PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA
MJESNI ODBOR TRSAT
VIJEĆE MJESNOG ODBORA
KLASA:
URBROJ:
Rijeka,

026-02/08-32/12
2170/01-09-10-08-1
5. prosinca 2008.

ZAPISNIK
S 33. (72.) SJEDNICE VMO TRSAT
33. (72.) sjednica VMO Trsat održana je 3. prosinca 2008. (srijeda) s početkom u 17.00 sati u
prostorijama MO Trsat, Šetalište Joakima Rakovca 33.
Sjednici su bili nazočni:
- Arsen Vakanjac, predsjednik VMO
- Ivan Padjen, zamjenik predsjednika VMO
- Milan Samardžić, član VMO
Ostali nazočni:
- nitko
Sjednici nisu bili nazočni:
- Zlatko Brkarić, član VMO
- Marino Hećimović-Doričić, član VMO
Usvajanje zapisnika s 32. (71.) sjednice VMO Trsat:
• Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći
DNEVNI RED
1. Predstojeće aktivnosti
• Doček Sv. Nikole i podjela poklona – obavijest
• Božićno-novogodišnji koncert – obavijest
2. Plan aktivnosti MO za 2009. godinu – prijedlog i usvajanje
3. Financijski plan MO za 2009. godinu – prijedlog i usvajanje
4. Ureñenje rekreacijske zone Dolac – obavijest
5. Novogodišnji domjenak VMO Trsat i VMO Vojak – prijedlog i usvajanje
6. Razno
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.
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AD 1
Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je prisutne o predstojećim aktivnostima.
Doček Svetog Nikole i podjela poklona djeci predškolskog uzrasta održati će se u petak, 5.
prosinca 2008. godine u 17.00 sati u Hrvatskoj čitaonici Trsat. Za prijavljenu djecu nabavljeni
su pokloni u ukupnoj vrijednosti od 3.321,62 kn.
U programu će nastupiti učenici Osnovne škole ''Trsat'' za koje će se upriličiti prigodni
domjenak.
Božićno-novogodišnji koncert održat će se u utorak, 16. prosinca 2008. godine u Hrvatskoj
čitaonici Trsat. U programu će nastupiti učenici Kulturno prosvjetne udruge ''Ivan Matrljan''. Za
prisutne grañane i izvoñače organizirati će se domjenak. Nastavnicima Vesni Karlović (klavir) i
Valteru Šajkoviću (gitara) uručiti će se prigodni pokloni.
Obje aktivnosti provest će se u suradnji s MO Vojak.
Zaključak:
Vijeće MO usvojilo je obavijest o predstojećim aktivnostima.

AD 2
Tajnik MO g. Marijan Matković predstavio je i obrazložio Plan aktivnosti MO Trsat za 2009.
godinu. Plan se temelji na usvojenim programskim aktivnostima i redovnim aktivnostima tajnika
MO.
Zaključak:
Vijeće MO jednoglasno je usvojilo Plan aktivnosti MO za 2009. godinu.

AD 3
Tajnik MO g. Marijan Matković predstavio je i obrazložio Financijski plan MO Trsat za 2009.
godinu. Plan je sukladan Planu aktivnosti i temelji se na usvojenim programskim aktivnostima.
Zaključak:
Vijeće MO jednoglasno je usvojilo Financijski plan MO za 2009. godinu.

AD 4
Predsjednik VMO g. Arsen Vakanjac izvijestio je prisutne o održanoj prethodnoj raspravi u vezi
donošenja Detaljnog plana ureñenja područja stambenog naselja Trsat. Temeljem tog
sastanka Odjelu gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem
dostavljen je prijedlog o ureñenju rekreacijske zone R2-15 Dolac kojim se predlaže slijedeće:
• sadašnje nogometno igralište pretvoriti u polivalentno igralište (mali nogomet -2, tenis –
2, košarka – 1 igralište),
• igralište treba ostati u sadašnjem smjeru (istok zapad),
• oko igrališta urediti trim stazu i
• nastojati sačuvati što više sadašnje šumske vegetacije.
Zaključak:
Vijeće MO jednoglasno je usvojilo navedene prijedloge.
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AD 5
Tradicionalni novogodišnji domjenak u suradnji s MO Vojak održati će se i ove godine.
Predsjednik MO g. Arsen Vakanjac predložio je da se domjenak organizira u konobi
''Frankopan'' u srijedu, 17. prosinca 2008. godine u 20.00 sati.
Zaključak:
Vijeće MO jednoglasno je usvojilo prijedlog. Tajnik je zadužen da s prijedlogom upozna
VMO Vojak.

Sjednica je završila u 18.00 sati.
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice.
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:

Predsjednik VMO Trsat:

Marijan Matković

Arsen Vakanjac
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