Datum: 19.10.2010.

ZAPISNIK
SA 36. SJEDNICE VMO-a MALA SUBOTICA

PRISUTNI ČLANOVI:
Ivica Mesarić, Vjekoslav Lončarić, Zlatko Dominić, Josip Horvat, Vladimir
Patarčec, Ružica Švenda, Vladimir Logožar.

OSTALI PRISUTNI : načelnik općine Mala Subotica gosp. Vladimir Domjanić
Predsjednik općinskog vijeća gosp. Vladimir Mihalic

DNEVNI RED:
1. Usvajanje zapisnika sa prošle sjednice
2. DPU-ulice Zorana Šegovića M. Subotica
3. Rebalans proračuna za 2010.god.
4. Ostala pitanja

1.
Zapisnik jednoglasno prihvaćen.

2.
Načelnik općine kratko podnio izvješće o DPU-ulice Zorana Šegovića M.
Subotica, te predočio iscrtane dvije varijante budućih gradilišta sa svim
potrebnim elementima koji su potrebni za DPU. Te iste prijedloge potrebno je
usuglasiti sa vlasnicima zemljišta-parcela, koji će biti pozvani od strane općine
na uvid u iscrtane prijedloge, da se dalje nastavi sa radom oko ureñenja DPU-a.

3.
Izvješće načelnika o proračunu za 2010.god. punjenje proračuna na stavkama
koje su se planirale od prodaje zemljišta u Zoni poduzetništva, pomoć od
županije te komunalnog doprinosa nisu se realizirale.

Povećali su se rashodi struje, grijanja, troškovi za djecu koja pohañaju vrtiće u
druga mjesta. Financijska sredstva koja su bila namjenjena za ureñenje groblja –
mrtvačnice M. Subotica, zbog imovinsko- pravnih odnosa koji su još u postupku
rješavanja nisu mogla biti utrošena u sanaciju i adaptaciju. Potrebno je napraviti
rebalans proračuna za tekuću godinu.
VMO M. Subotica u dogovoru sa načelnikom i predsjednkom općinskog vijeća
daje prijedlog da se ta sredstva raspodjele za:
- Kupnju zemljišta pokraj postojećeg parkirališta uz groblje M. Subotica za
buduću obilaznicu prema Zoni poduzetništva.
- Kupnju zemljišta koje jednim djelom zadire nasuprot groblja M. Subotica.
Tim potezom bi se groblje zatvorilo u jednu cjelinu.
- Kupnja kontejnera za smeće za groblje Benkovec-Jurčevec
- Proširenje ulice Lj. Gaja od ulaza prema groblju Benkovec-Jurčevec
- Izgradnja pješačke staze u ulici Benkovec na potezu od glavne do
apoteke, te moguće izgradnje parkirnog prostora
- Završetak radova na domu DVD-a M. Subotica
- Završetak radova a svlačionicama NK Spartak-a

4.
Primjedba gosp. Horvata na putokaznu ploču u ulici A. Stepinca prema Sv.
Križu – Orehovica, neadekvatna oznaka.
Gosp. Logožar ukazuje na kvalitetu PVC vreća za sortiranje otpada – preslaba
čvrstoća.
Načelnik obavještava da je kupljeno dostavno vozilo za potrebe općine i
komunalnog redara.
- Pozivaju se domaćinstva koja nemaju kantu za smeće, te se jima zadužuju.
- Uočen je odvoz životinjskog otpada na ilegalna odlagališta mjesta M.
Subotica.
- Prostorije VMO-a M. Subotica na Glavnoj 32/a nanovo su ofarbane i
ureñene.
- Na prijelazu pruge u ulici B. Radića postavljene su prepreke na pješačko –
biciklističkoj stazi radi sigurnijeg prelaza biciklista i pješaka.
- Mještani M. Subotice koji imaju potrebu za odlaganje granja mogu ga
odlagati na prostor koji koristi udruga VRBA- Jurčevec uz dogovor sa
predsjednikom.

Predsjednik VMO-a
Ivica Mesarić

