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ZAPISNIK
S 17. SJEDNICE VMO MLAKA
17. sjednica VMO Mlaka održana je 10.07.2020. (petak) 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. Donošenje prijedloga Programa rada i Financijskog plana za 2021. godinu.
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:
•

Vijeće prima na znanje odgovor Čistoće u kojem se navodi da je očišćen nered u
Zvonimirovoj ulici koji je u njihovoj nadležnosti. Budući da se na području od
autobusne stanice do prodavaonice „Brodokomerca“ stvara nered i konzumira
alkohol na javnom mjestu uputit će se prijava Komunalnom redarstvu, kao i zahtjev
„Brodokomercu“ za sanaciju curenja vode iz objekta na javni prolaz.

•

Vijeće je zaprimilo zahtjev građana za orezivanje grana drveća u ulici R. Benčića 2 i
proslijedilo ga Odjelu za komunalni sustav koji je odgovorio da će isto izvršiti u roku
od cca 15 dana kad stabla ocvatu.

•

Vijeće je dalo suglasnost Odjelu za poduzetništvo za produženje radnog vremena do
02:00 sata za caffe bar „098“ u ulici F. Čandeka 23/1 za dan 4. srpnja 2020.
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AD 2
Zaključak:
•

Nakon rasprave Vijeće je jednoglasno donijelo Program rada za 2021. godinu:
1. Zdravstvo - mjerenja tlaka i šećera u krvi dva puta godišnje
2. Dan žena
3. Majčin dan i Dan obitelji
4. Dani MO
5. Eko akcija
6. Doček svetog Nikole
7. Ususret Božiću.

AD 3
Zaključak:
•

Od Rijeka Prometa će se zatražiti sanacija rupa na pločniku u Zvonimirovoj i ulici
Podmurvice.

Sjednica je završila u 21:00 sat.
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice.
Zapisničar:

Predsjednik VMO Mlaka:

Snježana Seršić

Ivo Simper, prof.
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