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ZAPISNIK
S 45. SJEDNICE VMO PEHLIN

45. sjednica VMO Pehlin održana je 11. lipnja 2018. (ponedjeljak) 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:
• Ivan Rudanović, predsjednik Pododbora za kulturu
• Darko Kauzlarić, predsjednik Pododbora za njegovanje tradicije, obilježavanje obljetnica
iz vremena rata, posebno Domovinskog rata
• Ivan Tomljenović, predsjednik Pododbora za ekologiju

Sjednici nisu bili nazočni:
•
•

Anabel Babić, član VMO
Kristian Rumora, član VMO

Usvajanje zapisnika sa 44. Sjednice :
● Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći
DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.

Prijedlozi programskih aktivnosti za 2019. godinu-informacija
Pripreme za programsku aktivnost RI-barska noć
Dopisi i zamolbe
Razno
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AD 1
Tajnica je obavijestila nazočne da je ove godine potrebno nešto ranije pripremiti prijedloge
programskih aktivnosti za 2019. godinu. Rok za dostavu prijedloga je 25. kolovoz 2018. godine.
Nakon kraće rasprave, Vijećnici su zaključili.
.
Zaključak:
Pripremiti će se prijedlozi programskih aktivnosti po uzoru na ovogodišnje.
AD 2
Predsjednik Ivan Bogdanić izvijestio je nazočne da se programska aktivnost RI-barska noć na
Mistražu planira održati u kolovozu 2018. godine.
Programska aktivnost malonogometni turnir Oluja povodom Dana pobjede i domovinske
zahvalnosti održati će se u subotu, 28. srpnja 2018. godine na igralištu na Androvom bregu.
Zaključak:
Vijeće je činjenice primilo na znanje.
AD 3
Vijeće MO Pehlin primilo je dopis Odjela gradske uprave za komunalni sustav, Direkcije
zajedničke komunalne djelatnosti, a vezano uz Tehničku pripremu za uređenje dječjeg igrališta u
Ulici Turkovo kod kućnog broja 7 koje se uređuje sredstvima prioriteta mjesnog odbora. U
privitku dopisa dostavljen je prijedlog rješenja za uređenje za koje se traži suglasnost Vijeća
mjesnog odbora Pehlin. Nakon razmatranja rješenja i kraće rasprave svih prisutnih donesen je
Zaključak:
Vijeće MO Pehlin suglasno je s prijedlogom rješenja za uređenje dječjeg igrališta, te očekuje što
skoriju realizaciju.
AD 4
Predsjednik Ivan Bogdanić ukazao je na teškoće u prometovanju kroz Ulicu Baretićevo, izlaz iz
slijepe ulice kod k.br. 13 otežan je zbog automobila koji se parkiraju točno na izlasku iz ulice na
obilježene oznake na prometnici zabrane parkiranja.
Zaključak:
Obavijestiti će se prometno redarstvo sa zamolbom da intervenira.

Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice.
Sjednica je završila u 15:00 sati.

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