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ZAPISNIK
S 12. SJEDNICE VMO ŠKOLJIĆ
12. sjednica VMO Školjić održana je 29.04.2011. 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.

Problematika sportskog igrališta na Delti – donošenje zaključka VMO
Prvi prijedlog komunalnih prioriteta za 2012. godinu
Priprema obilježavanja Dana MO
Razno

AD 1
Predsjednik VMO izvjestio je vijeće o sastanku s predstavnicima mjesnih odbora Luka, Centar –
Sušak i Školjić i članovima Pododbora za sport tih triju MO koji je održan 20. travnja 2011. godine
sastanak s početkom u 17.00 sati, u prostorijama Mjesnog odbora Luka. Clj sastanka bio je
osmišljavanje modela upravljanja budućim igralištem na Delti.
Predsjednik VMO informirao je vijeće da su se razmatrale tri koncepcije upravljanja, od kojih je on
najviše za drugu, uz prioritet korištenja igrališta za škole u jutarnjim satima tijekom tjedna, a
koncepcije su:
1. Osnivanje udruge grañana (sportske, rekreacijske) ili kluba koji bi upravljao igralištem – u
ovom slučaju se mogu pojaviti problemi financiranja od otvaranja žiro računa, voñenja
knjiga i sl., a sportske udruge možda moraju imati i voditelja kojeg bi trebalo platiti.
2. Koordinacija tri mjesna odbora – može upravljati igralištem osnivanjem "tijela" kojeg čine
predstavnici sva tri mjesna odbora Koordinacije. Oni bi imali ključeve i dogovarali raspored
korištenja koji bi bio izvješen na oglasnoj ploči. To bi na neki način predstavnicima mjesnih
odbora dalo prednost u korištenju.
3. "Free to air" – posve otvoreno za sve grañane i bez nadzora.
Obzirom da konačna suglasnost na ovom sastanku nije postignuta, dogovoreno je da će se pratiti
stanje na igralištu, te da će se u suradnji s Gradom dogovoriti konačni modus upravljanja
igralištem.
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AD 2
Na osnovu zaključaka s prethodne sjednice, te zaprimljenih dopisa, odnosno e-mail-ova grañana
VMO je usuglasilo prvi prijedlog komunalnih prioriteta za 2012. godinu koji će se uputiti Odjelu
gradske uprave za komunalni sustav na razmatranje i to:
1. Grañevinsko i hortikulturno ureñenje površine iza objekta Ivana Grohovca 1 i 3 uz
postavu 1-2 klupe i dječje sprave
2. Sadnja drvoreda u Vodovodnoj ulici (slika 1)
3. Grañevinsko i hortikulturno površine u Vodovodnoj ulici izmeñu k.br. 35a i 37
4. Ureñenje kolnika u ulici Žrtava fašizma 6 radi odvodnje oborinske vode
5. Stupiće ispred ulaza u zgradu Žrtava fašizma 8 izmjestiti uz stručnu izmjeru kako bi
se izbjeglo divlje parkiranje koje onemogućuje prilaz interventnim vozila do zgrade,
a uparkiravanje i isparkiravanje s označenih mjesta bilo nesmetano
6. Po jedan stupić kod poklopaca podrumskih ulaza (šaht) na stražnjoj straini Žrtava
fašizma 8 učiniti mobilnim uz zaključavanje
7. Podignuti zidiće oko parkića uz fasadu zgrade Žrtava fašizma 8 kako voda ne bi
probijala u podrumske prostorije, nanijeti zemlju i ozelenjeti
8. Postaviti parkovni rubnjak na parapetni zid u parku prema Žrtava fašizma 6 kako ne
bi dolazilo do obrušavanja zemlje, ozelenjeti (potraviti)
9. Ozelenjeti dio zemljišta izmeñu zgrade Žrtava fašizma 8 i zgrada u ulici Školjić
10. Obnova asfaltnog sloja na nogostupu u ulici Žrtava fašizma od križanja s Ivana
Grohovca do Aldo Colonnello
AD 3
U ovoj točci dnevnog reda razmatrane su pripreme za predstojeće Dane MO koji će se održati od
24. do 29. svibnja 2011. godine i to slijedećim manifestacijama:
- 24. svibnja – "Dan otvorenih vrata"
- 25. svibnja – mjerenje tlaka i šećera u krvi
- 27. svibnbja – ekološka akcija "Očistimo svoj kvart"
- 28. svibnja – turnir u briškuli itrešeti
- 29. svibnja – turnir u šahu
a koje su i planirane u okviru Dana MO. Uz ovo, VMO će u skladu sa zajključcima od prethodne
sjednice organizirati prezentaciju projekta "Oživimo Mrtvi kanal" udruge Pro Torpedo, a cijelu će tu
njihovu akciju dodatno potpomoći distribucijom promidžbenog materijala u slijedećem broju glasila
"Pod voltun".
VMO je takoñer ovlastilo predsjednika i tajnika MO da uz prethodni usmeni dogovor s vijećnicima
mogu izvršiti odreñene promjene u rasporedu i organizaciji Dana MO ukoliko tako budu nalagale
okolnosti.
AD 4
Kako pod točkom razno nije bilo daljnje rasprave, predsjednik VMO je u 18.30 zaključio sjednicu.

Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice.
Predsjednik VMO:
Juro Perković

Zapisničar
Robert Baus
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