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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  MLAKA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/11-16/12 
URBROJ:  2170/01-09-10-11-2 
Rijeka,  20.09.2011. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 19. SJEDNICE VMO MLAKA 
 

19. sjednica VMO Mlaka održana je 20.09.2011. (utorak) s početkom u 18:00 sati u prostorijama 
MO Mlaka, G. Duella 2/b. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Ivo Simper, predsjednik VMO 
- Irena Grubiša, zamjenica predsjednika VMO 
- Elena Dorčić Spatola, član VMO 
- Luka Šušić, član VMO 
- Dolores Mlinarek, član VMO 
- Snježana Seršić, tajnica MO 
 
Usvajanje zapisnika s 18. sjednice VMO Mlaka: 

• Zapisnik je jednoglasno usvojen 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio sljedeći  
 

DNEVNI RED 
 

1. Rasprava o zahtjevima pristiglim izmeñu dvije sjednice. 
2. Rasprava o Programu rada za 2012. godinu. 
3. Razno. 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
AD 1 
 
Predsjednik VMO g. Ivo Simper informirao je prisutne vijećnike o zahtjevima grañana i dopisima 
primljenim izmeñu dvije sjednice. 
 

Zaključak: 
 
• Vijeće prihvaća odgovor Autotroleja na upit o mogućnosti uvoñenja nove autobusne 

stanice kod Parka Crvenog križa (u smjeru zapada) u kojem se navodi da Vijeće mora 
uputiti zahtjev Hrvatskim cestama u čijoj nadležnosti je Zvonimirova ulica, odnosno 
lokacija za formiranje nove autobusne stanice. Kopija odgovora će se poslati osobi 
koja je uputila zahtjev Vijeću. Tajnica će upoznati MO Sveti Nikola (na čijem 
graničnom područje se ova lokacija nalazi) i zatražiti dopis potpore. 

• Vijeće prima na znanje dopis udruge distrofičara iz ulice M. Barača 22 kojim udruga 
zahvaljuje na inicijativi za poboljšanje uvjeta života i rada invalida na području MO 
Mlaka,  te da dodatne intervencije od OGU za zdravstvo nisu potrebne. 

• Vijeće prima na znanje odgovor Zavoda za informatiku na zahtjev za uvoñenje 
besplatnog bežičnog Interneta u park Mlaka u kojem se navodi da će se navedeno 
napraviti čim se ispune tehnički uvjeti, te osiguraju financijska sredstva. Prema 
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planovima Grada Rijeke do realizacije projekta bi moglo doći 2013. godine.   
• Vijeće je napisalo dopis podrške magistri koja je zainteresirana za otvaranje ljekarne 

na području MO  Mlaka. Dopis će se priložiti uz ostalu dokumentaciju koju će gña 
uputiti Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi, HZZO-u i Ljekarničkoj komori. 

• Vlasnik "Gumiservisa" dao je ponudu za najam prostora u ulici Luki za aktivnosti 
VMO Mlaka, koja je proslijeñena Odjelu za samoupravu i upravu. 

 
AD 2 
 
Vijeće MO Mlaka raspravljalo je o aktivnostima koje će realizirati sljedeće godine.  
 

Zaključak: 
 
• Nakon rasprave Vijeće je odlučilo da će u Program rada za sljedeću godinu uvrstiti 

aktivnosti iz područja kulture, sporta, poduzetništva, ekologije, zdravstva, te 
samouprave. 

• Budući da je rok za natječaj OGU za kulturu 30.09.2011. godine, konačan prijedlog 
programa iz područja kulture definirat će se na sljedećoj sjednici. 

• Vijeće će nastaviti raspravu o programima samouprave i resornih organa na 
sljedećim sjednicama. 

 
AD 3 
 

• Potrebno je dogovoriti sastanak s Rijeka Prometom – teme realizacija komunalnih 
prioritete za 2010. i 2011. godinu. 

• Predstoji realizacija programa u suradnji s OGU za kulturu - "Sačuvajmo kulturnu 
baštinu". Nakon dogovora termina s predavačima, potrebno je, napraviti plakat, 
pozivnice, angažirati grañane koji bi sudjelovali pričama iz povijesti Mlake, potražiti 
donacije i sponzorstva. 

 
  
Sjednica je završila u 21:00 sat. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 

Zapisničar : Predsjednik VMO Mlaka: 
 

Snježana Seršić Ivo Simper, prof. 
 


