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ZAPISNIK
S 14. SJEDNICE VMO MLAKA
14. sjednica VMO Mlaka održana je 24.02.2020. (ponedjeljak) s početkom u 18:00 sati u
prostorijama MO Mlaka, G. Duella 2/b.
Sjednici su bili nazočni:
- Ivo Simper, predsjednik VMO
- Nikolina Velnić, zamjenica predsjednika VMO
- Elena Dorčić-Spatola, članica VMO
- Milan Milovanović, član VMO
- Snježana Seršić, tajnica MO
Sjednici nisu bili nazočni:
- Igor Ivošić, član VMO
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio sljedeći
DNEVNI RED
1. Rasprava o zahtjevima pristiglim između dvije sjednice.
2. Rasprava o predstojećim aktivnostima Vijeća u ožujku.
3. Razno.
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.
AD 1
Predsjednik VMO Ivo Simper informirao je prisutne vijećnike o zahtjevima građana i dopisima
primljenim između dvije sjednice.
Zaključak:
•

Gdin Igor Tomić V. P. Širole 12 uputio je molbu za rješenje problema kojeg stvaraju
vozači koji se učestalo parkiraju na mjesto označeno za razmak uz mjesto za
parkiranje osoba s invaliditetom. To otežava pa i onemogućuje ulazak u vozilo osobi
koja ionako već ima poteškoće na način da mora prvo izvući vozilo na kolnik, te
onda ostali putnici mogu ući. Poželjno rješenje bilo bi postavljanje jednog stupića na
sredini iscrtanog/šrafiranog dijela. Zahtjev će se proslijediti Rijeka Prometu.

•

Vijeće prihvaća na znanje odgovor Rijeka Prometa u kojem se navodi da će izvršiti
označavanje horizontalne oznake zabrane zaustavljanja i parkiranja na ulaz u zgradu
M. Barača 3 kako bi se naglasilo da nije dozvoljeno parkiranje na pruzi.
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AD 2
Vijeće je raspravljalo o predstojećim aktivnostima u ožujku – realizaciji programa Dan žena i
donijelo sljedeći:
Zaključak:
•

Program će se održati u suradnji s VMO Turnić i Sveti Nikola 6. ožujka u dvorani MO
Turnić F. Čandeka 36b na način da oni organiziraju kulturno-umjetnički program i
domjenak, a MO Mlaka nabavlja ruže (predviđena sredstva 500,00 kn), te ih dijeli na
proslavi.

AD 3
Zaključak:
•

Vijeće je raspravljalo o potrebi dodatne konstrukcije za postavu slika, te će nastojati
financiranje materijala i izradu riješiti putem sponzorstva.

Sjednica je završila u 20:00 sati.
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice.
Zapisničar:

Predsjednik VMO Mlaka:

Snježana Seršić

Ivo Simper, prof.
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