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

026-02/10-32/10
2170/01-09-10-10-2
10. studenoga 2010.
ZAPISNIK
S 6. SJEDNICE VMO GRAD TRSAT

6. sjednica VMO Grad Trsat održana je 2. studenoga 2010. (utorak) s početkom u 16 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
Ostali nazočni:
- nitko
Sjednici nisu bili nazočni:
- Hrvoje Burić, član VMO
- Arsen Vakanjac, član VMO
Usvajanje zapisnika s 5. sjednice VMO Grad Trsat:
• Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći
DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.

Ostavka Hrvoja Burića (HDZ)i imenovanje Ivana Padjena za člana Vijeća MO
Obrañeni komunalni prioriteti za 2011. godinu – usvajanje
Utrošak poklon bona – prijedlozi i usvajanje
Predstojeće aktivnosti
• Doček Sv. Nikole i podjela poklona
• Božićno-novogodišnji koncert
5. Razno
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.
AD 1
Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je prisutne kako je Hrvatska demokratska zajednica
dostavila obavijest o mirovanju mandata člana VMO g. Hrvoja Burića, a kojeg će zamijeniti g.
Ivica Padjen kao treći sa izborne liste. Zbog neprisustvovanja g. Ivice Padjena, predsjednica
VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović predložila je da se ova točka dnevnog reda uvrsti za
narednu sjednicu VMO.
Zaključak:
Vijeće MO Grad Trsat jednoglasno je usvojilo prijedlog.
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AD 2
Vijeće MO raspravljalo je o obrañenim komunalnim prioritetima za 2011. godinu. Temeljem
toga predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović predložila je da se usvoji Prijedlog
prioriteta u održavanju objekata i ureñaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu i to istim
redoslijedom i predviñenim iznosom radova:
1. Proširenje javne rasvjete u Ulici Bošket nasuprot kućnog broja 14/1 – 5.000,00 kn
2. Ureñenje dijela kolnika Ulice Vrlije od kućnog broja 5 do kućnog broja 24 – 137.000,00 kn
Zaključci:
Vijeće MO Grad Trsat jednoglasno je usvojilo Prijedlog prioriteta u održavanju objekata i
ureñaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu.
AD 3
Tajnik MO g. Marijan Matković obavijestio je članove VMO kako do kraja godine potrebno
iskoristiti poklon bon u vrijednosti od 600,00 kn poduzeća ''Parkovi plus''. Predsjednica VMO
gña. Anñelka Jurašić Mikašinović predložila je da se za taj iznos nabavi cvijeće za prostor
Hrvatske čitaonice Trsat i ureda MO.
Za nabavku istoga zadužene su gñe. Anñelka Jurašić Mikašinović i Elica Bonetić.
Zaključci:
Vijeće MO Grad Trsat jednoglasno je usvojilo prijedlog.

AD 4
Do kraja 2010. godine u organizaciji MO održati će se dvije aktivnosti te su članovi VMO
predložili slijedeće termine i izvoñače:
1. Doček Sv. Nikole i podjela poklona – ponedjeljak, 6. prosinca 2010. g. u 18 sati u velikoj
sali Hrvatske čitaonice Trsat. Za ulogu Sv. Nikole predloženo je angažiranje Mira Kačića,
glumca Dramske sekcije HČT. Tajnik MO g. Marijan Matković zadužen je za izradu
plakata i pozivnica.
2. Božićno-novogodišnji koncert – petak, 17. prosinca 2010. g. u 19 sati u velikoj sali
Hrvatske čitaonice Trsat. U programu će nastupati Mješoviti pjevački zbor HČT, Ženska
klapa ''Trsat'', Dramska sekcija HČT, Karin Kuljanić i gost. Za izvoñače će se upriličiti
domjenak.
Za obavijest grañanima (mediji i plakati) zadužena je Hrvatska čitaonica Trsat.
Obje aktivnosti provest će se u suradnji s MO Vojak.
Zaključci:
Vijeće MO Grad Trsat jednoglasno je usvojilo prijedlog.

AD 5
1. Tajnik MO g. Marijan Matković upoznao je članove VMO s odgovorom TD ''Rijeka promet''
d.d. u vezi postavljanja zaštitnih stupića na četiri lokacije. U odgovoru je istaknuta
nemogućnost njihovog postavljana i kako nedozvoljeno parkiranje ne ometa sigurno
odvijanje prometa. Navedeno je i ako bi o svemu više trebali voditi brigu organizatori javnih
manifestacija, a u dogovoru s policijom.
2. Član VMO g. Ivo Čargonja iznio je kako je već duže vremena na kolniku nasuprot
autobusne postaje u Ulici Slavka Krautzeka k. br. 62 parkiran kombi na nedozvoljenom
mjestu. Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović predložila je da tajnik MO g.
Marijan Matković o istome izvijesti komunalnog redara.
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Zaključci:
1. Vijeće MO Grad Trsat odgovor primilo na znanje.
2. Vijeće MO Grad Trsat primilo je obavijest na znanje.

Sjednica je završila u 17 sati.
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice.
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:

Predsjednica VMO Grad Trsat:

Marijan Matković

Anñelka Jurašić Mikašinović
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