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ZAPISNIK
S 47. SJEDNICE VMO GRADA TRSATA

47. sjednica VMO Grada Trsata održana je 19. studenoga 2013. (utorak) s početkom u 16.30 sati u
prostorijama MO Grad Trsat, Šetalište Joakima Rakovca 33.
Sjednici su bili nazočni:
• Anñelka Jurašić MIkašinović, predsjednica VMO
• Elica Bonetić, zamjenica predsjednice VMO
• Ivo Čargonja, član VMO
• Marija Brčić, članica VMO
Sjednici nije bio nazočan:
• Arsen Vakanjac, član VMO
Usvajanje zapisnika s 46. sjednice VMO Grada Trsata:
• Zapisnik je usvojen jednoglasno.
.
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO i predložila slijedeći
DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.
5.

Bilten – pripreme
Doček Sv. Nikole – pripreme
Božićno-novogodišnji koncert – pripreme
Komunalni prioriteti za 2014. godinu – usvajanje
Razno

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.
AD 1
Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović izvijestila je o pripremama za tiskanje biltena
MO. Za završetak biltena potrebno je unijeti još nekoliko članaka te će bilten MO biti gotov za
tiskanje prema planu, odnosno do 1. prosinca 2013. godine.
Zaključak:
Vijeće MO Grada Trsata primilo je obavijest na znanje.

AD 2
Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je VMO o pristiglim prijavama.
S obzirom na manji broj prijava u odnosu na 2012. godinu, predsjednica VMO gña. Anñelka
Jurašić Mikašinović predložila je da se ponovo postave plakati sa pozivom uz rok prijave do petka,
22. studenoga 2013. godine.
VMO predložilo je da se nabavka poklona obavi u firmi ''EB'' u ponedjeljak, 25. studenog 2013.
godine.
Zaključak:
Vijeće MO Grada Trsata primilo je obavijest na znanje i jednoglasno usvojilo prijedloge.
AD 3
G. Ivo Čargonja izvijestio je VMO sa promjenama u vezi organiziranja Božićno-novogodišnjeg
koncerta.
U kontaktu sa Hrvatskom čitaonicom Trsat odgovoreno je da predloženi cjelovečernji program ne
može ići zajedno sa programom MO. Kako su dogovoreni termin i izvoñači, predsjednik
Pododbora za kulturu i sport dogovoriti će sa fra Serafinom Sabolom (Svetište Majke Božje
Trsatske) korištenje prostora Aule Ivana Pavla II.
Za potrebe koncerta tajnik MO pripremiti će do 13. prosinca 2013. godine plakat (50 kom.) i
pozivnice (50 kom za članove VMO i 20 kom. prema uobičajenom popisu).
Zaključak:
Vijeće MO Grada Trsata primilo je obavijest na znanje i jednoglasno usvojilo prijedlog.

AD 4
Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je VMO sa obrañenim prijedlozima komunalnih prioriteta
za 2014. godinu. Prijedlog ureñenja odmorišta kod Hrvatske čitaonice Trsat nije usvojen jer je
prostor u privatnom vlasništvu.
VMO predložilo je da tajnik MO zatraži očitovanje za vlasništvo navedenog prostora.
VMO usvojilo je slijedeće prijedloge za komunalne prioritete za 2014. godinu:
1. Ureñenje dječjeg igrališta u Ulici Šetalište Joakima Rakovca jugozapadno
od kućnog broja 33 – 67.000,00 kn.
2. Opremanje dječjeg igrališta u Ulici Šetalište Joakima Rakovca jugozapadno
od kućnog broja 33 – 27.000,00 kn.
3. Proširenje javne rasvjete u Glavinićevoj ulici od kućnog broja 7 do kućnog broja 9 –
8.000,00 kn.
4. Zamjena metalnih vrata u Ulici Vrlije istočno do kućnog broja 3 – 2.000,00 kn.
5. Sanacija nogostupa u Ulici Slavka Krautzeka kod kućnog broja 23 i u Ulici Vrlije
nasuprot kućnih brojeva od 1 do 3 – 30.000,00 kn.
6. Preregulacija prometa odvojka od kućnog broja 32 u Ulici Vrlije do kućnog broja 13 u
Ulici Josipa Kulfaneka – 10.000,00 kn.
Zaključak:
Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo prijedloge.

AD 5
Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je VMO sa odgovorom KD ''Energo'' d.o.o. u vezi
proširenja javne rasvjete kod k. br. 3 u Ulici Josipa Kulfaneka u kojem se predlaže da se ovo
proširenje realizira u 2013. godini. Uz ovo proširenje moguća je montaža još dva rasvjetna tijela na
postojeće stupove, a za to se traži očitovanje MO.
VMO predložilo je postavljanje rasvjetnih tijela na lokacijama u Ulici Slavka Krautzeka kod kućnih
brojeva 34 i 52.
Zaključak:
Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo prijedlog.

Sjednica je završila u 18.30 sati.
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice.
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:
Marijan Matković

Predsjednica VMO Grada Trsata:
Anñelka Jurašić MIkašinović

