa "Božić na Školjiću" organizirati i
tradicionalni predblagdanski domijenak i to 14.prosinca 2012. s početkom u 19.00 sati.
Usaglašena je lista poziva i utvrñeno da će se domijenak financirati iz pripadajućih sredstava
reprezentacije Vijeća MO.
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AD 2
Predsjednik Pododbora za kulturu i glavni urednik glasila "Pod Voltun" izvjestio je Vijeće o
završnim pripremama za tisak dvobroja glasila "Pod Voltun".
Nakon kraće rasprave Vijeće je prihvatilo predloženu koncepciju i sadržaj glasila i ovlastilo
urednika i tajnika da provedu daljnje radnje za tisak.
AD 4
Obzirom na predstojeće blagdane i očekivani veći broj zahtjeva ugostitelja na području MO za
produžetak radnog vremena, VMO je donijelo slijedeće zaključke:
1. Svim ugostiteljima koji to zatraže VMO daje pozitivno mišljenje za produžetak radnog
vremena na dane 24./25. i 25./26. prosinca 2012., te 31./01.siječnja 2013.
2. U razdoblju od 21.12.2012. do 07.12.2013. VMO daje suglasnost za produžetak radnog
vremena ugostiteljima koji to zatraže i izvan datuma iz prethodnog zaključka ukoliko se
radi o vikendu.
3. Ovlašćuje se tajnik da o ovim zaključcima izvijesti Odjel gradske uprave za poduzetništvo
AD 5
Kako pod točkom "razno" nije bilo prijavljenih govornika, predsjednik VMO je u 19.00 zaključio
sjednicu.

Zapisničar:
Robert Baus

Predsjednik:
Juro Perković
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