Općina Mala Subotica

17.06.2014.

Vijeće Mjesnog Odbora Držimurec-Strelec

(utorak) 19:30

ZAPISNIK
Četrnaeste sjednice VMO-a Držimurec-Strelec
Nazočni članovi: Dodlek Ivan, Horvat Dejan, Drk Josip, Lacković
Zdravko i Domjanić Dragutin

Predsjednik otvara sjednicu i pozdravlja sve prisutne te predlaže slijedeći :

DNEVNI RED
1 . Usvajanje zapisnika iz prethodne sjednice.
2 . Iznošenje dnevnog reda i usvajanje istog.
3 . Predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja.
4 . Ostala pitanja.

Ad 1. Zapisnik iz prethodne sjednice je pročitan i kao takav nije prihvaćen te se donosi
odluka o brisanju zapisnika trinaeste sjednice.
Navodi vjećnika Mjesnog Odbora o netransparentnosti glede donošenja odluka zbog
nedostatka kvoruma.
Ad 2. Dnevni red današnje sjednice je jednoglasno prihvaćen, uz polemiku da predsjednik
kasni s sazivanjem sastanka.
Ad 3. Vezano za točku 2. dnevnog reda konstatira se da imamo premalo vremena za
objediniti biografiju zasluga mještana koji su na određeni način pomogli u kulturuloškom i
materijalnom statusu naselja Držimurec-Strelec. Vezano na Općinski dopis za javna priznanja,
vijećnik Horvat pojašnjava da su Udruge odradile taj dio.
Ad 4. Vijećnik Horvat pojašnjava situaciju medijskog razgovora s ravnateljicom Županijske
uprave za ceste gdje ona obrazlaže činjenicu da je cesta 2023 na raskršću u Držimurcu prema
Piškorovcu samo pedeset metara u vlasništvu ŽUC-e, dok ostalo tj, lokalna cesta spada u
vlasništvo Općine Mala Subotica.
Vijeće Mjesnog Odbora donosi jednoglasnu odluku da se od ŽUC-e zatraži službeni dopis za
ovakvu izjavu.

Na temelju prigovora mještana na krađe u polju koje se dešavaju sve češće, Vijeće Mjesnog
Odbora će poslati dopis PUM-Ispostava Prelog za organiziranijom ophodnjom kako bi
preventivno djelovali na ovu vrstu kriminalne djelatnosti.
U cilju uređenja nedavno su postavljene žardinjere u kojima nema cvijeća, a nalaze se ispred
prostorija Udruga Vijeće Mjesnog Odbora apelira da se poduzmu određeni koraci kako bi
slika okućnice Doma Kulture bila potpuna.
Vezano za uređenje okoliša prevrtanjem kontenjera za staklenu ambalažu bitno se nagrđuje
prostor ( slupano staklo ) a pošto je u blizini dječjeg igrališta, Vijeće Mjesnog Odbora smatra
kako bi se trebalo dogovoriti s koncesionarom da se riješi taj problem.
Sjednica je završila u 20:45.

Predsjednik VMO-a Držimurec - Strelec
DODLEK IVAN

