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ZAPISNIK
S 48. SJEDNICE VMO PEHLIN

48. sjednica VMO Pehlin održana je 27. rujna 2018. (četvrtak) 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
Sjednici nisu bili nazočni:
•
•

Anabel Babić, član VMO
Kristian Rumora, član VMO

Usvajanje zapisnika sa 46. Sjednice :
● Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći
DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.

Plan prioriteta komunalnih akcija za MO Pehlin za 2019. godinu
Organizacija Programa Dani MO Pehlin 2018.
Dopisi i zamolbe
Razno
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AD 1
Predsjednik je izvijestio nazočne da su od Odjela za komunalni sustav stigli obrađeni komunalni
prioriteti za 2019. godinu. Tajnica je svim prisutnima uručila tablicu u kojoj su prikazani svi
prijedlozi mjesnog odbora istim redoslijedom kako su navedeni od strane mjesnog odbora. Uz
svaku stavku upisana je procjena iznosa sredstava potrebnih za realizaciju ili razlog zbog kojeg
prijedlog mjesnog odbora ne može biti uvršten u Plan. Tablica je izrađena u suradnji s "Rijeka
promet" d.d., “Energo” d.o.o. i Odjelom gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i
gospodarenje zemljištem. Nakon što su prisutni analizirali i prokomentirali sve stanke donesen je
Zaključak:
Vijeće MO Pehlin predložiti će izmjenu naziva i iznosa pojedinih stavaka za koje smatra da je
potrebno umanjiti sredstva, te će se nakon usuglašavanja sa osobama nadležnim za postupanje
po pojedinim zahvatima konačna tablica komunalnih prioriteta MO Pehlin za 2019. godinu
usvojiti na slijedećoj sjednici.
AD 2
Predsjednik Ivan Bogdanić otvorio je raspravu vezano uz proslavu Dana MO Pehlin koja je
planirana u prvom tjednu listopada. Također obavijestio je nazočne da je zbog planiranog
utroška sredstava donacija, a koje nisu planirane u programu Dani MO Pehlin potrebno izvršiti
preraspodjelu sredstava u Financijskom planu za 2018. godinu.
Predsjednik Pododbora za kulturu Ivan Rudanović pročitao je točan hodogram događanja, te
obrazložio sva planirana događanja .
Zaključak:
Vijeće MO Pehlin suglasno je da se neutrošena sredstva donacija u iznosu od 1.000,00 kuna
(pozicija VRO2988- reprezentacija) iz programa RI-barska noć preusmjere u program Dani MO
Pehlin.
AD 3
Tajnica je obavijestila nazočne da je pristigla obavijest Crvenog križa o održavanju 46. akcije
“Solidarnost na djelu 2018.” Akcija će se održati od 9. do 11. listopada , a dežurstvo u Mjesnom
odboru Pehlin u Domu kulture Pehlin planirano je za 11. listopada 2018. godine od 9 do 17 sati.
Zaključak:
Vijeće je činjenice primilo na znaje, te je suglasno s korištenjem prostora Doma kulture Minakovo
30.

AD 4
Pod ovom točkom nije bilo rasprave.

Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice.
Sjednica je završila u 18:00 sati.
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:
Lorena Pribanić
Predsjednik VMO Pehlin
Ivan Bogdanić
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