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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  MLAKA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/12-16/13 
URBROJ:  2170/01-09-10-12-2 
Rijeka,  27.09.2012. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 36. SJEDNICE VMO MLAKA 
 

36. sjednica VMO Mlaka održana je 27.09.2012. (četvrtak) s početkom u 17:00 sati u prostorijama 
MO Mlaka, G. Duella 2/b. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Ivo Simper, predsjednik VMO 
- Marin Filčić, zamjenik predsjednika VMO 
- Elena Dorčić Spatola, član VMO 
- Luka Šušić, član VMO 
- Dolores Mlinarek, član VMO 
- Snježana Seršić, tajnica MO Mlaka 
 
Usvajanje zapisnika s 35. 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 2013. 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 na znanje dopis ZZJZ u kojem se navodi da je temeljem prijave 
grañana o prisutnosti povećanog broja komaraca na adresi Podmurvice k. br. 44 i 46 
dana 12.09. obavljen izvid kojim je evidentirano postojanje više vaza za cvijeće, te 
razni predmeti (kade, posude) sa stajaćom vodom. Djelatnici zavoda educirali su 
zatečene stanare, te su im podijeljeni edukativni letci i dane upute kako treba 
suzbijati komarce. Navedeni lokalitet bit će iznova obiñen nakon što dopuste 
vremenski uvjeti, te ovisno o situaciji poduzet će se i potrebne mjere za suzbijanje 
odraslih  jedinki komaraca. Vrtove smještene ispod prometnice izvoñač redovito 
obilazi i provodi larvicidne tretmane. 

• OGU za komunalni sustav uputio je molbu za detaljnije definiranje zamjenske stavke 
komunalnog prioriteta za 2012. godinu. Dogovoreno je da stavka glasi: 
"Rašćišćavanje zelenila, uklanjanje postojećeg podesta, betoniranje ravne površine, 
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postava ograde, 4 kamene klupice i 2 košare za smeće na javnoj površini u 
Zvonimirovoj 12 (južno od radionice Elektrotehničke škole)".  

 
AD 2 
 

Zaključak: 
 

• Članovi Vijeća su raspravljali o Programu rada za sljedeću godinu: 
• Vijeće će tražiti od OGU za kulturu financiranje programa "Obucite duh, a ne tijelo" 

(performans u Parku Mlaka) i "Kartoline s Mlake" (nastavak programa od 2012. 
godine - plakati sa fotografijama Mlake nekad i sad)  

• Konačan prijedlog Programa donijet će se na sljedećoj sjednici. 
 

AD 3 
 

• Vijeće prihvaća prijedlog susjednih mjesnih odbora Turnić i Sveti Nikola za 
meñusobnu suradnju u realizaciji projekta prikupljanja sredstava za humanitarne 
svrhe.   
 

 
 
Sjednica je završila u 20:00 sata. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 

Zapisničar : Predsjednik VMO Mlaka: 
 

Snježana Seršić Ivo Simper, prof. 
 


