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ZAPISNIK
S 48. SJEDNICE VMO VOJAK
48. sjednica VMO Vojak održana je 2. rujna 2009. (srijeda) s početkom u 18.00 sati u prostorijama
MO Vojak, Šetalište Joakima Rakovca 33.
Sjednici su bili nazočni:
- Jadranka Dumić, predsjednica VMO
- Ivan Tićak, zamjenik predsjednice VMO
- Vojko Braut, član VMO
- Nikola Dujić, član VMO
Ostali nazočni:
- nitko
Sjednici nije bila nazočna:
- Marijana Perhat, članica VMO
Usvajanje zapisnika s 47. sjednice VMO Vojak:
• Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO i predložila slijedeći
DNEVNI RED
1. Obilježavanje Dana MO – prijedlozi i usvajanje
2. Razno
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.

AD 1
Predsjednica VMO gña. Jadranka Dumić podsjetila je prisutne kako su za obilježavanje Dana
MO Vojak planirane aktivnosti kulturno-sportskog i zdravstvenog sadržaja. Prema saznanju sa
terena predložila je da se pokuša organizirati izložba slika gosp. Josipa Jurasića i zdravtsvena
akcija. Tajnik MO g. Marijan Matković zadužue se da izvidi mogućnost korištenja prostora
Galerije''Sv. Juraj'' i Akademije primijenjenih umjetnosti te da nabavi potrebni zdravstveni
materijal. Shodno gore navedenom utvrditi će se datum održavanja navedenih aktivnosti.
Zaključak:
Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo prijedlog o obilježavanju Dana MO Vojak.
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AD 2
•

•

•

Tajnik MO g. Marijan Matković upoznao je prisutne s odgovorom Odjela gradske uprave za
komunalni sustav u vezi njegove prijave o srušenom stablu kod stepeništa koje spaja
Radićevu ulicu i Ulicu Nike Katunara k. br. 12. Prema tom odgovoru Vijeće MO trebalo bi
obavijestiti Direkciju za komunalno redarstvo. Temeljem iznijetog predsjednica VMO gña.
Jadranka Dumić predložila je da se postupi prema odgovoru.
Predsjednica VMO gña. Jadranka Dumić predložila je da se Odjelu gradske uprave za
komunalni sustav uputi zamolba za postavljenjem zidića uz stepenište izmeñu Prilaza
Vladimira Gortana i Ulice Drage Šćitara k. br. 12 i 14 podigne kako bi se spriječilo odron
zemlje na stepenište.
Predsjednica VMO gña. Jadranka Dumić predložila je da se Odjelu gradske uprave za
komunalni sustav uputi zamolba za premještanjem drvene klupe na zidu kod nebodera u
Ulici Nike Katunara k. br. 4 jer istu nije moguće koristiti u slučaju parkiranja osobnih vozila.

Zaključak:
Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo prijedloge po iznijetim točkama.

Sjednica je završila u 19.00 sati.
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice.
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:

Predsjednica VMO Vojak:

Marijan Matković

Jadranka Dumić
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