Datum: 16.06.2011.

ZAPISNIK
SA 40. SJEDNICE VMO-a MALA SUBOTICA

PRISUTNI ČLANOVI: Ivan Mesarić, Vjekoslav Lončarić, Josip Pintar, Zlatko
Dominić, Josip Horvat, Vladimir Patarčec, Ružica
Švenda

DNEVNI RED:
• Usvajanje zapisnika sa prošle sjednice.
• Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja
Općine Mala Subotica.
• Ostala pitanja.

1.
Zapisnik sa prošle sjednice jednoglasno prihvaćen.

2. MO predlaže : Plaketu Općine Mala Subotica – svim poduzetnicima i
obrtnicima koji djeluju neprekidno 20god i duže u mjestu Mala Subotica.
Svojim dugogodišnjim radom postigli su značajan doprinos za razvitak i
ugled općine, a naročito za uspjeh u napredovanju gospodarstva.

3.
Primljeni su, na uvid, prijedlozi o prihvaćaju idejnog rješenja centra
naselja M. Subotice i o prihvaćanju nacrta prijedloga DPU-ulice Zorana
Šegovića u naselju M. Subotica. MO razmotrio prijedloge te predlaže da
se oni još jednom razmotre prije konačnog rješenja, zbog mogućih
izmjena i dopuna.
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Primljena je obavijest o smanjenju početne cijene građevinskog zemljišta
u Zoni poduzetništva M. Subotica. Cijena po m2 je 89,00kn, a za fizičke i
pravne osobe s područja općine M. Subotica koji imaju prijavljen boravak
duže od 5 godina 74,00kn/m2. Vlasnici parcela oslobađaju se plaćanja
komunalnog doprinosa u postotku od 100%, a gradnju građevina moraju
izvršiti u roku od 3 godine, odnosno od kupnje parcele građevinu staviti
u funkciju u roku od 4 godine.
Primljeno je, na uvid, idejno rješenje izgradnje pješačko- biciklističke
staze u ulici Benkovec na potezu od Glavne do ljekarne. MO se ne slaže
sa rješenjem te traži sastanak sa projektantom.
Nastaviti će se izgradnja pješačke staze u ulici B.Radića u Maloj Subotici i
izdan je nalog za izradu idejnog rješenja za proširenje mosta u toj ulici.
Na prvom raskrižju u Maloj Subotici kad se dolazi iz smjera Čakovca
postaviti će se na izlazu iz ulice A.Stepinca prema raskrižju mali otok sa
znakom „stop“ kako bi se lakše uočio dolazak na glavnu cestu.
U Dravskoj ulici prema Zoni poduzetništva prilikom prelaska vozila
kanalizacijski šahtovi opet stvaraju buku. Potrebno ih je kvalitetno
sanirati od strane izvođača radova.
Josip Horvat postavlja pitanje zašto se do sada nisu održali izbori za
mjesne odbore. Predsjednik MO raspolaže informacijama da bi se izbori
MO održali zajedno sa parlamentarnim izborima. O detaljnijim
informacijama načelnik će obavijestiti.
Vladimir Patarčec postavlja pitanje zašto komunalni redar koristi
službeno vozilo u svrhu dolaska i odlaska s posla. Predsjednik MO
raspolaže informacijama i odgovara da se time ne plaćaju troškovi
prijevoza komunalnom redaru i da je vozilo spremljeno u garažu i
zaštićeno od vanjskih utjecaja. Detaljnije informacije dat će načelnik na
sljedećoj sjednici.

PREDSJEDNIK VMO
Ivica Mesarić
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