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

026-02/09-19/2
2170/01-09-10-09-1
03. ožujka 2009.

ZAPISNIK
S 38.(02-2009) SJEDNICE VMO
38. sjednica VMO Pehlin održana je 27.02.2009. (petak) s početkom u 17 sati u prostorijama MO
Pehlin, Pehlin 58.
Sjednici su bili nazočni:
• Ivan Bogdanić, predsjednik VMO
• Kristina Banić, zamjenica predsjednika VMO
• Marijan Vilić, član VMO
• Darko Kauzlarić, član VMO
• Aljoša Bratuša, član VMO
• Lorena Pribanić, tajnica MO

Ostali nazočni:

Sjednici nisu bili nazočni:
Usvajanje zapisnika s 37. sjednice VMO Pehlin:
• Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći
DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.

Usvajanje Plana aktivnosti Vijeća mjesnog odbora Pehlin za 2009.
Zahtjev MNK Pehlin za korištenjem Sportskih terena na Androvom bregu
Zamolbe i pritužbe grañana
Razno

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.

AD 1
1/3

Predsjednik Ivan Bogdanić izvijestio je nazočne da Vijeće ima za obavezu svake godine sastaviti
i usvojiti Plan aktivnosti Vijeća mjesnog odbora za tekuću godinu. U Plan aktivnosti se unose sve
aktivnosti koje je vijeće Programom rada planiralo u 2009. godini, kao i izvori financijskih
sredstava za realizaciju pojedine aktivnosti ili dogañanja. Članovi vijeća pročitali su predloženi
Plan aktivnosti.
Zaključak:
•

Plan aktivnosti Vijeća MO Pehlin za 2009. godinu jednoglasno je usvojen.

AD 2
Predsjednik Ivan Bogdanić izvijestio je nazočne da je Vijeće primilo dopis Malonogometnog kluba
Pehlin. U dopisu se traži da se sportski tereni na Androvom bregu ustupe na gospodarenje,
upravljanje i korištenje MNK "Pehlin", koji bi na terenima provodio sustavne treninge.Nakon kraće
rasprave odlučeno je slijedeće.
Zaključak:
• Vijeće MO Pehlin jednoglasno je donijelo odluku da je suglasno da se sportski tereni
na Androvom bregu daju na gospodarenje, upravljanje i korištenje Malonogometnom
klubu Pehlin. O tome će se obavijestiti Odjel gradske uprave za komunalni sustav i
Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu.
AD 3
Vijeću MO Pehlin pismeno su se obratili grañani iz ulice Pletenci sa zahtjevom da ih Vijeće podrži
u zamolbi da se dio ulice Pletenci označene na izvodu PUPA proširi jer na raskrižju dolazi do
zastoja prometa. Takoñer stanovnici nisu suglasni da se na parceli k.čest. 3012 i 3013 gradi više
stambena grañevina.
Zaključak:
• Vijeće MO Pehlin jednoglasno je donijelo odluku da podržava grañane iz ulice
Pletenci.
AD 4
Predsjednik Vijeća Ivan Bogdanić izvijestio je nazočne o Pusnim dogañanjima na Pehlinu. Pust je
završen 25. veljače paljenjem pusta kod Doma kulture. Sva dogañanja bila su lijepo organizirana ,
te je pohvalio suradnju Mjesnog odbora i Pusnog odbora Pehlin.
Zaključak:
• Vijeće je činjenice primilo na znanje.

Sjednica je završila u 18:00 sati.
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (2) stranice.
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:
Lorena Pribanić
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Predsjednik VMO Pehlin:
Ivan Bogdanić
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