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

026-02/09-32/5
2170/01-09-10-09-1
24. travnja 2009.
ZAPISNIK
S 38. (77.) SJEDNICE VMO TRSAT

38. (77.) sjednica VMO Trsat održana je 20. travnja 2009. (ponedjeljak) s početkom u 11.00 sati u
prostorijama MO Trsat, Šetalište Joakima Rakovca 33.
Sjednici su bili nazočni:
- Arsen Vakanjac, predsjednik VMO
- Ivan Padjen, zamjenik predsjednika VMO
- Tomislav Svjetličić, član VMO
Ostali nazočni:
- nitko
Sjednici nisu bili nazočni:
- Zlatko Brkarić, član VMO
- Milan Samardžić, član VMO
Usvajanje zapisnika s 37. (76.) sjednice VMO Trsat:
• Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći
DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.

Ostavka dosadašnjeg člana i imenovanje novog člana Vijeća MO
Prioriteti MO Trsat za 2010. godinu – prijedlozi i usvajanje
Dani sv. Vida – obavijest
Razno

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.

AD 1
Dosadašnji član VMO gosp. Marino Hećimović-Doričić podnio je ostavku te je na njegovo
mjesto člana izabran gosp. Tomislav Svjetličić. takoñer iz stranke Primorsko-goranski savez.
Nakon prihvaćene ''Izjave'', predsjednik VMO gosp. Arsen Vakanjac uručio je novom članu
akte MO Trsat (Pravilnik MO, Poslovnik VijećA MO i Pravilnik o nagrañivanju fizičkih i pravnih
osoba).
Zaključak:
Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo imenovanje gosp. Tomislav Svjetličića za člana
Vijeća MO Trsat.
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AD 2
Predsjednik Vijeća MO Trsat g. Arsen Vakanjac obavijestio je prisutne s prijedlozima za
komunalne prioritete za 2010. godinu. Nakon kraće diskusije prijedlozi su usvojeni.
Zaključak:
Vijeće MO jednoglasno je usvojilo slijedeće prioritete za 2001. godinu:
1. Sanirati odvojak Ulice Strmica od k. br. 6 do k. br. 8 u dužini od 60 m.
2. sanirati odvojak Ulice Vrtlarski put od k. br. 11/A do k. br. 21 u dužini od 200 m.

AD 3
Tajnik MO Trsat g. Marijan Matković upoznao je prisutne s obavijesti održavanju sportskih
aktivnosti povodom obilježavanja Dana sv. Vida te s rokovima za pojedine pripremne
aktivnosti. Za koordinatora ekipa koje će predstavljati MO Trsat predložen je gosp. Arsen
Vakanjac.
Zaključak:
Članovi Vijeća MO jednoglasno su usvojili prijedlog kojim je za koordinatora imenovan
gosp. Arsen Vakanjac.

AD 4
•

•

Gradska knjižnica Rijeka dostavila je MO Trsat dopis kojim se traži pomoć u pronalaženju
prostora za ogranak knjižice na prostoru Sušaka. Nakon diskusije ustanovljeno je kako na
području Trsata ne postoji adekvatan prostor za ogranak GKR.
Član Vijeća MO gosp. Tomislav Svjetličić predložio je da se kod trafostanice u Ulice Vrlije
postavi još jedan kontejner kako bi se izbjeglo odlaganje komunalnog otpada izvan
dosadašnjih kontejnera.

Zaključak:
• Članovi Vijeća MO jednoglasno su usvojili mišljenje kako na području Trsata ne
postoji prostor koji bi zadovoljio potrebe ogranka GKR i o tome će pismenim putem
obavijestiti GKR.
• Članovi Vijeća MO jednoglasno su usvojili prijedlog te će pismenim putem zatražiti
očitovanje KD ''Čistoća'' d.o.o.

Sjednica je završila u 12.00 sati.
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice.
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:

Predsjednik VMO Trsat:

Marijan Matković

Arsen Vakanjac

2/2

