GRAD LABIN – MJESNI ODBOR VINEŽ – VIJEĆE MJESNOG ODBORA
Vijeće Mjesnog odbora Vinež
Vinež, Istra, ponedjeljak, 20.03.2017.

ZAPISNIK IV. SJEDNICE VIJEĆA MJESNOG ODBORA VINEŽ

Dana 20.03.2017., s početkom u 18:00 sati, u prostorijama Doma kulture na Vinežu,
održana je IV. sjednica Vijeća mjesnog odbora Vinež (VMO) sa sljedećim dnevnim
redom:
1. Usvajanje zapisnika sa III. sjednice,
2. Prijava projekta na natječaj Zaklade za civilno društvo,
3. Razno.

Prisutni na sjednici:


Bojan Batelić, predsjednik



Fajdo Begović, član



Dorian Brubnjak, član



Vedran Samardžija, član



Lari Zahtila, član

Ostali prisutni:


Mirela Faraguna, tajnica LAG-a Istočna Istra.

Predsjednik VMO-a Vinež Bojan Batelić pozdravio je sve prisutne i otvorio sjednicu.

Ad. 1: Bojan Batelić podsjetio je da se III. sjednica VMO-a vodila telefonski te da je
zapisnik svim članovima dostavljen putem maila. Zapisnik je jednoglasno prihvaćen.
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Ad. 2: Lari Zahtila izvijestio je da je tijekom ožujka otvoren natječaj za projekte koji se
mogu prijaviti za sufinanciranje Zaklade za civilno društvo. Radi se o malim
projektima u zajednici, maksimalno sufinanciranje iznosi do 15.000 kuna, mjesni
odbori prihvatljivi su prijavitelji te predlaže da i MO Vinež prijavi projekt. Tijekom
rasprave dogovoreno je da će MO Vinež prijaviti projekt postavljanja sprava kraj
škole, a koje bi bile iskoristive tijekom nastave tjelesnog odgoja. Odgovorna osoba
projekta biti će Bojan Batelić kao predsjednik VMO-a, a voditelj projekta Lari Zahtila.
U pisanju prijave za projekt volonterski će pomoći Andrea Muškinja, mještanka
Vineža.

Ad. 3: VMO je pozitivno odgovorio na molbe za donacije NK Iskre Vinež za
humanitarni nogometni turnir „Mrgino srce“ koji je održan u veljači te za manifestaciju
„Sportom od malih nogu 2017“ koja će se održati u lipnju. Odlučeno je da će za to
izdvojiti 2.000,00 kuna iz stavke materijalnih troškova, nakon čega iz proračuna
Grada za MO Vinež za 2017. godinu ostaje još 5.000,00 kuna na raspolaganju.

Bojan Batelić zahvalio je nazočnima i zatvorio skupštinu na 20:30 sati.

Član Vijeća mjesnog odbora Vinež
Lari Zahtila
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