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ZAPISNIK
S 8. SJEDNICE VMO PEHLIN
8. sjednica VMO Pehlin održana je 10. srpnja 2015. (petak) s početkom u 14:00 sati u
prostorijama MO Pehlin, Pehlin 58.

Sjednici su bili nazočni:
 Ivan Bogdanić, predsjednik VMO
 Tome Kovačić, zamjenik predsjednika VMO
 Stjepan Horvat, član VMO
 Lorena Pribanić, tajnica MO
Ostali nazočni:
 Darko Kauzlarić, predsjednik Pododbora za njegovanje tradicije, obilježavanje obljetnica
iz vremena rata, posebno Domovinskog rata
 Ivan Rudanović, predsjednik Pododbora za kulturu
 Ivan Tomljenović, predsjednik Pododbora za ekologiju
Sjednici nisu bili nazočni:
 Anabel Babić, član VMO
 Kristian Rumora, član VMO

Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice VMO Pehlin:
● Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći
DNEVNI RED

1. Realizacija projekta RPLP – uređenje dvorišta DV Pehlin
2. Realizacija komunalnih prioriteta za 2015. godinu
3. Razno
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AD 1
Predsjednik Ivan Bogdanić izvijestio je nazočne da je prema dostavljenim informacijama iz
Odjela gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti, KD
Čistoća poništila javni natječaj odnosno nije odabran izvođač radova za građevinsko obrtničke
radove održavanja komunalne infrastrukture na području mjesnih odbora Grada Rijeke i dobavu i
postavu komunalne opreme i fitnes sprava, te za građevinsko obrtničke radove održavanja
komunalne infrastrukture na području mjesnih odbora Grada Rijeke i dobavu i postavu
komunalne opreme i sprava za opremanje parkova za pse, što će utjecati na realizaciju uređenja
dvorišta Dječjeg vrtića Pehlin. Postupak javne nabave biti će ponovljen , te se očekuje da će do
početka kolovoza biti poznati izvođači radova nakon čega će se krenuti u realizaciju. Također
dobili smo informaciju da je konačno definirana postava dječje sprave-tobogana i klupe s
naslonom u okolišu DV Pehlin.
Zaključak:
Vijeće je činjenice primilo na znanje.

AD 2
Predsjednik Ivan Bogdanić izvijestio je nazočne o radovima po prioritetima iz 2015. godine, za
dio sredstava završen je natječaj , te se očekuje početak radova.
Također izvijestio je da je od strane Odjela gradske uprave za gospodarenje imovino dovršeno
uređenje vanjske izolacije spremišta na Domu kulture Pehlin, postavljeni su novi oluci i
nadstrešnica.
Zaključak:
Vijeće je činjenice primilo na znanje.
AD 3





Tajnica MO upoznala je nazočne sa dopisom od Odjela gradske uprave za gospodarenje
imovinom , a vezan uz parkiranje ispred prostorija MO Pehlin, na adresi Pehlin 58 u
kojem se obavještava poduzeće Dea flores d.o.o. da nisu u mogućnosti udovoljiti
njihovom zahtjevu za označavanjem parkirnih mjesta ili ugradnju stupića ispred
poslovnog prostora.
Zamjenik predsjednika Tome Kovačić ponovno je uputio primjedbu na neočišćenu
rešetku za odvodnju oborinske vode u Ulici Blažićevo C kod k.br. 54.
Darko Kauzlarić zatražio je da se baje za kućni otpad koje su premještene sa adrese
Baretićevo 17, vrate na mjesto.

Zaključak:
 Vijeće je suglasno s mišljenjem Odjela, o čemu su se već ranije pismeno očitovali.
 Uputit će se dopis Rijeka prometu.
 Kontaktirati će se tehnička služba KD Čistoće.

Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice.

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:
Lorena Pribanić
Predsjednik VMO Pehlin
Ivan Bogdanić
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