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ZAPISNIK
S 34. SJEDNICE VMO PEHLIN

34. sjednica VMO Pehlin održana je 04. kolovoza 2017. (petak) s početkom u 10:00 sati u
prostorijama MO Pehlin, Pehlin 58.

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

Anabel Babić, član VMO
Kristian Rumora, član VMO

Usvajanje zapisnika sa 33. sjednice VMO Pehlin:
● Zapisnici su jednoglasno usvojeni.
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći
DNEVNI RED
1. Pripreme za održavanje Dana MO Pehlin 2017.
2. Programi rada Vijeća MO Pehlin za 2018. godinu- informacija
3. Razno
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AD 1
Predsjednik Ivan Bogdanić otvorio je raspravu vezano uz proslavu Dana MO Pehlin koja se
planira u prvom tjednu listopada u razdoblju od 2. do 8. listopada 2017. godine. Zamolio je sve
prisutne da se do slijedeće sjednice u rujnu pokušaju dogovoriti točni datumi svih događanja.
Predsjednik Pododbora za kulturu Ivan Rudanović predložio je da se u sklopu proslave Dana
MO održi i kulturni program „Zajedništvo u različitosti“ za koji je već načelno dogovorio termin 7.
listopada 2017.u Češkom domu T.G. Masaryka.
Zaključak:
Vijeće je činjenice primilo na znanje. Svi prisutni angažirati će se na pripremama proslave Dana
MO Pehlin.
AD 2
Tajnica je informirala nazočne da će se programi rada Vijeća MO Pehlin za 2018. godinu ove
godine morati usvajati nešto ranije, najvjerojatnije već u rujnu. Nakon kraće rasprave , zaključeno
je:
Zaključak:
Pripremiti će se programi po uzoru na ovogodišnje, a eventualne promjene ili dorada programa
biti će dogovorena na slijedećoj sjednici.

AD 4
Vijeću MO Pehlin obratila se obitelj Ajanović, Turkovo 75 sa zamolbom da im se pomogne, a
vezano uz učestalo pucanje vodovodnih cijevi. Naime vodomjer je od njihove kuće udaljen cca
150 metara, te konstantno imaju problema s pucanjem cijevi. Predsjednik Ivan Bogdanić
izvijestio je nazočne da je Vijeće MO Pehlin još 2008. godine zatražilo da se izgradnja
vodovodnog ogranka uvrsti u listu prioriteta. Mjesni odbor ponovno se obratio KD Vodovodu i
kanalizaciji i Odjelu gradske uprave za komunalni sustav sa zahtjevom da se obitelji pomogne u
rješavanju problema, te očekujemo njihov odgovor.
Zaključak:
Vijeće je činjenice primilo na znanje.

Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice.
Sjednica je završila u 11:30 sati.
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:
Lorena Pribanić
Predsjednik VMO Pehlin
Ivan Bogdanić
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