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ZAPISNIK
S 54. SJEDNICE VMO VOJAK

54. sjednica VMO Vojak održana je 19. siječnja 2010. (utorak) s početkom u 17.00 sati u
prostorijama MO Vojak, Šetalište Joakima Rakovca 33.
Sjednici su bili nazočni:
- Jadranka Dumić, predsjednica VMO
- Ivan Tićak, zamjenik predsjednice VMO
- Nikola Dujić, član VMO
Ostali nazočni:
- nitko
Sjednici nisu bili nazočni:
- Vojko Braut, član VMO
- Marijana Perhat, članica VMO
Usvajanje zapisnika s 53. sjednice VMO Vojak:
• Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO i predložila slijedeći
DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.

Programi VMO u 2010. godini – izmjena i usvajanje
Izvješće o radu Vijeća MO za 2009. godinu – usvajanje
Parkiranje vozila kod zgrade u Ulici S. Krautzeka 92 C – obavijest
Formiranje gradskih četvrti – usvajanje odgovora
Odjela za gradsku samoupravu i upravu
5. Akcija ''Šćeto -neto'' glasila Novi list – obavijest
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.
AD 1
Tajnik MO Vojak g. Marijan Matković obrazložio je izmjene programskih aktivnosti temeljenih
na primjedbama resornih odjela gradske uprave te je slijedom navedenog predsjednica VMO
Vojak gña. Jadranka Dumić predložila slijedeće:
• Posjet Domu za nezbrinutu djecu – poklone za štićenike Doma nabaviti putem donacije,
• Prigodna obilježavanja – Meñunarodni Dan žena i Božićno-novogodišnji koncert, a
financirati će ih Odjel za gradsku samoupravu i upravu umjesto OGU za kulturu,
• Osloboñenje Sušaka – provesti će se kroz izložbu u sjedištu MO i polaganje cvijeća na
spomen obilježja, a troškove će pokriti Odjel za gradsku samoupravu i upravu.
Zaključak:
Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo prijedloge.
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AD 2
Tajnik MO Vojak g. Marijan Matković obrazložio je prijedlog Izvješća o radu Vijeća MO za
2009. godinu. Kako na prijedlog nije bilo primjedbi predsjednica VMO Vojak gña. Jadranka
Dumić predložila je usvajanje Izvješća.
Zaključak:
Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo Izvješće o radu Vijeća MO za 2009. godinu.
AD 3
Tajnik MO Vojak g. Marijan Matković izvijestio je prisutne o upitu stanara o mogućnosti
prolaska vozilom kroz prolaz izmeñu Kumičićeve ulice i zgrade u Ulici S. Krautzeka k. br. 92
ABC. Prema riječima gñe. Adriane Šneler (Odjel gradske uprave za komunalni sustav)
odgovor će biti dostavljen krajem siječnja.
Zaključak:
Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo obavijest.
AD 4
Predsjednica VMO Vojak gña. Jadranka Dumić izvijestila je prisutne s amandmanima Kluba
vijećnika PGS-a i s odgovorom Odjela za gradsku samoupravu i upravu te iste dala na
raspravu. U diskusiji je izrečeno kako se ne vidi svrha osnivanja gradskih četvrti i podržao se
odgovor Odjela. Predsjednica VMO Vojak gña. Jadranka Dumić dala je na glasovanje slijedeći
zaključak:
1. Vijeće Mjesnog odbora Vojak podržava odgovor Odjela za gradsku samoupravu i
upravu, odnosno nije za osnivanje gradskih četvrti iz slijedećih razloga:
• s obzirom kako nije planirano ukidanje mjesnih odbora ne postoji razlog
za osnivanjem gradskih četvrti jer se time povećava administrativno osoblje,
• u prijedlogu amandmana nije definiran odnos izmeñu vijeća gradskih
četvrti i vijeća mjesnih odbora i
• predlagatelj nije definirao koji mjesni odbori čine pojedinu gradsku četvrt.
Zaključak:
Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo zaključak.
AD 5
Tajnik MO Vojak g. Marijan Matković izvijestio je prisutne kako će se u četvrtak, 22. siječnja
2010. godine s početkom u 18.30 sati u Hrvatskoj čitaonici Trsat održati skup grañana koju
organizira Novi list u akciji ''Šćeto-neto''.
Zaključak:
Vijeće MO Vojak primilo je na znanje obavijest.
Sjednica je završila u 18.00 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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