Općina Mala Subotica
Mjesni odbor SVETI KRIŽ

ZAPISNIK
s 13. sjednice VMO Sveti Križ, održane dana 16. listopada 2013. godine, s
početkom u 19.00 sati, u prostoriji VMO.
Prisutni članovi: Jadranka Sermek, Mladen Kodba, Siniša Novak, Aleksandar
Horvat, Melita Sečan,
Predsjednica VMO Sveti Križ Jadranka Sermek otvara sjednicu, pozdravlja sve
prisutne, te predlaže sljedeći
DNEVNI RED:
1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice
2. Izrada godišnjeg plana rada i financijskog plana rada za 2014. godinu
3. Ostala pitanja i prijedlozi
Ad 1.
Zapisnik s prethodne sjednice je pročitan te jednoglasno prihvaćen.
Ad 2.
Članovi mjesnog odbora Sveti Križ sastavili su sljedeći PLAN RADA ZA 2014.
GODINU:
1. Završetak radova kod Vatrogasnog i Društvenog doma (produžetak
nadstrešnice od Društvenog doma do Vatrogasnog doma)
2. Rješenje problema grijanja u Društvenom domu i vezanim
prostorijama,kao i u Vatrogasnom domu
3. Saniranje oborinskih kanala
4. Obnova nasada duž ulica (javori)
5. Dovršetak izgradnje pješačko- biciklističke staze u Ulici Augusta Šenoe
6. Nabava računala i printera
7. Nabava oglasne ploče
8. Izrada projekata za natječaj za financijsku pomoć od raznih oglašavača
natječaja
9. Sudjelovanje na svim događanjima koje organiziraju udruge u Općini ili
Općina sama
10. Pomoć udrugama iz Svetog Križa kod realizacije njihovih planova radova

FINANCIJSKI PLAN RADA ZA 2014. GODINU:
Prijedlog plana rada za 2014. godinu, kao i prioriteti kod realizacije istih uvelike
će ovisiti o proračunskim mogućnostima Općine Mala Subotica, kao i stručnim
procjenama općinskih službi zaduženih za raspodjelu proračunskih sredstava za
2014. godinu.
Ad 3.
Ostala pitanja i prijedlozi:
Vijeće mjesnog odbora Sveti Križ zahvaljuje se Dobrovoljnom vatrogasnom
društvu Sveti Križ, članovima Civilne zaštite i mještanima koji su se odazvali u
pomoć prilikom poplave 28. kolovoza 2013. godine u Svetom Križu.
Dobrovoljno vatrogasno društvo Sveti Križ i novoosnovana Kreativna udruga
Svetokriščani i ove su godine uspješno organizirali tradicionalno jesensko
proštenje u Svetom Križu, te se nadamo i dobroj suradnji i organizaciji i iduće
godine.

Sjednica završena u 21.00 sati.

Zapisnik sastavila
Melita Sečan
Predsjednica VMO
Jadrana Sermek

