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

026-02/13-19/8
2170/01-09-10-13-2
01.08.2013.

ZAPISNIK
S 38. SJEDNICE VMO PEHLIN
38. sjednica VMO Pehlin održana je 01.kolovoza 2013. (četvrtak) s početkom u 17 i 30 sati u
prostorijama MO Pehlin, Pehlin 58.

Sjednici su bili nazočni:
• Ivan Bogdanić, predsjednik VMO
• Gordan Srok, zamjenik predsjednika VMO
• Kristina Banić, Član VMO
• Aljoša Bratuša, član VMO
• Marjan Vilić, član VMO
• Dragana Jurčić, tajnica MO
Ostali nazočni:
• Ivan Rudanović, predsjednik Pododbora za kulturu
• Tome Kovačić, predsjednik Pododbora za njegovanje tradicija
• Željko Filčić, predsjednik Pododbora za poduzetništvo
• Dibbie Host, predsjednica Pododbora za brigu o djeci i mladeži
Usvajanje zapisnika sa 37.sjednice VMO Pehlin:
● Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći

DNEVNI RED

1. RI-barska noć
2. Pritužbe mještana na izvoñenje radova
3. Razno
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AD 1
Predsjednik Vijeća rekao je da je sve spremno za subotnju RI-barsku noć te se nada velikom
odazivu i ugodnom druženju do kasnih sati. Postavljen je ekološki WC, jedan kontejner za
glomazni otpad, velike vreće za smeće na nekoliko mjesta, dopremljeni su rashladni ureñaji,
sagrañena je pozornica. Posjetitelji i natjecatelji moći će uživati u marinadi i maneštri te
skuhanim kotlićima. Posebna atrakcija biti će vlakić Bara express koji će voziti od rampe do
Mistraža, a biti će izrañen od starih prikolica i otpadnog materijala.
Zaključak:
Vijeće je činjenice primilo na znanje.
AD 2
Zbog velike topline i dugotrajnih radova na izgradnji vodovodne, plinske i kanalizacijske mreže
na potezu od glavne ceste Pehlin prema Androvom bregu došlo je do nezadovoljstva djela
mještana čije su kuće uz samu prometnicu jer im sitna prašina od deponiranog grañevinskog
materijala uslijed prolaska grañevinskih vozila i puhanja vjetra ulazi u kuće tako da ne mogu
imati otvorene ni prozore ni vrata. Kontaktirani su izvoñači radova, poduzeće Telekomunikacije iz
Sinja, te im je rečeno da isperu cestu, a preostali materijal pomaknu na mjesto s kojeg neće
ugrožavati mještane.
Zaključak:
Vijeće je bilo suglasno s tim rješenjem.
AD 3
Nije bilo rasprave pod ovom točkom.

Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice

Predsjednik VMO Pehlin
Ivan Bogdanić

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:
Dragana Jurčić
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