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PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  
                   GRAD RIJEKA 
 

MJESNI ODBOR  GORNJA VEŽICA 
      VIJEĆE MJESNOG ODBORA  
 

KLASA :     026-02/11-11/4 
URBROJ : 2170/01-09-10-11-2 
Rijeka,       20. 4. 2011. 
 
 

ZAPISNIK 
SA 11. SJEDNICE VMO GORNJA VEŽICA 

 

11. sjednica VMO Gornja Vežica održana je 20. travnja 2011. godine (srijeda) s početkom 
u 17.00 sati u prostorijama MO Gornja Vežica, Zdravka Kučića 1. 
 
Sjednici su bili nazočni:   
- Vinko Vukušić, predsjednik VMO 
- Hilda Wagner, zamjenica predsjednika VMO 
- Marko Gojević, član VMO 
- Zlatko Dvorny, član VMO 
- Tanija Čaušević, član VMO 
- Milanka Vucelić, član VMO 
- Marijan Bačić, član VMO 
- Sonja Ban, tajnica MO 
 
Sjednici nisu bili nazočni:  
-  
 
Usvajanje zapisnika sa 10. sjednice VMO Gornja Vežica:  
          ● Zapisnik je jednoglasno usvojen 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći  

 
 

D N E V N I     R E D 
 

1. Razmatranje prijedloga komunalnih prioriteta za 2012. godinu 
2. Razmatranje pristiglih zahtjeva za korištenjem prostora: 

2.1. Gña. Katica Večerina – Promocija knjige 
2.2. Podružnica umirovljenika – održavanje sportskih turnira 

3. Priprema za sportske susrete Mjesnih odbora povodom Dana Svetog Vida 
4. Razno 

4.1. Otvorenje Riječkih šetnica – 1. faza 
4.2. Razmatranje pristiglih dopisa te upoznavanje s dopisima proslijeñenim prema 
nadležnim službama 

 
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen, bez primjedbi. 
 
 

AD 1 
 

Predsjednik Vijeća nazočne je upoznao s prijedlozima za ureñenje i održavanje 
objekata komunalne infrastrukture za područje Gornje Vežice za iduću godinu. 
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Temeljem objavljenog poziva grañanima na predlaganje komunalnih prioriteta 
obiñen je teren od strane predsjednika Pododbora za komunalna pitanja, predsjednika 
VMO te tajnice te su s istima upoznati i nazočni.. 

Gosp. Vukušić nazočne je zamolio da isto razmotre  do iduće sjednice u mjesecu 
svibnju kada će se prijedlozi komunalnih prioriteta i usvojiti.  
 
AD 2 
 
 2.1. Predsjednik Vijeća nazočne je upoznao sa zahtjevom gñe. Katice Večerina 
za korištenjem prostora (dvorane) dana 13. travnja o.g. u vremenu od 18 do 20 sati radi 
održavanja Promocije knjige.  
 Obzirom da je gñi. Večerina, predsjednik Vijeća na zahtjev pozitivno odgovorio (u 
meñuvremenu nije bila održana sjednica Vijeća) te je ona prostor koristila za promociju 
knjige na dan koji je tražila, Vijeće je s istim upoznato te se nitko nije protivio.  
 
 2.2. Nazočni su razmotrili zahtjev za korištenjem prostora od strane Podružnice 
umirovljenika G. Vežica koji traže odobrenje za održavanje sportskih turnira (šah, 
kartanje, pikado i sl.). 
  Prvi termin za održavanje tih turnira trebao je biti  20. travnja o. g. ali je zbog 
zauzetosti dvorane odgoñen. 

Budući je dvorana dosta zauzeta od strane ostalih korisnika, nazočni su  
zaključili 

 ● da će predsjednik Vijeća i tajnica dogovoriti sastanak sa voditeljima 
sportskih turnira te će sukladno dogovoru o istome obavijestiti članove Vijeća kako 
bi se zahtjev ponovo razmotrio te bi im se novi termin odobrio.  
  
AD 3 
 
 Gosp. Bačić nazočne je upoznao sa organizacijom sportskih turnira povodom 
Dana Sv. Vida a u kojem učestvuje većina Mjesnih odbora Grada Rijeke.  
 Turniri bi se trebali održati u subotu 4. lipnja o. g. u sklopu Sportskog društva 
Zamet. 

Prema dogovoru i mišljenju Vijeća, MO Gornja Vežica natjecat će se u svim 
disciplinama (karte, boćanje i potezanje konopa). 

 
AD 4 
 
 4.1.  Predsjednik Vijeća, tajnica te članovi koji su bili nazočni otvorenju Riječkih 
šetnica upoznali su ostale s aktivnostima provedenim tijekom samog otvorenja te sa 
nastavkom ureñenja šetnica u narednim fazama. 

Na veliko zadovoljstvo mnogih grañana, projekt je pohvaljen te se očekuje 
nastavak ureñenja.  

4.2. Gosp.  Vukušić i tajnica nazočne su upoznali s dobivenim dopisima od strane 
nadležnih službi te su isti razmotreni.  
 
  
Sjednica je završila u 19.00 sati.  
U Rijeci, 20. travnja 2011. godine. 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 
 
 
Zapisničarka-referentica za mjesnu samoupravu:       Predsjednik Vijeća mjesnog odbora:              
  

             Sonja Ban                                                           Vinko Vukušić   


