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

026-02/09-19/5
2170/01-09-10-09-1
24. travnja 2009.

ZAPISNIK
S 40.(05-2009) SJEDNICE VMO
40. sjednica VMO Pehlin održana je 22.04.2009. (srijeda) s početkom u 14 sati u prostorijama MO
Pehlin, Pehlin 58.
Sjednici su bili nazočni:
• Ivan Bogdanić, predsjednik VMO
• Kristina Banić, zamjenica predsjednika VMO
• Marijan Vilić, član VMO
• Darko Kauzlarić, član VMO
• Lorena Pribanić, tajnica MO

Ostali nazočni:

Sjednici nisu bili nazočni:
• Aljoša Bratuša, član VMO
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći
DNEVNI RED
1. Usvajanje zapisnika sa 39. SVMO i sa Mjesnog zbora grañana
2. Usvajanje Liste prijedloga komunalnih prioriteta za 2010. godinu
3. Razno
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.
AD 1

Usvajanje zapisnika s 39. sjednice VMO Pehlin i Mjesnog zbora grañana:

Zaključak:
•
AD 2

Zapisnik sa 39. Sjednice i zapisnik s Mjesnog zbora grañana jednoglasno su usvojeni.
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Predsjednik Ivan Bogdanić izvijestio je nazočne da je Vijeće MO Pehlin od 30. ožujka do 15.
travnja 2009. godine zaprimalo pismene prijedloge grañana vezane uz komunalne probleme.
Dana 21.05.2009. godine Vijeće je organiziralo Mjesni zbor grañana s ciljem da grañani osobno
iznesu vijeću svoje prijedloge koje smatraju da bi trebalo uvrstiti na Listu. Sastavljena je lista
prijedloga komunalnih prioriteta za 2010. godinu koju su svi članovi Vijeća pročitali.
Zaključak:
• Vijeće MO Pehlin jednoglasno usvaja Listu komunalnih prioriteta za 2010. godinu
AD 3
Predsjednik VMO Pehlin Ivan Bogdanić izvijestio je nazočne da Vijeće MO Pehlin i
Pododbor za njegovanje tradicije, obilježavanje obljetnica iz vremena rata posebno
Domovinskog rata prigodom 1. i 3. svibnja planira obići spomen obilježje poginulim
braniteljima u Domovinskom ratu na Turkovu i spomenika žrtvama II. svjetskog rata.
• RI-barka noć na Mistraž bari planirana je za 27. lipnja 2009.
• Predsjednik Ivan Bogdanić izvijestio je nazočne o sastanku održanom s pročelnicom Odjela
gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog ureñenja i grañenje Ljiljanom Buljan ,
a vezano uz obnovu porušene crkvice Sv. Ivana.
• Predsjednik Ivan Bogdanić predložio je promjenu odluke o utrošku nagrade za Najbolje
organizirane dane MO. Naime smatra da će odbojkaški turnir biti teško organizirati u
svibnju zbog prekratkog roka, te predlaže da se sredstva utroše za nadopunu programa
Dana MO.
Zaključak:

•

•

•
•

•

Vijeće je jednoglasno odlučilo da će se spomenik stradalima u Domovinskom ratu na
Turkovu obići 1. svibnja u 9 sati, dok će se spomenik stradalima u II. svjetskom ratu
kod OŠ Pehlin obići 3. svibnja u 9 sati. Obavijestiti će se Direkcija zajedničke
komunalne djelatnosti da za te dane uredi spomenike, te će se kupiti dva vijenca i
svijeće za obilazak.
Vijeće je činjenice primilo na znanje. Organizirati će se sastanak s Pehinarskim
feštarima oko dogovora, te će se sve utanačiti na slijedećoj sjednici VMO.
Vijeće je jednoglasno odlučilo da će se uputiti dopis župi Sv. Franje i Nadbiskupiji da
podrže zahtjev grañana i Vijeća o obnovi kapelice. Kako je u izradi DPU područja
Minakovo VIjeće će ustrajati na obnovi kapelice.
Vijeće je jednoglasno odlučilo da će se sredstvima u iznosu od 5.000,00 kn
nadopuniti programi RI-barska noć i proslave Dana MO , i to kako slijedi:
RI-barska noć:
• 1.300,00 kuna za troškove reprezentacije (nabavka hrane i pića za
sudionike i goste manifestacije)
Dani MO Pehlin:
•
•

2.000,00 kuna za troškove naknade muzičkog sastava
1.700,00 kuna za reprezentaciju (nabavka hrane i pića za sudionike Dana
MO Pehlin, sportskih turnira, čakavske večeri, izložbe ).

Sjednica je završila u 15:00 sati.
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice.
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:
Lorena Pribanić
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Predsjednik VMO Pehlin:
Ivan Bogdanić

