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

026-02/09-32/10
2170/01-09-10-09-1
21. srpnja 2009.

ZAPISNIK
S 42. (81.) SJEDNICE VMO TRSAT
42. (81.) sjednica VMO Trsat održana je 20. srpnja 2009. (ponedjeljak) s početkom u 10.00 sati u
prostorijama MO Trsat, Šetalište Joakima Rakovca 33.
Sjednici su bili nazočni:
- Arsen Vakanjac, predsjednik VMO
- Ivan Padjen, zamjenik predsjednika VMO
- Zlatko Brkarić, član VMO
Ostali nazočni:
- nitko
Sjednici nisu bili nazočni:
- Tomislav Svjetličić, član VMO
- Milan Samardžić, član VMO
Usvajanje zapisnika s 41. (80.) sjednice VMO Trsat:
• Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći
DNEVNI RED
1. Izvješće s održanih aktivnosti
• obilježavanje Dana MO Trsat
2. Rebalans financijskog plana za 2009. godinu
3. Javne potrebe u kulturi za 2010. – natječaj
4. Razno
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.
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AD 1
Predsjednik VMO Trsat g. Arsen Vakanjac izvijestio je o održanim aktivnostima prigodom
obilježavanja Dama MO.
U petak, 17. srpnja 2009. godine nastupio je KUD-SAC ''Fratellanza'' (Rijeka) na
Frankopanskom trgu, čiji troškovi nastupa iznose 1.500,00 kn. Domjenak za članove društva
organizirao je ugostiteljski objekt ''Gvardija''.
U subotu, 18. srpnja 2009. godine organiziran je malonogometni turnir četiriju ekipa. Ekipe su
dobile pehare (828,75 kn) i organiziran je domjenak u ugostiteljskom objektu ''Kiss'' (2.437,00
kn).
Troškove programa pokrio je Odjel za gradsku samoupravu i upravu.
Zaključak:
Vijeće MO Trsat jednoglasno je prihvatilo izvješće o održanim aktivnostima prigodom
obilježavanja Dama MO.

AD 2
Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je o obvezi mjesnih odbora za donošenje rebalansa
financijskog plana za 2009. godinu, ukoliko su do sada ili buduća utrošena sredstva izvan
usvojenog. Kako do toga nije došlo, a za predviñene aktivnosti do kraja godine ne namjerava
se utrošiti više od usvojenog prema pozicijama, predsjednik VMO g. Arsen Vakanjac istaknuo
je kako nema potrebe za izradom rebalansa.
Zaključak:
Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo prijedlog kojim nije potrebno izraditi rebalans.
AD 3
Tajnik MO g. Marijan Matković obavijestio je članove o Pozivu na predlaganje javnih potreba u
kulturi Grada Rijeke u 2010. godini. Rok za podnošenje prijedloga je 15. rujna 2009. godine.
Zaključak:
Vijeće MO Vojak primilo je na znanje Poziv.

AD 4
Tajnik MO g. Marijan Matković obavijestio je članove o dopisu Sanjin Polića, vlasnika
veterinarske ambulante u Ulici Špina, a u vezi nemogućnosti parkiranja vozila njegovih
klijenata. Parkiranje je onemogućeno postavljanjem lanca, vjerojatno od strane susjeda.
Kako je predsjednik VMO g. Arsen Vakanjac upoznat s problemom predloženo je da o nastaloj
situaciji razgovara s obje zainteresirane strane.
Zaključak:
Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo prijedlog.

Sjednica je završila u 11.00 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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