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ZAPISNIK
SA 38. (76.) SJEDNICE VMO PODMURVICE
38. (76.) sjednica VMO Podmurvice održana je 24.02.2010. (srijeda) s početkom u 18 i 30 sati u
prostorijama MO Podmurvice, Dubrovačka 2.
Sjednici su bili nazočni:
- Ivan Vrkić, predsjednik VMO
- Danijel Ljubičić, zamjenik predsjednika VMO
- Ivan Sviderek, član VMO
- ðulijana Desanti, tajnica MO
Ostali nazočni:
Sjednici nisu bili nazočni:
- Josip Nekić, član VMO
- Verdan Grubelić, član VMO
.
Usvajanje zapisnika sa 37. (75.) sjednice VMO Podmurvice:
• Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio da se nadopuni dnevni red kako slijedi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

DNEVNI RED
Usvajanje zapisnika sa 37. (75.) sjednice VMO
Dogovor oko radnih akcija (ureñenje parkova)
Izvještaj o radu VMO za 2009. godinu
Izmjene programa rada za 2010. godinu
Financijski plan za 2010. godinu
Plan aktivnosti za 2010. godinu
Razno.

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.

AD 1
Predsjednik VMO otvorio je raspravu o prvoj točki dnevnog reda, usvajanju zapisnika sa 37. (75.)
redovne sjednice VMO
Zaključak:
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•

S obzirom da članovi Vijeća VMO nisu imali primjedbi na Zapisnik sa 37. (75.)
sjednice VMO, Vijeće VMO jednoglasno ga je usvojilo.

AD 2
Predsjednik VMO predložio je da se u subotu, 06. ožujka s početkom u 8 sati organizira ekološka
akcija – čišćenje i ureñivanie okoliša zgrade Hitne pomoći u Čandekovoj ulici, a u okviru
obilježavanja Dana MO. U akciji bi sudjelovali članovi Vijeća, te desetak volontera. Potrebno je za
taj dan osigurati baju, 10-15 pari rukavica, te 10-15 toplih obroka. Ukoliko vremenske prilike budu
loše, akcija će se odgoditi za slijedeći vikend (13. ožujak).
Zaključka:
• Na prijedlog predsjednika VMO jednoglasno ja donijeta odluka da će se ekološka
akcija održat će se 06. ožujka 2010. godine s početkom u 8 sati, na lokaciji:
južna strana zgrade Hitne pomoći u Čandekovoj ulici. Treba osigurati 15 pari
rukavica, 10 toplih obroka i baju koja će biti postavljena ispred sporednog južnog
ulaza u Čandekovoj ulici. Ako vremenski uvjeti budu loši akcija će se odgoditi za 8
dana.
AD 3
Nakon kraće rasprave donijet je slijedeći
Zaključak:
• VMO jednoglasno je donijelo odluku o usvajanju Izvještaja o radu za 2009. godinu
koji je sastavni dio ovog Zapisnika.
AD 4
Tajnica MO obavijestila je o izmjenama koje su izvršene u Programu rada za 2010. godine.
- U programu iz područja sportske aktivnosti – Turnir u boćanju izvršena je korekcija
proračuna, jer je od OGU za sport i tehničku kulturu dodijeljen manji iznos, tako da je za taj
program izdvojeno 1.200,00 kn (OGU za sport), te 1.150,00 kn (Odjel za samoupravu i
upravu)
- Za program "Birajmo najljepšu okućnicu" – OGU za poduzetništvo odobrio je iznos od
1.500,00 kn pa je smanjen proračun za ovu programsku aktivnost
- Izvršena je korekcija Zbirnog proračuna programske aktivnosti za 2010. godinu, sukladno
promjenama programa iz Sporta (Turnir u boćanju) i Poduzetništva (Birajmo najljepšu
okućnicu).
Zaključak:
• Nakon iznijetog jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju izmjena Programa
rada za 2010. godinu koji je sastavni dio ovog Zapisnika.
AD 5
Nakon kraće rasprave donijet je slijedeći
Zaključak:
• Jednoglasno se prihvaća Financijski plan za 2010. godinu koji je napravljen prema
Programu rada za 2010. godinu i Zbirnom proračunu programskih aktivnosti, a koji je
sastavni dio ovog Zapisnika.
AD 6
Nakon kraće rasprave donijet je slijedeći
Zaključak:
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•

VMO jednoglasno je prihvatio Plan aktivnosti za 2010. godinu koji je napravljen
prema Programu rada za 2010., a koji je sastavni dio ovog Zapisnika.

AD 7 – RAZNO
Gosp. Danijel Ljubičić predložio je da se ispita mogućnost izgradnje još jednog joga pokraj već
postojećeg u Čandekovoj ulici iza kbr. 8.

Sjednica je završila u 19 i 15 sati.
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice.
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:

Predsjednik VMO Podmurvice:

ðulijana Desanti

Ivan Vrkić, inž.grañ.
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