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

026-02/09-32/9
2170/01-09-10-09-1
29. lipnja 2009.

ZAPISNIK
S 41. (80.) SJEDNICE VMO TRSAT
40. (79.) sjednica VMO Trsat održana je 29. lipnja 2009. (ponedjeljak) s početkom u 18.00 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 40. (79.) sjednice VMO Trsat:
• Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći
DNEVNI RED
1. Izvješće s održanih aktivnosti
• Biramo najljepšu okućnicu, balkon i prozor
2. Predstojeće aktivnosti
• Dan MO – program
3. Razno
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.
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AD 1
Tajnik MO Trsat g. Marijan Matković izvijestio je o održanoj akciji ''Biramo najljepšu okućnicu,
balkon i prozor'' u 2009. godini. Završna svečanost održana je u srijedu, 17. lipnja 2009.
godine u prostoriji MO Trsat. Sudionici (10) su na poklon dobili sadnicu kadulje (ukupna
vrijednost 300,00 kn). U kategorijama ''okućnica'' i ''balkon'' dodijeljene su nagrade za prva
četiri mjesta, dok kategorija''prozor'' nije ocjenjena zbog malog broja sudionika. Šestero
sudionika dobilo je poklon bonove u ukupnoj vrijednosti od 1.200,00 kn. Za domjenak je
utrošeno 534,32 kn.
Zaključak:
Vijeće MO Trsat jednoglasno je prihvatilo izvješće o održanoj akciji ''Biramo najljepšu
okućnicu, balkon i prozor'' u 2009. godini.
AD 2
Predsjednik Vijeća MO Trsat g. Arsen Vakanjac izvijestio je prisutne o aktivnostima u vezi
obilježavanja Dana MO Trsat. Prema usvojenom Planu aktivnosti organizirat će se nastup
KUD-SAC ''Fratellanza'' (Rijeka) na Frankopanskom trgu u petak, 17. srpnja, a u subotu, 18.
srpnja 2009. godine turnir u malom nogometu s četiri ekipe.
Zaključak:
Vijeće MO jednoglasno je usvojilo predloženi program za obilježavanje Dana Mjesnog
odbora Trsat.

Sjednica je završila u 19.00 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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