Općina Mala Subotica

Mjesni odbor SVETI KRIŽ

ZAPISNIK
s 3. sjednice VMO Sveti Križ, održane dana 17. ožujka 2012. godine, s
početkom u 19.00 sati, u prostoriji VMO.
Prisutni članovi:
Jadranka Sermek, Mladen Kodba, Siniša Novak, Aleksandar Horvat, predsjednik NK
EKO Vlado Goričanec, predstavnik Ekološkog društva Božidar Batinčić.
Ne nazočni članovi: Melita Sečan –opravdano,
Predsjednica VMO Sveti Križ Jadranka Sermek otvara sjednicu, pozdravlja sve
prisutne, te predlaže sljedeći

DNEVNI RED:
1. Usvajanje zapisnika sa prošle sjednice
2. Ekološka akcija Sveti Križ
3. Ostala pitanja i prijedlozi
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.

Ad1.
Zapisnik sa prošle sjednice VMO koja je održana 21. veljače 2012. godine, dostavljen
je u roku svim članovima, primjedbi na isti nije bilo. Članovi VMO jednoglasno su
danas usvojili, odnosno potvrdili zapisnik sa prošle sjednice.

Ad 2.
Zbog odsutnosti zapisničara Melite Sečan, predsjednica VMO vodi zapisnik sa
sjednice. Na samom početku napominje da su na ovu sjednicu osim članova VMO bili
pozvani svi predsjednici udruga iz našeg mjesta, kao i član savjeta mladih. Obzirom
da su članovi VMO, većinom i predstavnici udruga, konstatirano je da su se odazvali
svi pozvani, osim predstavnika Konjičkog kluba Sveti Križ.

Nakon kratkog uvoda predsjednice VMO sa održanog sastanka na Općini sa svim
predstavnicima udruga naše općine, a vezano za ekološku akciju, dogovoreno je
slijedeće: ekološka akcija Sveti Križ održat će se 24. ožujka 2012. godine, s početkom
u 10.00 sati, ispred društvenog doma. Započet će sa čišćenjem jezera Mičigen,
izgorjelog djela, te okolina oko društvenog doma. Dogovoreno je da se pošalje upit
na Općinu, a na prijedlog predsjednika NK EKO gosp. Goričance, da se pokuša
navoziti zemlja uz obalu jezera Mičigne sa naše strane, da se može urediti šetnica i
prekrije smeće koje je prije godinama voženu u Mičigen, a sada polako opet izbija na
površinu. Predsjednica DVD Jadranka Sermek dodaje takoñer da će i iskop od
temelja nadogradnje društvenog doma koji se trenutno nalazi na zelenoj površini,
izvoñač radova takoñer odvoziti na saniranje smeća kod jezera Mičigen. Član savjeta
mladih Aleksandar Horvat će podignutu na Općini potrebne vreće za smeće i
rukavice. Okrjepu za vrijedne aktiviste osigurava Općina Mala Subotica. Predsjednica
VMO moli sve prisutne da se odazovu u što većem broju.
Ad 3.
Ostala pitanja i prijedlozi:
-

-

Provjeriti dali je započet proces legalizacije objekta koji NK EKO koristi za
svoje potrebe, a nalazi se kraj nogometnog terena,
Provjeriti dali su pribavljene sve potrebne dozvole da se makne ne legalno
postavljena ograda u ulici Josipa Slavenskog, kao i cigla u ulici Augusta Šenoe
koja takoñer nepropisno stoji skladištena već godinama, a smeta u prometu
kod izlaska sa sporedne na glavnu cestu,
Krenuti u odlučniju akciju protiv neplatiša komunalne naknade,
Održavanje zelenih površina u naselju, dali će ih održavati zaposleni na javnim
radovima.

Sjednica završena u 21.00 sat

Predsjednica VMO Sveti Križ

Jadranka Sermek

