GRAD LABIN – MJESNI ODBOR VINEŽ – VIJEĆE MJESNOG ODBORA
Vijeće Mjesnog odbora Vinež
Vinež, Istra, petak, 16.06.2017.

ZAPISNIK V. SJEDNICE VIJEĆA MJESNOG ODBORA VINEŽ

Dana 16.06.2017., s početkom u 20:00 sati, u prostorijama Doma kulture na Vinežu,
održana je V. sjednica Vijeća mjesnog odbora Vinež (VMO) sa sljedećim dnevnim
redom:
1. Usvajanje zapisnika sa IV. sjednice,
2. Dogovor oko provođenja projekta „Sportski poligon Vinež“,
3. Razno.

Prisutni na sjednici:


Bojan Batelić, predsjednik



Fajdo Begović, član



Dorian Brubnjak, član



Lari Zahtila, član

Odsutni:


Vedran Samardžija, član.

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

Ad. 1: Bojan Batelić podsjetio je da je zapisnik IV. sjednice VMO-a svim članovima
dostavljen putem maila. Zapisnik je jednoglasno prihvaćen.
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Ad. 2: Bojan Batelić izvijestio je da je potpisan Ugovor sa Nacionalnom zakladom za
razvoj civilnog društva koja će sa 15.000,00 kuna sufinancirati projekt „Sportski
poligon Vinež“. Tim projektom MO-a Vinež kraj osnovne škole biti će postavljane
sprave za djecu, i to prepone, vratilo te trupci za balansiranje.

Tijekom lipnja otvorena je Facebook stranica MO-a Vinež, a tijekom srpnja krenuti će
dogovorene marketinške aktivnosti za promociju projekta. Zemljane radove također
će se organizirati u srpnju, i to nakon 10. srpnja (po hodogramu projekta). Između 7. i
21. kolovoza sprave moraju biti ugrađene. Ukupna vrijednost projekta je 16.750,00
kuna, a iznos iznad 15.000,00 kuna pokriti će Grad Labin.

Tijekom sastanka dogovarani su potrebni koraci i zaduženja u realizaciji projekta.

Ad. 3: Bojan Batelić podsjetio je da je 9. lipnja održana manifestacija „Sportom od
malih nogu“ u organizaciji NK „Iskre“ Vinež, a za što je donaciju izdvojio i MO Vinež.
Manifestacija je bila iznimno uspješna, a među volonterima su bili i članovi VMO-a.

Lari Zahtila izvijestio je da je 12. lipnja uputio zahtjev Gradu Labinu u ime MO Vinež
za postavljanjem triju ležećih policajaca na potezu od „Krvove place“ do skretanja za
vrtić, a na prijedlog mještanke. Naime, potreba za tom mjerom ukazuje se zbog više
prometnih incidenata u kojima su sudjelovala i djeca. VMO će činiti sve što je
potrebno da se rizik stradavanja u prometu što više minimalizira.

Bojan Batelić zahvalio je nazočnima i zatvorio sjednicu u 21 sat.

Član Vijeća mjesnog odbora Vinež
Lari Zahtila
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