PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA
MJESNI ODBOR LUKA
VIJEĆE MJESNOG ODBORA
KLASA:
URBROJ:
Rijeka,

026-02/11-02/5
2170/01-09-10-11-2
11.05.2011.
ZAPISNIK
13. SJEDNICE VMO LUKA

13. sjednica VMO Luka održana je 11.05.2011. (srijeda) s početkom u 18:00 sati u prostorijama
MO Luka, Verdieva 11.
Sjednici su bili nazočni:
• Saša Pavlović, predsjednik VMO
• Zlatko Leporić, zamjenik predsjednika VMO
• Mirjana Karabaić, član VMO
• Žarko Mataja Mafrici, član VMO
• Željko Selci, član VMO
• Davorka Milanović, referent za mjesnu samoupravu, tajnica MO
Ostali nazočni:
Sjednici nisu bili nazočni:
Usvajanje Zapisnika sa 12. sjednice Vijeća Mjesnog odbora Luka od 20.04.2011. godine:
• Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Predsjednik VMO Luka, gdin. Saša Pavlović pozdravio je prisutne i predložio slijedeći
DNEVNI RED
1. Usvajanje prijedloga za ureñenje i održavanje objekata komunalne infrastrukture (mali
komunalni zahvati) za 2012. godinu
2. Pripreme za Dane MO Luka
3. Tekuća komunalna problematika
4. Informacija o igralištu na Delti
5. Razno
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.
AD 1
Komunalni pododbor MO Luka je na prethodnoj sjednici predložio popis malih komunalnih zahvata
za 2012. godinu. Popisu bi se dodalo još i postavljanje rasvjete na novom igralištu na Delti. Naime
OGU za komunalni sustav je dao negativan odgovor na prijedlog Koordinacije mjesnih odbora
Luka, Centar – Sušak i Školjić za izmještanje rasvjetnog stupa na rubni dio igrališta na Delti i
stavljanje u funkciju spajanjem na javnu rasvjetu, uz objašnjenje da to nije predviñeno projektom.
Radi toga se predlaže uvrštenje postavljanja rasvjete na igralište u prijedloge malih komunalnih
zahvata za 2012. godinu sva tri mjesna odbora Luka, centar – Sušak i Školjić.
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Zaključak:
Prijedlog je prihvaćen i usvojen je konačan popis prijedloga malih komunalnih zahvata za
2012. godinu, koji se nalazi u prilogu ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.
AD 2
Predsjednik Vijeća je podsjetio prisutne na plan odvijanja Dana MO Luka:
1. Likovni susreti za djecu i odrasle odvijati će se u subotu 28. svibnja od 9.00 do cca 14.00
sati, u sklopu akcije "Oživimo Mrtvi kanal" (Pro torpedo)
2. 2. KUP MO Luka u udičarenju će se takoñer organizirati istu subotu, 28. svibnja od 8.00 do
cca 13.00 sati, u sklopu akcije "Oživimo Mrtvi kanal (Pro torpedo)
3. Mjerenje tlaka i šećera u krvi – organizirat će se u tjednu iza navedenih dogañanja, izmeñu
30. svibnja i 03.lipnja
4. Malonogometni turnir održati će se u sklopu obilježavanja Dana Sv. Vida 11. (12.) lipnja u
suorganizaciji sa Direkcijom za mjesnu samoupravu
U naredna dva tjedna održati će se nekoliko kratkih radnih sastanaka i precizirati zaduženja.

AD 3
Prisutni su se upoznali s upućenim dopisima:
1. OGU ZA komunalni sustav s predmetom "Sanacija Trninine ulice"
2. Vodovodu i kanalizaciji d.o.o. s predmetom: "Smrad na području tržnice"
Ostali upućeni dopisi dostavljeni su vijećnicima u prilogu poziva na sjednicu.
Vijećnica Mirjana Karabaić upozorila je:
• nedostaju dva stupića u Wenzelovoj ulici (kod kazališta) pa je taj prostor postao otvoren za
ulaz vozila i motocikala na područje Verdieve ulice koja je u tom dijelu pješačka zona
• potrebno je ponovo zatražiti postavljanje znaka "pješačka zona" na istočnom dijelu
Verdieve ulice
Zaključak:
•
•

Komunalnom redaru će se poslati mail vezan za stupiće koji nedostaju
Uputiti će se dopis Rijeka prometu d.d. i ponovo zatražiti postavljanje znaka
"pješačka zona" u istočnom dijelu Verdieve ulice

AD 4
Predsjednik je informirao prisutne da će igralište na Delti biti završeno i prije plana – početkom
umjesto sredinom lipnja o.g. To je otvorilo mogućnost njegovog "otvorenja" 11. lipnja, uoči Dana
Sv. Vida i organizacije malonogometnog turnira zajedno sa mjesnim odborima Centar – Sušak i
Školjić te Direkcijom za mjesnu samoupravu, što je ušlo u gradski Program obilježavanja Dana Sv.
Vida. Propozicije će pripremiti Pododbor za sport na sastanku koji će se održati 12.svibnja, a 13.
svibnja je sastanak u Direkciji za mjesnu samoupravu vezan za dogovor o organizaciji turnira.
Zaključak:
Prisutni su primili na znanje informacije o igralištu i malonogometnom turniru bez
primjedbi.
AD 5
1. Predsjednik Vijeća predložio je raspravu i donošenje odluke VMO o plaćanju kotizacije za
nastup članova nogometne ekipe na raznim malonogometnim natjecanjima.
2. Vijećnik Žarko Mataja Mafrici predlaže pokretanja akcije očuvanja zgrade ribarnice koja je
jedan od najznačajnih spomenika kulture u gradu. Gña. Mirjana Karabaić podržava
prijedlog uz napomenu da se prethodno kontaktira struka (Daina Glavočić i Marina
Vicelja).
3. Predsjednik Vijeća upoznao je prisutne sa zaprimljenim Pozivom na stručnu raspravu o
Detaljnom planu ureñenja središnjeg gradskog parka Delta. Stručna rasprava će se
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održati 18.05.2011. godine (srijeda) u 10.00 sati u zgradi Grada Rijeke, Titov trg 3, sala u
prizemlju i u prostorijama MO Centar – Sušak u 18.00 sati. Javna rasprava o Detaljnom
planu započinje 9. svibnja i završava 7. lipnja 2011. godine
Zaključak:
1. U 2011. godini se neće vršiti plaćanje kotizacije za sportska natjecanja iz sredstava
Mjesnog odbora Luka.
2. O pokretanju akcije očuvanja zgrade ribarnice će se odlučiti po završetku svih
aktivnosti vezanih uz odvijanje Dana MO Luka
3. Prisutni su primili na znanje Poziv na raspravu o Detaljnom ureñenju središnjeg
gradskog parka Delta
Sjednica je završila u 19:00 sati.
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice.
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:

Predsjednik VMO Luka

Davorka Milanović

Saša Pavlović
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