REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BAŠKA
Vijeće Mjesnog odbora Baška
ZAPISNIK sa 14. sjednice Vijeća Mjesnog odbora Baška,
održane 25. svibnja 2018. godine, s početkom u 21:00 sat u prostorijama MO Baška.
Nazočni:
Odsutni:

Tonči Hrabrić, Andrej Valčić, Vjekoslava Seršić , Rafaela Frgačić
Ana Seršić, Tomislav Đordić.
DNEVNI RED

1.
2.
3.
4.

Priprema za obilježavanje Dana Općine 24. lipnja 2018.
Organizacija Kupa Sv. Ivana u boćanju
Rekonstrukcija poda u Domu Baška
Razno

Ad.1.
Predsjednik Tonči Hrabrić je izvijestio nazočne da se i ove godine MO Baška aktivno uključuje u
manifestaciju obilježavanja Dana Općine, te će sudjelovati u organizaciji štanda zajedno s DVD Baška u
subotu, 23. lipnja 2018. godine.
Vjekoslava Seršić podržala je organizirani Sajam Hrvatskog sela, na kojem će se moći predstaviti mali
proizvođači iz cijele Hrvatske.
Andrej Valčić je istaknuo da ove godine treba za ponudu na štandu kojeg MO organizira zajedno s DVDom naručiti piće, a hranu svaka grupa za sebe. Isto tako treba riješiti POS kasu.
Ad.2.
Nadovezujući se na prvu točku dnevnog reda, Tonči Hrabrić je predložio, a nazočni prihvatili da će se ove
godine organizirati po prvi puta Kup Sv. Ivana na novom jogu pored Doma kulture u Baški. Natjecale bi
se ekipe iz četiri naselja: Baška, Jurandvor, Batomalj i Draga Bašćanska. Kup bi se održao u petak 22.
lipnja 2018. godine, jer već sljedećeg dana slijedi puno aktivnosti za obilježavanje Dana Općine Baška.
Ad.3.
Tonči Hrabrić obavjestio je nazočne da je u županijskom proračunu rebalansom osigurano 30.000,00 kn
za postavljanje novog poda (laminata) u dvoranu Doma kulture u Baški. Isti je u županijski proračun na
njegov prijedlog Županija uvažila i uvrstila ta sredstva za potrebe uređenja dotrajalog poda Doma Baška.
Sadašnji pod u dvorani je vrlo dotrajao i devastiran dodatnim korištenjem kao zamjenski prostor
dvorane, dok se gradila škola u Baški. Ta hvalevrijedna investicija morat će se uvrstiti i u rebalans
proračuna Općine Baška, koja će dobiti ta sredstva na svoj račun, te tako isplatiti izvođača radova.
Ad.4.
Vjekoslava Seršić upozorava na ponovno neuredno odlaganje smeća kraj Doma kulture u Baški, osobito
od strane ugostitelja, pa bio kontejneri opet izazivaju neizmjeran smrad.
Andrej Valčić ponovno naglašava da se trebaju očistiti ili prebojati grafiti diljem mjesta koji nagrđuju
izgled Baške.
Tonči Hrabrić podržava inicijativu Kreativne radionice za postavljanjem nekoliko mini knjižnica (kućica) u
Baški, kako to već imaju neke općine na otoku.
Budući da nije bilo daljnjih prijedloga, predsjednik je pozdravio nazočne i zaključio sjednicu u 22:35 sati.
Zapisnik sastavila:
Ana Seršić, v.r.

Predsjednik Vijeća MO Baška:
Tonči Hrabrić , v.r.

