ZAPISNIK
8. SJEDNICE VMO SVETI KRIŽ
Održane 10. svibnja 2018. godine, u 20 sati,
u prostorijama Društvenog doma Sveti Križ
Sjednici su se odazvali sljedeći članovi Vijeća mjesnog odbora Sveti Križ:
Jadranka Sermek, Zdenko Radiković, Mladen Kodba, Aleksandar Horvat.

DNEVNI RED:
1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice
2. Prijedlog izmjene pravilnika iznajmljivanja prostora društvenog doma
3. Ostala pitanja i prijedlozi
Ad 1.
Zapisnik s prethodne sjednice je pročitan te jednoglasno prihvaćen.
Ad 2.
Sjednica Vijeća mjesnog odbora sazvana je kako bi se vijećnici mjesnog odbora Sveti Križ upoznali s
pravilnikom iznajmljivanja prostora u vlasništvu Općine Mala Subotica na području Svetog križ te
kako bi se definirala pravila glede iznajmljivanja istog.
Utvrđeno je kako je dosadašnja cijena društvenog doma za iznajmljivanje po danu iznosila 300 kn, a
navedeni novac ide u blagajnu Općine Mala Subotica. S obzirom na često korištenje društvenog
doma, a samim time i trošenja osnovnog sredstva kao i usporedbom cijena društvenih domova u
okolnim mjestima u kojim su znatno više cijene VMO Sveti Križ daje prijedlog da se cijena najma
definira na sljedeći način:
a) Za mještane s prebivalištem u Svetom Križu 300,00 kn po danu
b) Za sve ostale bez prebivališta u Svetom Križu 1.000,00 kn po danu
Predlaže se da se tokom zimskih mjeseci doda i naknada za režije.
U slučaju bilo kakve štete na objektu i drugom inventaru u sklopu Društvenog doma kao i okoliša
društvenog doma trošak otklanjanja ili popravka snosi najmoprimac za vrijeme u kojem je Društveni
dom iznajmljen.
S obzirom na povećanje posla oko uređenja i održavanja Društvenog doma Sveti Križ predlaže se da
se domaru poveća naknada na 500 kn mjesečno uz pridržavanje i obavljanje svih ugovorom
propisanih aktivnosti.
Odluke stupaju na snagu 1.srpnja 2018. godine.

Ad 3.
Ostala pitanja i razno
a) Primijećen je sve veći broj ilegalnih odvoza otpadnih fekalnih voda na za to nepropisana
mjesta. Moli se Općina Mala Subotica da uputi letak ili drugi oblik obavijesti mještanima o
načinu zbrinjavanja i odvoz otpadnih fekalnih voda, kao i povratnu informaciju dali
koncesionar zadovoljava uvijete i pristup svakom dvorištu.
b) Predsjednica VMO upoznaje članove Vijeća da je dala intervju za List Međimurje, a povod
intervjua je neodržavanje Svetokriškog prošćenja, članovi VMO podržavaju stav predsjednice
VMO
c) Postavljeno je pitanje zaprašivanja komaraca, sva okolna mjesta su izvršila zaprašivanje
komaraca pa se molim odgovor od Općine Mala Subotica kad će to biti napravljeno na
području naše Općine
d) Približavaju se testiranja za novu školsku godinu 2018./2019. i upis učenika u prvi razred,
pošto do mještana Svetog Križa dolaze informacije iz više izvora i stvaraju pomutnju moli se
da se uputi službeni dopis od strane Općine Mala Subotica na adresu Osnovne škole Tomaša
Goričanca Mala Subotica glede upisa djece iz Svetog Križa u 1.razred navedene škole.
e) U mjesecu kolovozu bit će organizirane seoske igre.

Sjednica je završena u 21:00.
Zapisničar:
Aleksandar Horvat

PREDSJEDNICA VIJEĆA MJESNOG ODBORA SVETI KRIŽ
Jadranka Sermek

