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ZAPISNIK
S 9. SJEDNICE VMO KRIMEJA
9. sjednica VMO Krimeja održana je 2.07.2015. (četvrtak) s početkom u 19,30 sati u prostorijama
MO Krimeja, Kumičićeva 50.
Sjednici su bili nazočni:
- Petar Petrinić, predsjednik VMO
- Boris Mijolovoć , zamjenik predsjednika VMO
- Danijela Bradamante, članica VMO
- Arsen Cinaš, član VMO
- Lucio Eškinja, član VMO
- Zoran Miličević , tajnik MO.

Usvajanje zapisnika 8. sjednice VMO Krimeja:
 Zapisnik je jednoglasno usvojen.

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći

DNEVNI RED
1. Provođenje programa rada za 2015. godinu – Dani MO Krimeja
2. Komunalna problematika:
Pješački prijelaz u Kumičićevoj ulici
Postava rukohvata

AD 1
Predsjednik VMO podnio je izvješće o provedenim aktivnostima povodom Dana MO.
1. Turnir u pikadu je održan u subotu. 6.06. 2015 na boćalištu Krimeja,
2. Međunarodni turnir u boćanju održan u subotu, 13.06. 2015. na boćalištu Krimeja
(sudjelovale 4 domaće, jedna iz Udina – Italija i jedna ekipa iz Ozeljana - Slovenija)
3. Turnir u briškuli i trešeti održan je u subotu 13.06. 2015. na boćalištu Krimeja
4. Turnir u pikadu za veterane održan je 16.06. 2015 na boćalištu Krimeja
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5. Predavanje - savjetovanje potrošača na teme internet trgovine i elektroničke
komunikacije održano je 17.06. 2015.
6. Polaganje vijenaca na spomen obilježje održano je 19.06. 2016. u parkiću Krimeja s
početkom u 10 sati.
7. Akcija mjerenja tlaka i šećera u krvi održat će se u devetom mjesecu
Zaključak
Vijeće MO je jednoglasno je donijelo zaključak da se prihvača izvješće o realizaciji
programa Dani Mjesnoga odbora Krimeja.
AD-2
Predsjednik VMO upoznao je vijećnike o zaključku donesenom u Odjelu gradske uprave za
komunalni sustav održanom 13. ožujka 2015. godine vezano za pješački prijelaz u Kumičićevoj
ulici
TD Rijeka promet će izraditi idejni projekt o kojem će predstavnici raspraviti prije nego što se
izradi konačan prijedlog. Za potrebe izrade idejnog projekta treba izraditi analizu prometnih
nesreća koje su se tamo desile u posljednjih 10 godina, utvrditi gdje se i zbog čega nesreće
događaju i ovisno o tome predložiti odgovarajuće rješenje. Da li će se problem riješiti
sužavanjem kolnika, proširenjem nogostupa, središnjim otokom, formiranjem traka za lijevo
skretanje ili na drugi način ovisi o rezultatima analize i detaljne obrade stanja na terenu koju
treba obaviti pri izradi prijedloga idejnog projekta.
Tajnik VMO izvjestio je viječnike o novopostavljenim rukohvatina na području MO: Ulica Braće
Horvatića kod kbr. 12,15 i 17, Drage Gervaaisa br. 28, Kumičićeva 57
Zaključak
Vijeće je primilo na znanje informacije.

Sjednica je završila u 21 sat.
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice.
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:

Predsjednik VMO Krimeja:

Zoran Miličević

Petar Petrinić
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