ZAPISNIK
sa 21. sjednice Mjesnog odbora ČEHOVEC, održane dana 15.11.2019., u Čehovcu, Čehovec
104.
Sjednici MO ČEHOVEC prisustvovale su slijedeće osobe:
1. Matija STRAHIJA - predsjednik
2. Zvonimir GRABANT – član
3. Mario VRBANEC - član
4. Marko JEĐUD – član
5. Josip KIVAČ – član
6. Josip GLAVINA – član
Gost: Željko Poredoš – pročelnik grada Preloga
Brojanjem i identifikacijom članova utvrđeno je postojanje kvoruma kao preduvjet za
donošenje bilo kakvih važećih odluka MO ČEHOVEC.Sjednicom MO ČEHOVEC
predsjedavao je Matija STRAHIJA ujedno i predsjednik Mjesnog odbora, za zapisničara je
izabran Mario Vrbanec.
DNEVNI RED
1. Donošenje odluke o imenovanju ulica u Čehovcu
2. Donošenje odluke o kandidatu za dodjelu priznanja Plakete Grada Preloga
3. Ostala pitanja
Glasovanjem je predloženi dnevni red prihvaćen te su se stvorili preduvjeti za nastavak
sjednice.
Točka br. 1. dnevnog reda 21. Sjednice MO ČEHOVEC
Predsjednik MO ČEHOVEC Matija Strahija izvještava članove MO ČEHOVEC o
nastavku inicijative za imenovanje ulica u mjestu Čehovec. Prijedlog naziva ulica je slijedeći:
- Glavna ulica
- Kolodvorska ulica
- kućni brojevi 2 – 7
- Gajska ulica - kućni brojevi 25 – 32
- Ulica Grabe - kućni brojevi 105 a – 114
- Sportska ulica - kućni brojevi 105 j – 105 p
- Voćarska ulica - kućni brojevi 85 – 95 a
- Ulica tratine - kućni brojevi 74 – 81 h i 197-214
- Nova ulica
Glasovanjem je JEDNOGLASNO prihvaćen prijedlog.
Točka br. 2. dnevnog reda 21. sjednice MO ČEHOVEC
Predsjednik MO ČEHOVEC Matija Strahija izvještava članove MO ČEHOVEC da
je otvoren natječaj za podnošenje kandidatura i prijedloga osoba, udruga i tvrtki za dodjelu
javnih priznanja Grada Preloga. Za Plaketu Grada Preloga predlaže se Velimir Švenda koji više
od 16 godina obnaša dužnost DVD ČEHOVEC te je aktivan u NK ČSK Čehovec
Glasovanjem je JEDNOGLASNO prihvaćen prijedlog.

Točka br. 3. dnevnog reda 21. sjednice MO ČEHOVEC
Dana 07.12.2019. odvijat će se tradicionalna podjela darova za djecu do 7 godina
starosti u društvenom domu Čehovec. Nastupat će dječje kazalište Čakovec sa svojom
predstavom za djecu.
Sastanku je prisutan i pročelnik Željko Poredoš koji daje izvješće o prijedlogu
Proračuna Grada Preloga za 2020. koji je vezan uz Čehovec.
Grad planira kupiti kuću obitelji Kivač te također kuću obiteljji Vadlja kako bi se one
koristile za javne potrebe te kao etno kuća dok je plan i obnoviti staru kovačnicu te je isto tako
dvorana društvenog doma kandidirana na europske fondove za kompletnu obnovu.
U parku iza crkve sv. Roka će se urediti mjesto gdje će se postaviti adventski vijenac
te gdje će se postavljati božićno drvce. Isto tako obavještava članove MO ČEHOVEC da će ove
godine adventsko osvjetljenje biti postavljeno po cijelom mjestu.
Glasovanjem su JEDNOGLASNO prihvaćeni prijedlozi.

U Čehovcu; 15. studeni 2019.
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