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ZAPISNIK
S 4. SJEDNICE VMO PEHLIN
4. sjednica VMO Pehlin održana je 31.08.2010. (utorak) 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, članica VMO
• Lorena Pribanić, tajnica MO
Sjednici nisu bili nazočni:
• Aljoša Bratuša, član VMO
• Marijan Vilić, član VMO

Usvajanje zapisnika sa 3. sjednice VMO Pehlin:
● Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći
DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Usvajanje Programa javnih potreba u kulturi MO Pehlin u 2011. godini.
Usvajanje rebalansa financijskog plana
Donošenje odluke o preraspodijeli sredstava
Pripreme za proslavu Dana MO Pehlin
Razmatranje pristiglih dopisa i zamolba grañana
Razno
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AD 1
Predsjednik VMO Pehlin Ivan Bogdanić je pozdravio nazočne, te ja naglasio da bi se Programi
javnih potreba u kulturi trebali predati do 15. rujna. Kako je dogovoreno na prošloj sjednici
pododbor za kulturu u suradnji s tajnicom pripremio je prijedloge programa.
Predsjednik Pododbora za kulturu Ivan Rudanović pročitao je prijedloge programa.
Zaključak:
Vijeće MO Pehlin jednoglasno je usvojilo programe za zadovoljenje javnih potreba u
kulturi za 2011. godinu.
AD 2
Predsjednik Ivan Bogdanić izvijestio je nazočne da se rebalans financijskog plana mora usvojiti
do 15. rujna 2010. godine. Svi programi koji su već odrañeni moraju se uskladiti s financijskim
planom, a isto tako i programi koji se tek planiraju moraju se korigirati ukoliko se smatra da se
neće trošiti onako kako je planirano financijskim planom. Nakon kraće rasprave donesen je
zaključak.
.
Zaključak:
Vijeće MO Pehlin jednoglasno je usvojilo rebalans Financijskog plana za 2010. godinu.

AD 3
Predsjednik Ivan Bogdanić izvijestio je nazočne da je dječji park na Mihovilićima izgrañen po
programu Riječkog lokalnog partnerstva uskoro biti završen, te je iz donacija i volonterskim
radom napravljen veliki dio ureñenja. Kako je bilo u planu utrošiti dio sredstava iz prioriteta s
pozicije Ureñenje površina(parkova i šetnica) u dogovoru sa članovima Vijeća MO Pehlin , sada
to neće biti potrebno.
Stoga predsjednik predlaže da se dio ostatka novaca utroši na drvored murvi i to na glavnoj
prometnici kroz Pehlin (smjer Pehlin-Viškovo) preko puta betonare.
Takoñer predsjednik predlaže da se eventualni ostatak novaca prebaci na poziciju grañevinski
radovi na ureñenju i niveliranju terena za buduću kapelicu Sv. Ivana na terenu u Ulici Minakovo
kod k.br.2. Nakon kraće rasprave Vijeće je odlučilo.
Zaključak:
Vijeće MO Pehlin donijelo je odluku da će eventualni ostatak novaca sa pozicije ureñenje zelenih
površina prebaciti na poziciju grañevinski radovi na ureñenju i nivaliranju terena za buduću
kapelicu Sv. Ivana na terenu u Ulici Minakovo kod k.br.2.
AD 4
Predsjednik Ivan Bogdanić izvijestio je nazočne da se proslava Dana MO Pehlin planira za
tjedan uoči 4. listopada 2010. godine. Svečana sjednicas podjelom nagrada i priznanja održati
će se u ponedjeljak 4. listopada na dan zaštitnika Pehlina, Sv. Franje Planirani su sportski,
kulturni programi, otvoreni dani dječejg vrtića, mjerenje tlaka i šećera u krvi. Svaki Pododbor
zadužen je za dio programa iz njegove domene, te se u slijedećih mjesec dana trebaju dogovriti
točni termini svakog pojedinog programa. Svečana sjednica biti će 4. listopada, kao i svake
godine.
Zaključak:
Vijeće je činjenice primilo na znanje.
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AD 5
•
•
•

•

Vijeće MO Pehlin primilo je dopis Rijeka prometa d.d. s prijedlogom prometnog
rješenja raskrižja ulica Mihovilići.
Vijeće MO Pehlin primilo je obavijest Vodovoda i kanalizacije da će dana 1. rujna
započeti izvoñenje radova na zamjeni vodovodnog ogranka na Rujevici, u Ulici Plase.
Vijeće MO Pehlin primilo je prigovor i peticiju grañana na davanje u zakup zemljišta na
K.O. Hosti, k.čk. 855/12. Dopis je uz Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam i
gospodarenje zemljištem upućen i Vijeću MO. Naime grañani se žale na košnice s
pčelama koje se nalaze na terenu, a u vlasništvu su gospode koja su se uključila u
javni natječaj za zemljište.
Vijeće je primilo dopis Slavke Tutić iz Ulice Blažićevo A sa zamolbom da se uredi
makadamska cesta u spomenutoj ulici koja je u jako lošem stanju.

Zaključak:
• Vijeće je donijelo odluku da se zaustavi ureñenje raskrižja dok se ne donese
Urbanistički plan ureñenja područja Pehlin, koji je u završnoj fazi. Kako imamo
saznanja da se na navedenom području predviña raskrsnica i prometnica koja će voditi
prema OŠ Pehlin, htjeli bi da se pričeka donošenje plana, te da se tada napravi
rješenje koje će pogodovati svim mještanima Pehlina.
• Vijeće je činjenice primilo na znanje.
• Vijeće u potpunosti podržava primjedbe grañana, te će se u tom smislu obratiti Odjelu
gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljište, dopis će se
uputiti Gradonačelniku i Odjelu gradske uprave za komunalni sustav. Vijeće MO Pehlin
zahtjeva da se prilikom davanja u zakup zemljišta na području MO Pehlin, prvo
obavijesti Vijeće kako bi pravovremeno imali informaciju u koju svrhu i za što će se
zemljište koristiti. Takoñer zatražiti će se da se do donošenja UPU Pehlin stopira
potpisivanje bilo kakvih ugovora o zakupu.
• Vijeće će dopis proslijediti Rijeka prometu sa zahtjevom da izvide mogućnost ureñenja
i sanacije makadamske ceste.

AD 6
Predsjednik Pododbora za zdravstvo i socijlnu skrb Damir Konestra zahvalio se Vijeću na
ukazanom povjerenju, te je predložio nekoliko inicijativa koje smatra da bi njegov Pododbor
mogao provesti.
Zaključak:
Vijeće je činjenice primilo na znanje.

Sjednica je završila u 19:00 sati.
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice.
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:
Lorena Pribanić
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Predsjednik VMO Pehlin:
Ivan Bogdanić

