IZVOD IZ ZAPISNIKA 11.SJEDNICE VMO PALOVEC
Sjednica je održana 15.11.2017.godine u prostorijama Društvenog doma Palovec s početkom
u 19 sati.
Nazočni: Agejev Željko,Danica Glad,Hatlak Snježana,Martan Josip,Dragutin Srnec, Šegović
Josip
Izočan: Danijel Marčec
DNEVNI RED: 1. Financijski plan za 2018.godinu
2. Informacija o projektu uređenja trga
3. Dogovor za priredbu podjelu dječjih darova
4. Razno
Predsjednica otvara sjednicuVMO, pozdravlja sve prisutne.Konstatira da su na sjednici
prisutna 6 vijećnika i da kvorum postoji.Daje na usvajanje predloženi dnevni red. Isti je
jednoglasno usvojen.
Ad.1.Financijski plan:
1.Izgradnja ograde na nogometnom igralištu
2.Izgradnja rasvjete na nogometnom igralištu
3.Postavljanje tlakovca ispod nadstrešnice na vježbalištu DVD-a
4.Izgradnja ograde i izrada idejnog rješenjaza uređenja groblja
5.Izrada projekta za odvodnju oborinskih voda iza Melinske ulice
6. Obnova dva poklonca(pileka)
7.Otkup zemljišta u centru Palovca(k.č.1236)
8.Otkup zemljišta za gradilišta u Športskoj ulici

250.000,00 kn
300.000,00 kn
25.000,00 kn
150.000,00 kn
30.000,00 kn
30.000,00 kn
150.000,00 kn
60.000,00 kn
__________________

UKUPNO:
995.000,00 kn
Ad.2.Predsjednica VMO dala je izvješće o odrađenim poslovima na uređanju trga.Odaslana
su bila tri pozivna natječaja:natječaj za građevinske radove , za struju i za igrala.Nažalost, za
natječaj za građevinske radove se nije niko odazvao,ali se ipak u razgovoru sa tvrtkom Hogra
dogovorilo da budu oni izvođači i da bi se sa radovima moglo započeti već ovja tjedan.Prvo
idu radovi oko struje,zatim građevinski i na kraju postavljanje igrala.Postoji mogućnost da bi
se moglo izvršiti 90% posto radova ove godine i da bi ostalo samo sadnja zelenila.Ukupna
vrijednost radova bi bila oko 400.000,00 kn.Također je predsjednica obavijestila da je
dogovoreno i rekonstrukcija grijanja u društvenom domu,te da se samo čeka da izvođač
počne sa radovima.
Ad.3.Dogovoreno je da će se priredba za podjelu dječjih darova održati kao i svake godine u
Društvenom domu Palovec, 23.12.2017.godine s početkom u 16,00 sati.Kulturni program će
organizirati predsjednica a nabavu bora Agejev Željko.
Ad.4.Postavljeno je pitanje kud se došlo sa pomoći našeg mještanina Stjepana Palfija.
Predsjednica je rekla da je uputila dopis prema Socijalnom vijeću općine Mala Subotica i da
čeka njihovo djelovanje. Vijećnici mole da se čim prije pokrenu koraci oko pomoći jer se
nezna kako će preživjetii zimu jer ima i zdrastvenih poteškoća.

Predsjednica VMO Palovec:
Danica Glad

