ZAPISNIK s 10. sjednice Vijeća Mjesnog odbora Baška,
održane 19. rujna 2017. godine, s početkom u 19:30 sati u prostorijama MO Baška.
Prisutni: Tonči Hrabrić, Damir Alberini, Andrej Valčić, Vjekoslava Seršić , Ana Seršić.
Odsutni: Tomislav Đordić, Rafaela Frgačić.
DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.
5.

IZVJEŠTAJ – DOM KULTURE BAŠKA
RAD I PRIJEDLOZI MO BAŠKA
FINANCIRANJE MO
ADVENT
RAZNO

Nakon pozdrava, te usvajanja zapisnika s prošle sjednice Vijeća MO, predsjednik prelazi na radni dio
sjednice te predlaže dnevni red, koji je usvojen jednoglasno.
1. Izvještaj - Dom kulture Baška
Predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Baška Tonči Hrabrić obavještava prisutne o koracima koji su
učinjeni do sada u svrhu obnove Doma. Rješava se vlasničko pitanje, te se najvjerojatnije ide s
izvlaštenjem kao jedinim preostalim rješenjem za objedinjavanje i rješenje vlasničkog pitanja. U
postupku je ishođenje mišljenja konzervatora, kao i ostala pitanja oko obnove Doma. Formirano je i
povjerenstvo koje će se baviti postupkom rekonstrukcije Doma. Zaključeno je da se zatraži promjena
predsjednika istog povjerenstva, te da se za njega imenuje Tonči Hrabrić koji je imenovan za
zamjenika predsjednika, jer Vijeća smatra da Mjesni odbor kao inicijator rekonstrukcije Doma
zaslužuje tu poziciju.
Tonči Hrabrić izvijestio je nazočne da je obišao Dom sa županijskim pročelnikom Valerijem Jurešićem,
zaduženim za sport i kulturu u PGŽ. Tom prilikom je g. Hrabrić izrazio žaljenje da projekt
rekonstrukcije Doma kulture Baška nije prošao na natječaju za 27 SUSJEDSTAVA, ali da se nadamo da
bi Županija mogla sudjelovati u financiranju i obnovi poda u dvorani laminatom, te bi ista bila u
funkciji do početka obnove Doma.
Potrebno je urediti prostoriju MO Baška, te bi ista služila za potrebe sastanaka i sl. Nakon rasprave su
članovi Vijeća zajednički zaključili da ponudu za uređenje prostorije treba korigirati, budući će se sve
ionako u dogledno vrijeme rušiti, te je slijedom istog zaključeno da treba ići samo u najosnovnije
uređenje, a sve ostalo bi bilo bacanje novca u vjetar.
2. Rad i prijedlozi MO Baška
Predsjednik Vijeća Tonči Hrabrić osvrnuo se na prijedlog Vijeća o osvjetljenju puta do groblja i Crkve
Svetog Ivana, te podsjetio da, iako se to predlaže već više od dvije godine, pomaka nema, te se
ustraje na prijedlogu da bi osvjetljenje trebalo provesti putem stupova, jer se može koristiti i za javnu
rasvjetu. Vijeće je stava da treba dovesti „živu“ struju jer je ista potrebna i može koristiti u
slučajevima požara i drugih elementarnih nepogoda, a s istim je upoznat i Općinski načelnik u više
navrata. Kako je Vijeće u saznanju da je i društvo „Sinjali“ zainteresirano za istu akciju, odnosno za
projekt osvjetljenja g. Denija Šesnića, potrebno ih je kontaktirati i zajednički u interesu mjesta iznaći
rješenje. U međuvremenu su Tonči Hrabrić i Deni Šesnić obišli lokaciju Sv. Ivana, gdje je g. Šesnić
potvrdio da bi „živa“ struja , a ne solarna, bila bolje i jednostavnije rješenje, pogotovo što bi se moglo
koristiti u slučaju nedaća, ali i za rasvjetu i potrebu samog objekta, kao i za javnu rasvetu do Sv. Ivana.
Prijedlog je da se okupe predstavnici „Sinjala“, MO Baška, Općinski načelnik i g. Šesnić, te da se na
samom mjestu iznađe neko rješenje, s ciljem da za sljedeću Ivanju, odnosno Dan Općine crkva
svakako bude osvijetljena.

Vjekoslava Seršić napominje da treba postaviti ploču MO Baška na ulaz Doma i prostorije, te također
postaviti sandučić gdje bi žitelji mogli odlagati pritužbe, pohvale i prijedloge za uređenje našeg
mjesta, na dobrobit svih nas.
3. Financiranje MO
Predsjednik Vijeća istaknuo je da treba iznaći model i mogućnost da svaki mjesni odbor dobije
određena sredstva s kojima bi samostalno raspolagao.
4. Advent
Budući se približava vrijeme Adventa, treba krenuti u organizaciju njegovog obilježavanja, za početak
će se sazvati sastanak sa svim aktivnim udrugama, TZ Općine Baška,TD Baška d.o.o. i predstavnicima
ostalih mjesnih odbora.
Prijedlog je da Advent ima i ovaj put humanitarni dan, te će se krenuti u organizaciju i izradu svega
potrebnog.
5. Razno
Damir Alberini istaknuo je pritužbe na račun slabe pokrivenosti mjesta TV mrežom i lošeg signala.
Vijekoslava Seršić pohvalila je postavljanje kanti za pseći otpad .
Andrej Valčić izvijestio je o sjednici Općinskog vijeća koja je u pripremi. Obavijestio je članove Vijeća
MO o inicijativi za izgradnju višenamjenske sportske dvorane na Zablaću. Vijeće MO načelno prihvaća
tu ideju, s time da treba nazočiti prezentaciji i javnom izlaganju, gdje će se predstaviti projekt, pa će
se znati više o njemu.
Ana Seršić iznosi problem zapuštenosti groblja koje je jako zaraslo i zapušteno, te je potrebno žurno
nešto učiniti po tom pitanju, jer su brojne pritužbe na račun stanja groblja.
Predsjednik Vijeća izvijestio je o posjetu prijateljskoj Općini Nuštar, te je nakon rasprave zaključeno
da u sljedeći posjet s vijećnicima ode i Ana Seršić, kao predstavnica MO Baška.
Ana Seršić se osvrće na problem mjesta nakon svakog većeg pljuska, te potoke koji teku mjestom
kada pada kiša, te je tada nemoguće hodati pojedinim ulicama, te se Vijeće složilo da žurno treba
iznaći rješenje .
Predsjednik Vijeća Tonči Hrabrić izvijestio je članove Vijeća MO da će sljedeći sastanak biti s
Općinskim načelnikom Tonijem Juranićem, na kojem će članovi moći dati prijedloge za djelovanje MO
u sljedećem periodu. Pozivaju se i svi mještani da svojim prijedlozima i sugestijama pomognu
kvalitetnijem radu, na dobrobit mjesta.
Budući da nije bilo daljnjih prijedloga, predsjednik je pozdravio nazočne i zaključio sjednicu Vijeća MO
Baška.
Baška, 19. rujna 2017. godine
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