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ZAPISNIK
S 46. SJEDNICE VMO PEHLIN

46. sjednica VMO Pehlin održana je 30. srpnja 2018. (ponedjeljak) s početkom u 16:00 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
Sjednici nisu bili nazočni:
•
•

Anabel Babić, član VMO
Kristian Rumora, član VMO

Usvajanje zapisnika sa 45. Sjednice :
● Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći
DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.

Programi rada Vijeća MO Pehlin za 2019. godinu
Malonogometni turnir Oluja-izvještaj
Dopisi i zamolbe
Razno
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AD 1
Predsjednik je izvijestio je nazočne da su prema prijedlogu Programskih aktivnosti Vijeća
mjesnog odbora Pehlin za 2019. godinu pripremljeni slijedeći programi: Pusni dani , RI-barska
noć Mistraž, Malonogometni turnir povodom Dana pobijede i domovinske zahvalnosti,
Njegovanje tradicija i obilježavanje obljetnica,Ekološke akcije, Dani MO Pehlin u sklopu kojeg će
se održati sportski turniri i izbor najljepše okućnice. Svi prisutni dobili su programe na uvid, te je
nakon kraće rasprave donesen:
Zaključak:
Vijeće je prihvatilo Programe rada za 2019. godinu.
AD 2
Predsjednik Ivan Bogdanić izvijestio je nazočne od održanoj programskoj aktivnosti
Malonogometni turnir Oluja povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti čija je završnica
održana u subotu, 28. srpnja 2018. godine. Izrazio je zadovoljstvo organizacijom. Također
obavijestio je nazočne da je zbog utroška sredstava donacija, a koje nisu planirane Financijskim
planom za 2018. godinu potrebno izvršiti preraspodjelu.
Zaključak:
Vijeće MO Pehlin suglasno je da se neutrošena sredstva donacija u iznosu od 1.000,00 kuna
(pozicija VRO2988- reprezentacija) iz programa Pusni dani preusmjere u program
Malonogometni turnir Oluja.
AD 3
•

Vijeću MO Pehlin pristigao je dopis mještana Ulice Pletenci sa nekoliko zahtjeva koji se
odnose na njihovu Ulicu. Nakon razmatranja dopisa i kraće rasprave :

•

Vijeće je zaprimilo zahtjev građana Ulice Hosti za sastankom , a vezano uz izvršenu
preregulaciju prometa u Ulici Hosti .

•

Vijeće MO Pehlin primilo je dopis Odjela gradske uprave za komunalni sustav u kojem se
obavještava Vijeće da se zbog negativnog očitovanja Odjela gradske uprave za razvoj,
urbanizam i gospodarenje zemljište odustaje od uređenja dječjeg parka u Ulici Turkovo
kod k.br. 7. Nakon poduže rasprave.

•

Vijeće je primilo primjedbu gospođe Kristine Banić na čistoću u Ulici Minakovo .

Zaključak:
• Odlučeno je pozvati gospodina Mulac Željka predstavnika mještana na sjednicu Vijeća
MO Pehlin kako bi zajednički razmotrili zahtjeve.
•

Kako je preregulacija učinjena pred nekoliko dana , te se ne može sagledati učinak iste,
odlučeno je pričekati jesen, te onda dogovoriti sastanak i razmotriti zahtjeve građana.

•

Vijeće je odlučilo ustrajati na realizaciji uređenja dječjeg parka u Ulici Turkovo kod. k.br.
7. Uputiti će se u tom smislu zamolba Gradonačelniku i Odjelu gradske uprave za
komunalni sustav.

•

Gospođa je istu primjedbu poslala i Odjelu gradske uprave za komunalni sustav, pa će
Vijeće reagirati ukoliko se problem ne riješi u dogledno vrijeme.
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AD 4
Predsjednik Pododbora za njegovanje tradicije, obilježavanje obljetnica iz vremena rata,
posebno Domovinskog rata Darko Kauzlarić obavijestio je nazočne da će se polaganje cvijeća i
svijeća na spomenik braniteljima iz domovinskog rata na Turkovu, povodom Dana pobjede i
domovinske zahvalnosti održati u subotu, 4. kolovoza s početkom u 9 sati.
Zaključak:
Vijeće je činjenice primilo na znanje.

Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice.
Sjednica je završila u 18:00 sati.

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:
Lorena Pribanić

Predsjednik VMO Pehlin
Ivan Bogdanić
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