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ZAPISNIK
S 34. SJEDNICE VMO ŠKOLJIĆ

33. sjednica VMO Školjić održana je 14.12.2012. s početkom u 17 sati u prostorijama MO
Školjić, Žrtava fašizma 2
Sjednici su bili nazočni:
• Juro Perković, predsjednik 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.

Druge izmjene i dopune financijskog plana MO Školjić za 2012. godinu
Usvajanje programa rada MO Školjić za 2013. godinu
Usvajanje financijskog plana MO Školjić za 2013. godinu
Razno

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno s time da se raspravlja zajedno o točki 2 i točki 3.
AD 1
Tajnik MO je izvijestio VMO kako je broj prijavljene djece za doček Djeda Božićnjaka točno 50, a
što je nešto više od očekivanog, te da bi sredstva planirana za naknadu osobi koja bi glumila
Djeda Božićnjaka a spremna je to odraditi volonterski trebalo dijelom preusmjeriti na poklon
pakete (350,00 kn), a dijelom za okrijepu djeci iz "Morčića" (150,00 kn).
VMO je prijedlog prihvatilo i donijelo Druge Izmjene i dopune financijskog plana koje su u prilogu
ovog zapisnika i njegov sastavni dio.
AD 2 i AD 3
Tajnik MO izvijestio je VMO da su gradska povjerenstva koja ocjenjuju programe iz područja
sporta i tehničke kulture kao i programe financirane od strane Odjela za gradsku samoupravu i
upravu prihvatila predložene programe MO Školjić u cijelosti, sadržajno i financijski.
Takoñer je izvijestio da je Odjel gradske uprave za kulturu dao prijedlog da se predloženi program
"Ljeto u Starom gradu 2013." sufinancira s 16.000,00 kn od traženih 26.600,00 kn.
Na osnovu prethodno rečenog, tajnik MO je predložio financijski plan MO Školjić za 2013. na
usvajanje
Nakon kraće rasprave VMO je usvojilo slijedeće zaključke:
1. Usvaja se Program rada VMO Školjić za 2013. godinu u obliku i tekstu Prijedloga
Programa rada za 2013. usvojenom na 31.sjednici VMO od 26.listopada 2012.
2. Usvaja se Financijski plan MO Školjić za 2013. godinu koji je u prilogu ovog zapisnika i
njegov sastavni dio.
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AD 4
Pod točkom "razno" nije bilo prijavljenih govornika, predsjednik VMO je u 18.00 zaključio
sjednicu.

Zapisničar:
Robert Baus

Predsjednik:
Juro Perković
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