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ZAPISNIK
S 4. SJEDNICE VMO KRIMEJA
4. sjednica VMO Krimeja održana je 26.02.2015. (četvrtak) s početkom u 19 sati u prostorijama
MO Krimeja, Kumičićeva 50.
Sjednici su bili nazočni:
- Petar Petrinić, predsjednik VMO
- Boris Mijolovoć , zamjenik predsjednika VMO
- Danijela Bradamante, članica VMO
- Lucio Eškinja, član VMO
- Zoran Miličević , tajnik MO.
Sjednici nisu bili nazočni:
- Arsen Cimaš, član VMO
.

Usvajanje zapisnika s 3. sjednice VMO Krimeja:
 Zapisnik je jednoglasno usvojen

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći
DNEVNI RED
1. Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2014. godinu,
2. Provođenje Programa rada,
3. Zahtjev za određivanjem kasnijeg radnog vremena ugostiteljskog objekta caffe bar "Eco",
Kvaternikova 3
4. Razno:

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.
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AD-1
Temeljem Zakona o fiskalnoj odgovornosti predsjednik Vijeća je potpisnik Izjave o fiskalnoj
odgovornosti kao proračunski korisnik jedinice lokalne samouprave za proračunsku godinu 2014.
kojom potvrđuje zakonito, namjensko i svrhovito korištenje proračunskih sredstava, kao i učinkovito
i djelotvorno funkcioniranje sustava financijskog upravljanja i kontrole u okviru proračunom,
odnosno financijskim planom utvrđenih sredstava. Sukladno tome Vijeće mjesnoga odbora mora
donijeti dokumente koji se tiču fiskalne odgovornosti za proračunsku godinu 2014. , i to: izjavu,
upitnik, plan otklanjanja slabosti i izvještaj o fiskalnoj odgovornosti.
Zaključak:
Vijeće je navedeno primilo na znanje.

AD-2
Predsjednik Vijeća izvijestio o članove vijeća o uspješno provedenoj programskoj aktivnosti
Pusni dani na Krimeji. Izvijestio ih je također o potrebi izmejan pozicija Financijskog plana.
Programskom aktivnošću Pusni dani na Krimeji planiran je nastup vokalno-instrumentalnog
sastava u iznosu od 800,00 kn. Za navedenu uslugu bila je predviđena i planirana pozicija "ostale
usluge". No zbog nemogućnosti nastupa sastava dogovorne je nastup gospodina Vladimira
Miklera s kojim je sklopljen je Ugovor o autorskom djelu. Sa gospodinom Miklerom dogovoren je
nastup za slijedeće programske aktivnosti:Pusni dani na Krimeji, obilježavanje Međunarodnog
dana žena, Dan MO, Međunarodnog dana starijih osoba, te U susret Novoj godini.
U navedenim programskim aktivnostima također su planirani iznosi na pozicijama ostale usluge.
Slijedom navedenog za planirane iznose potrebno je izvršiti preraspodjelu pozicija s "ostalih
usluga" na "osobne i intelektualne usluge" u ukupnom iznosu od 3.200,00 kn, obzirom da je za
obilježavanje Dana MO dogovoren nastup bez naknade Vijeće sredstva namijenjena za nastup u
okviru Dana MO preusmjerava na ugošćavanje korisnika programa u iznosu od 800,00 kn.
Predsjednik Vijeća iznio je prijedlog da se programska aktivnost "Međunarodni dan žena" održi u
petak, 6. ožujka u suradnji s Klubom umirovljenika i starijih osoba. U programu bi učestvovali
učenici Osnovne škole "Vladimir Gortan", klape "Reful" i "Gradelini" i muzičar Vladimir Mikler. U
dogovoru s MO Crvenoga križa posjetile bi se i bolesne aktivistkinje.
Zaključak
Vijeće MO Krimeja jednoglasno je usvojilo prijedlog za realizaciju programske aktivnosti
"Međunarodni dan žena" kao i potrebu preraspodjele pozicija Financijskog plana za 2015.
godinu.

AD 3
Trgovačko društvo "Indeficenter" d.o.o., kao vlasnik ugostiteljskog objekta caffe bar "Ecco"
uputio je zahtjev za određivanjem kasnijeg završetka radnog vremena do 02,00 sata za 21.i 28
veljače povodom održavanja party-a i tematskih večeri , te OGU za poduzetništvo traži mišljenjesuglasnost Vijeća MO.
Zaključak:
Vijeće je jednoglasno donijelo zaključak
da se daje pozitivno mišljenje za kasniji
završetak radnog vremena s obzirom da od strane građana nikada nije stigla ni jedna
pritužba na rad caffe bara"Eco". O ovom zaključku potrebno je obavijestiti predstavnike
stanara susjednik zgrada.
AD- 4
O uočenih prometnim problemima na području mjesnoga odbora od strane članova Vijeća i dojave
građana sa svrhom rješavanja istih Vijeće je donijelo slijedeći
Zaključak:
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Da se 19.03. 2015. godine održi tematska sjednica Vijeća mjesnoga odbora o sigurnosti
prometa na području mjesnoga odbora na koju bi bili pozvani predstavnici Rijekaprometa.

Sjednica je završila u 21 sati.
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice.
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:

Predsjednik VMO Krimeja:

Zoran Miličević

Petar Petrinić
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