
 

Neosjetljivo - Non-sensitive 

DNENI RED 6. SJEDNICE VIJEĆA MJESNOG ODBORA MIHOVLJAN, 

31. siječnja 2022. godine 

 

Stavke dnevnog reda 

1. Čitanje i usvajanje zapisnika sa sjednice održane 15.12.2021. g. 
2. Informacije o aktivnostima u Mihovljanu i radu VMO-a od posljednje sjednice do danas 

(predsjednik) 
3. Ocjena pristiglih prijava za financijske potpore naših udruga, a čiji je rok dostave u Grad najkasnije 

1.2.2022., i ispunjavanje obrasca Prijedlog o sufinanciranju 
4. Ostala pitanja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Stranica 1 

Neosjetljivo - Non-sensitive 

ZAPISNIK SA 6. SJEDNICE VIJEĆA MJESNOG ODBORA MIHOVLJAN,  

održane 31. siječnja 2022. godine 

Sastanak VMO Mihovljan održan je u zgradi Društvenog doma u Mihovljanu dana 31. siječnja 2022.g. s 

početkom u 20:00h. 

Sjednici su prisustvovali članovi VMO Mihovljan: Ivica Novak, Branislava Sinanović, Josip Jezernik, Tea 

Cerovec, Predrag Kočila i Robert Mikac. 

 

Odobrenje dnevnog reda 

Dnevni red za sjednicu je pročitan i jednoglasno usvojen. 

Izvješće po točkama dnevnog reda 

Ad1 . Čitanje i usvajanje zapisnika sa sjednice održane 15.12.2021.g. 
- Zapisnik je članovima MO dostavljen elektroničkim putem  
- Zapisnik je jednoglasno usvojen 

Ad2 . Informacije o aktivnostima u Mihovljanu i radu VMO-a od posljednje sjednice do danas (predsjednik) 
- Nakon listopada kad je prestao ugovor s djelatnikom iz javnih radova, Ivica Novak odabrao je 2 

radnika koji koriste sredstva socijalne skrbi i imaju obvezu društvenog rada, no jedan je uskoro 
prestao s radom zbog bolesti, a drugi djelatnik je umro. Problem čišćenja i održavanje i dalje je 
neriješen, a Grad ne odobrava sredstva za uslugu čišćenja i održavanja od strane registriranih tvrtki. 

Ad3 . Ocjena pristiglih prijava za financijske potpore naših udruga, a čiji je rok dostave u Grad najkasnije 

1.2.2022., i ispunjavanje obrasca Prijedlog o sufinanciranju 

- Projekti nisu ocijenjeni jer su kod nekih projekata uočene razlike u iznosima koje su udruge 
navele u projektu i iznosima u proračunu Grada, na što je gosp. Mikac skrenuo pažnju. 
Programi moraju biti u okviru proračuna Grada, a sukladno Javnom pozivu korisnicima 
proračuna Grada Čakovca za dostavu prijava za financijske potpore projektima u mjesnoj 
samoupravi.  

- Članovi MO Mihovljan, g. Kočila, gđa Cerovec, g. Jezernik i g. Mikac uputili su kritiku i zamjerku 

novim članovima MO (Novak, Sinanović, Hižman) za nepravovremeno organizirani sastanak s 

udrugama. Sastanak je trebao biti održan prije prijedloga budžeta u rujnu/listopadu 2021.g. 

kako bi udruge na vrijeme najavile uvećane iznose potrebne za projekte. Na prijedlog 

predsjednika VMO Mihovljan da se izradi novi prijedlog raspodjele a sukladno godini 2021., uz 

obrazloženje je da Udruga Mladih Mihovljan još uvijek nije vratila 5.000,00 kn za organizaciju 

nogometnog turnira koji se nije organizirao, dok će se oko crkve umjesto travnate površine 

postaviti drobljeni kamen. Novi prijedlog o sufinanciranju programa u mjesnoj samoupravi 

potrebno je potpisati na idućoj sjednici te isti predati u Grad. 

Ad4 . Ostala pitanja  
- Nije bilo ostalih pitanja 
- Na uvodnom dijelu sjednice predstavljeni su članovi Gradskog vijeća gosp. Renato Slaviček i gosp. 

Robert Zver. U razgovoru s njima navedeni su problemi, nedostaci i potrebne radnje za bolji i 
ugodniji život mještana, na što su obećali da će pokušati sve što je u njihovoj moći, ali i naglasili da 
se moramo pomiriti i prihvatiti stanje u gradskom budžetu, koji se još uvijek bori s dugovima iz 
prošlosti. 

Zaključak sastanka 

Obrađene su sve točke dnevnog reda. Sljedeća sjednica VMO Mihovljan planira se za mjesec dana. Sjednica 

je završena u 22:00h. 

Ivica Novak  Branislava Sinanović 

Predsjednik VMO Mihovljan  zapisničar 

   


