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

026-02/09-33/12
2170/01-09-10-09-1
12. listopada 2009.
ZAPISNIK
S 50. SJEDNICE VMO VOJAK

50. sjednica VMO Vojak održana je 12. listopada 2009. (ponedjeljak) s početkom u 18.00 sati u
prostorijama MO Vojak, Šetalište Joakima Rakovca 33.
Sjednici su bili nazočni:
- Jadranka Dumić, predsjednica VMO
- Vojko Braut, član VMO
- Nikola Dujić, član VMO
Ostali nazočni:
- nitko
Sjednici nisu bili nazočni:
- Ivan Tićak, zamjenik predsjednice VMO
- Marijana Perhat, članica VMO
Usvajanje zapisnika s 49. sjednice VMO Vojak:
• Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO i predložila slijedeći
DNEVNI RED
1. Izvješće sa održanih aktivnosti
• zdravstvena akcija
• posjet Domu za nezbrinutu djecu
2. Programi aktivnosti VMO u 2010. godini – prijedlozi i usvajanje
3. Projekt ''Riječki program lokalnog partnerstva'' – obavijest i upute
4. Europski tjedan lokalne demokracije
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.

AD 1
Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je o zdravstvenoj akciji u sklopu obilježavanja Dana
MO kojoj se u četvrtak, 17. rujna 2009. godine u prostorijama MO odazvalo 17 grañana. Akcija
je provedena u suradnji s Domom zdravlja Primorsko-goranske županije. Ukupno je utrošeno
940,33 kn, a troškove je pokrio Odjel za gradsku samoupravu i upravu.
Predsjednica VMO Vojak gña. Jadranka Dumić izvijestila je o posjetu Domu za nezbrinutu
djecu ''Ivana Brlić Mažuranić'' – podružnica Rijeka. Posjet su u petak, 9. listopada 2009. godine
nazočili tri člana VMO i tajnika MO. Tom su prilikom djeci poklonjene igračke i slatkiši.
Troškove u visini od 450,87 kn snosio je Odjel za gradsku samoupravu i upravu
Zaključak:
Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo izvješća.
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AD 2
Predsjednica VMO Vojak gña. Jadranka Dumić predložila je na temelju dostavljenih materijala i
ovogodišnjih aktivnosti slijedeći Program Vijeća MO za 2010. godinu:
A) Ostale aktivnosti koje će Vijeće Mjesnog odbora Vojak
poduzimati na ureñenju područja mjesnog odbora i poboljšanju
kvalitete stanovanja u 2010. godini (III.)
B) Odjel za gradsku samoupravu i upravu (XI.)
1. Bilten Mjesnog odbora Vojak – lipanj
2. Dan Mjesnog odbora Vojak – rujan
3. Posjet Domu za nezbrinutu djecu – listopad
4. Doček Sv. Nikole – prosinac
5. Dječja radionica – studeni 2009./lipanj 2010.
Vijeće MO, takoñer će, položiti cvijeće dva (2) puta na spomen obilježje i to za:
1. Dan osloboñenja Sušaka – 21. travanj
2. Dan antifašističke borbe – 22. lipanj
Zaključak:
Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo prijedlog Programa Vijeća MO za 2010. godinu.
AD 3
Članovi VMO raspravljali su o materijalima u vezi projekta ''Riječki program lokalnog
partnerstva'' te su zaključili kako na području ovog MO nema potreba za uključivanjem u
navedeni projekt. Temeljem iznijetog predsjednica VMO Vojak gña. Jadranka Dumić predložila
je da se MO Vojak ne prijavi na ovaj natječaj.
Zaključak:
Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo prijedlog.
AD 3
Tajnik MO g. Marijan Matković obavijestio je prisutne članove VMO o obilježavanju Europskog
tjedna lokalne demokracije kojme će se u četvrtak, 15. listopada 2009. godine priključiti i Grda
Rijeka. Tom prigodom Odjel za gradsku samoupravu i upravu organizira po mjesnim odborima
akciju pod nazivom ''Dan otvorenih vrata'' kada će u vremenu od 18.00 do 19.00 sati grañani
imati priliku saznati više o radu mjesnog odbora, ukazati na odreñene probleme, dati odreñene
inicijative i postavljati pitanja.
Predsjednica VMO Vojak gña. Jadranka Dumić predložila je da tog dana članovi VMO u
naznačeno vrijeme dežuraju u prostorijama MO.
Zaključak:
Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo prijedlog.

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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