Na temelju članka 9. Odluke o davanju na uporabu poslovnih prostora mjesnim odborima Grada Pule
(„Službene novine“ Grada Pule br. 7a/04 i 09/10), Vijeće mjesnog odbora Veli Vrh na sjednici
održanoj 29. ožujka 2012. donosi

ODLUKU
o načinu uporabe prostora mjesnog odbora Veli Vrh

Članak 1.
Ovom Odlukom uređuje se način uporabe i utvrđivanje naknade i drugih troškova u svezi
povremene uporabe prostora mjesnog odbora Veli Vrh Brunjakova 5, izuzev ureda Tajnika mjesnog
odbora. Uređuju se uvjeti povremenog ustupanja prostora mjesnog odbora uz naknadu i bez
naknade u vrijeme kada se prostor ne koristi za djelatnost mjesne samouprave ili tijela Grada.
Članak 2.
Vijeće mjesnog odbora Veli Vrh, u daljnjem tekstu Vijeće, odlučuje o povremenoj uporabi
prostora iz članka 1. ove Odluke.
Povremeni uporabovnik je osoba koja koristi prostorije mjesnog odbora.
Članak 3.
Predsjednik Vijeća i Tajnik Mjesnog odbora mogu omogućiti jednokratnu uporabu prostora
bez naknade i bez sklapanja ugovora korisnicima sukladno članku 6. Odluke o davanju na uporabu
poslovnih prostora mjesnim odborima Grada Pule te o tome obavijestiti Vijeće na prvoj narednoj
sjednici.
Članak 4.
Povremeni uporabovnik može zatražiti prostor slanjem pismene zamolbe za korištenje
prostora na kontakt adrese Vijeća.
Povremeni uporabovnik dužan je pridržavati se Pravila o kućnom redu mjesnog odbora Veli
Vrh.
Povremeni uporabovnik ne smije bez suglasnosti Vijeća činiti preinake u prostoru.
Članak 5.
Visina naknade za povremenu uporabu prostora prema namjeni kako slijedi:
Redni
broj
1.
2.

Namjena
Prodaje, reklamiranja, poslovne usluge i sastanci,
škole jezika i sl. naplatni tečajevi, seminari i
predavanja i dr.
Proslave obljetnica, rođendana, druženja

Cijena po satu uporabe
40,00 kuna
20,00 kuna

Članak 6.
Osim naknade iz članka 5. ove Odluke, povremeni uporabovnici prostora dužni su platiti i
troškove energenata koji se koriste u prostoru i to u neto iznosu od 5 kuna po satu.
Članak 7.
Ukoliko je za prostor istovremeno prijavljeno više kandidata, Vijeće će Ugovor zaključiti
sukladno redoslijedu prispjelih pismenih zamolbi za uporabu prostora.
Članak 8.
Za sklapanje ugovora o povremenoj uporabi prostora mjesnog odbora ovlašćuje se
Predsjednik Vijeća ili osoba koju Vijeće ovlasti.
Članak 9.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
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Pula, 29. ožujka 2012.
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