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ZAPISNIK
S 11. SJEDNICE VMO ŠKOLJIĆ
11. sjednica VMO Školjić održana je 31.03.2011. s početkom u 17 sati u prostorijama MO
Školjić, Žrtava fašizma 2
Sjednici su bili nazočni:
• Juro Perković, predsjednik VMO
• Elvira Dizdarević, zamjenica predsjednika VMO
• Ljubomir Kočka, član VMO
• Sanja Lojpur, članica VMO
• Deizi Štimac, članica VMO
• Koraljko Pasarić – urednik biltena „Pod voltun“

DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.

Prvi prijedlog komunalnih prioriteta za 2012. godinu
Realizacija prioriteta iz 2009. i 2010.
Komunalne akcije u tijeku
Razno

AD 1
Tajnik MO podsjetio je vijećnike da je . Na web stranicama Grada, kao i u Novom listu objavljen
javni poziv grañanima, udrugama i ovlaštenim osobama stambeno-poslovnih zgrada za
predlaganje komunalnih prioriteta po mjesnim odborima za 2011. godine, te da su prijave u tijeku.
Nakon provedene rasprave VMO je razmatralo prvi prijedlog komunalnih prioriteta koji će se
eventualno nadopuniti ovisno o pristiglim prijedlozima grañana.
- sadnja drvoreda u Vodovodnoj - 4 do 5 drveta
- ureñenje manje parkovne površine u Vodovodnoj s hortikulturom i dvije klupe
- ureñenje površine iza zgrade Ivana Grohovca 1 i 3
- ureñenje dijela kolnika ispred Žrtava fašizma 6 radi odvodnje oborinskih voda
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AD 2.
Predsjednik i tajnik MO izvjestili su VMO o prenesenim radovima komunalnih prioriteta iz 2009. i
2010. prema slijedećem:
- od 2009. godine ostalo je nerealiziran zahvat ureñenja nogostupa u ulici Školjić od caffe bara
"Park" do Narodnog sveučilišta. Prema posljednjoj informaciji s izvoñačem je potpisan ugovor i
čeka se uklanjanje skele koja je sada kod Školjić 8. Navodno, radovi kreću kroz nekoliko dana.
- za 2010. planirano je ureñenje površina oko O.Š. "Nikola Tesla". Radovi bi trebali krenuti krajem
kolovoza.
VMO smatra da bi u ureñenje površina oko OŠ "Nikola Tesla" trebalo krenuti što ranije, kako bi se
već na jesen vidjeli prvi hortikulturni rezultati.
AD 3.
Tajnik MO upoznao je vijeće s informacijama kojima raspolaže, a odnose se na aktivnosti u
komunalnom ureñenju prostora MO, odnosno objekata koji su od interesa za MO i to da:
- orezuje se zelenilo u Aldo Colonello
- pokrenut je postupak izmicanja kontejnera za smeće u Aldo Colonello da ne smetaju prometu,
kao i asfaltiranja kolnika
- dobivena je konačna grañevinska dozvola za gradnju sportskog igrališta na Delti
- otvorena su vrata koja su do sada priječila pješačku komunikaciju Vodovodna - Ružićeva
AD 4

.

Tajnik MO izvjestio je vijeće da u provedbi udruge Spirit, a u okviru Festivala znanosti koji se ove
godine odvija na temu svjetlosti krajem travnja ispred O.Š. "Nikola Tesla" bio bi perfomans pod
sloganom "Vratimo svjetlo Tesli", uz planirano sudjelovanje grañana i djece O.Š. Kako VMO nije
neposredno uključeno u ovo zbivanje niti ga ima planirano u okviru programa rada MO za 2011.
godinu zaključeno je da VMO podržava načelno ovu akciju te da je spremno pružiti tehničku
potporu ukoliko se to ukaže potrebnim.
G. Koraljko Pasarić izvjestio je VMO o tome da novi broj glasila "Pod Voltun" treba otići u tisak
04.04. nakon čega slijedi distribucija.
Predsjednik VMO u 18.30 je zaključio sjednicu.

Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice.
Zapisničar
Robert Baus

Predsjednik VMO:
Juro Perković
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