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

026-02/09-32/8
2170/01-09-10-09-1
4. lipnja 2009.
ZAPISNIK
S 40. (79.). SJEDNICE VMO TRSAT

40. (79.). sjednica VMO Trsat održana je 4. lipnja 2009. (četvrtak) s početkom u 11 sati u
prostorijama MO Grad Trsat, Šetalište Joakima Rakovca 33.
Sjednici su bili nazočni:
- Arsen Vakanjac, član VMO, 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 39. (78.) sjednice VMO Grada Trsata:
• Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO i predložila slijedeći
DNEVNI RED
1. Dani Trsat – izvješće i usvajanje
2. Zdravstvena akcija – izvješće i usvajanje
3. Predstojeće aktivnosti
• Biramo najljepšu okućnicu, balkon i prozor u 2009.
4. Klub prijatelja Trsata – prijedlog za dodjelu počasnog naziva ''Grad Trsat'' i
izmjenu naziva mjesnog odbora
5. Razno

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.
AD 1
Predsjednik Vijeća MO Trsat g. Arsen Vakanjac izvijestio je o održanim aktivnostima povodom
obilježavanja Dana Trsata.
• U sportskom programu organiziran je turnir u malom nogometu (osam ekipa) i turnir u
boćanju (četiri ekipe). Za sve natjecatelje je organiziran domjenak. U malom nogometu
prigodne nagrade primile su četiri ekipe, najbolji vratar i najbolji strijelac. Za boćare su
nabavljene tri trenirke.
• U kulturno-umjetničkom programu nastupili su učenici Osnovne škole ''Trsa'' koji su tom
prigodom obilježili i 190. godišnjicu postojanja i rada škole. MO Trsat je ravnateljici škole
uručio prigodan poklon, a za učenike programa priredio domjenak.
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• U suradnji s Hrvatskom čitaonicom Trsat položeno je cvijeće na spomenik žrtvama u NOB-u.
Zaključak:
Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je prihvatilo izvješće o održanim programima
prigodom obilježavanja Dana Trsata.
AD 2
Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je o održanoj zdravstvenoj akciji u kojoj su grañani
mogli izmjeriti tlak, šećer i kolesterol. Akcija je održana u petak, 29. svibnja 2009. godine u
suradnji s Domom zdravlja Primorsko-goranske županije / ispostava Rijeka, a odazvalo se 15
grañana.
Za nabavku materijala utrošeno je 934,49 kn, a sredstva je osigurao Grad Rijeka.
S obzirom kako je ostalo dovoljno materijala, predloženo je da se akcija ponovi iu rujnu ili
listopadu ove godine.
Zaključak:
Vijeće MO Trsat jednoglasno je usvojilo izvješće o održanoj zdravstvenoj akciji i
prijedlog za njeno održavanje na jesen.
AD 3
Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je o provedenim aktivnostima u sklop akcije ''Biramo
najljepšu okućnicu, balkon i prozor''. Akciji se odazvalo deset natjecatelja s kojima je dogovoren
obilazak u razdoblju od 8. do 10. lipnja 2009. godine,
Predsjednik Vijeća MO Trsat g. Arsen Vakanjac predložio je slijedeće:
• završni dio (podjela nagrda, priznanja i domjenak) održati u maloj sali Hrvatske
čitaonice Trsat u srijedu, 17. lipnja 2009. godine s početkom u 17 sati i
• učesnicima akcije podijeliti bonove za nabavku sadnica u poduzeću ''Parkovi plus''.
Zaključak:
Članovi Vijeća MO Trsat jednoglasno su usvojili iznijete prijedloge.
AD 4
S prijedlogom Kluba prijatelja Trsata za dodjelu počasnog naziva ''Grad Trsat'' i izmjenu naziva
mjesnog odbora u Mjesni odbor Grad Trsat izvijestio je tajnik MO g. Marijan Matković. Klub je
od Grada Rijeke zatražio da se Trsatu dodijeli počasni naziv GRAD TRSAT, ali je zbog
pozitivnih propisa Republike Hrvatske prijedlog odbijen uz napomenu za mogućnost promjene
naziva MO Trsat u Mjesni odbor Grad Trsat.
Predsjednik Vijeća MO Trsat g. Arsen Vakanjac predložio je promjenu imena Mjesni odbor Trsat
u Mjesni odbor Grad Trsat.
Zaključak:
Članovi Vijeća MO Trsat jednoglasno su usvojili prijedlog.

Sjednica je završila u 12 sati.
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice.
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:

Predsjednik VMO Trsat:

Marijan Matković

Arsen Vakanjac
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