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ZAPISNIK
SA 7. SJEDNICE VMO KRIMEJA
7. sjednica VMO Krimeja odrţana je 29.03. 2011. godine (utorak) s početkom u 19 sati u prostorijama
MO Krimeja, Kumičićeva 50.
Sjednici su bili nazočni:
-

Petar Petrinić, predsjednik VMO
Arsen Cimaš, zamjenik predsjednika VMO
Danijela Bradamante, članica VMO,
Ljiljana Mihić, članica VMO,
Ivan Host, član VMO

Usvajanje zapisnika s 6. sjednice VMO Krimeja:
Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predloţio slijedeći
DNEVNI RED
1. Programske aktivnosti Vijeća,
2. Zahtjev za privremeno korištenje prostora Riječkog udruţenja za Chrohnovu bolest i ulc. kolitis.
3. Informacija o Pozivu na podnošenje prijedloga komunalnih prioriteta za 2012. godinu.
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.
Prije prelaska na Dnevni red predsjednik VMO izvijestio je članove Vijeća o realizaciji zaključaka
donesenih na prethodnoj sjednici odrţanoj 1.02. 2011.
- dana 14.02. 2011. godine upućen je dopis Ţupanijskoj upravi za ceste za iscrtavanje
pješačkog prelaza u Kumičićevoj ulici,
- dana 14.02. 2011. godine upućen je dopis TD Rijekapromet za iscrtavanje pješačkih prelaza u
Ulici Drage Gervaisa i Kvaterrnikovoj ulici.
AD 1
Predsjednik Vijeća izvijestio je prisutne vijećnike o izvršenju programskih aktivnosti Vijeća. Od sedam
programskih aktivnosti za ovu godinu do sada su realizirana dva i to:
Pusni dani na Krimeji – 26.02.2011. maškarani boćarski turnir
8.03. 2011. maškarani tanci i spaljivanje pusta
Međunarodni dan ţena- 8.03. 2011.
U programu su učestvovala djeca OŠ "Vladimir Gortan", klapa "Gradelin", "Krimejski feštari" i muzičar
Vladimir Mikler. Podijeljeno je 130 karanfila i posječeno 10 bolesnih i nemoćnih aktivista.

AD 2
Odlukom o načinu korištenja prostora za potrebe mjesne samouprave određeno je da Odjel gradske
uprave za samoupravu i upravu odlučuje o namjeni prostora mjesnih odbora. Odjel će prije donošenja
odluke zatraţiti mišljenje vijeća MO.
Zahtjev za privremenim korištenjem prostora MO Krimeja podnijelo je Riječko udruţenje za
Chrohnovu bolest i ulc. kolitis– I. Lupisa 15 svaki prvi četvrtak u mjesecu od 18 do 19 sati.
Zaključak
Budući da se traženi termini uklapaju u raspored korištenja prostorija MO Krimeja Vijeće je
jednoglasno donijelo zaključak da se daje pozitivno mišljenje.

AD 3
Tajnik MO izvijestio je vijećnike da je u Novom listu izašao poziv za podnošenje prijedloga komunalnih
prioriteta za 2012. godinu, te da građani u razdoblju od 28.oţujka do 22. travnja mogu svoje prijedloge
za uređenje i odrţavanje objekata komunalne infrastrukture (mali komunalni zahvati) za 2012, godinu
uputiti na adresu Mjesnog odbora.
Sjednica je završila u 21,00 sati
Ovaj se zapisnik sastoji od 2(dvije) stranice
Zapisničar-referent za mjesnu samoupravu:
Zoran Miličević

Predsjednik VMO Krimeja:
Petar Petrinić

