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ZAPISNIK
15. SJEDNICE VMO LUKA

15. sjednica VMO Luka održana je 21.07.2011. (četvrtak) s početkom u 19.00 sati u prostorijama
MO Luka, Verdieva 11.
Sjednici su bili nazočni:
• Saša Pavlović, predsjednik VMO
• Zlatko Leporić, zamjenik predsjednika VMO
• Željko Selci, član VMO
• Žarko Mataja Mafrici, član VMO
• Davorka Milanović, referent za mjesnu samoupravu, tajnica MO
Ostali nazočni:
Sjednici nisu bili nazočni:
• Mirjana Karabaić, član VMO
Usvajanje Zapisnika sa 14. sjednice Vijeća Mjesnog odbora Luka od 29.06.2011. godine:
• Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Predsjednik VMO Luka, gdin. Saša Pavlović pozdravio je prisutne i predložio slijedeći
DNEVNI RED
1. Tekuća komunalna problematika
2. Razno
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.
AD 1
Predsjednik je upoznao vijećnike sa zaprimljenim dopisom:
• Tržnice Rijeka d.o.o. – dopis vezan za širenje neugodnih mirisa iz šahti na području
gradske tržnice.
Zaključak:
Predsjednik VMO Luka će osobno kontaktirati direktoricu Tržnica Rijeka d.o.o., gñu.
Silvanu Šubat.
Gdin. Zlatko Leporić pita što je sa proširenjem javne rasvjete na spoju Verdieve ulice i ulice
Riva Boduli.
Zaključak:
Još uvijek nije dobivena suglasnost zgrade Riva Boduli 1 (Transadria) čiji predstavnik
inzistira na očitovanju Konzervatorskog odjela Rijeka. Obvezu kontaktiranja
konzervatora je preuzeo g. Jauk iz OGU za komunalni sustav.
•
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Gdin. Zlatko Leporić ponovno ukazuje na intenzivnu "nelegalnu" preprodaju poljoprivrednih
proizvoda u ulicama Riva Boduli, Zagrebačkoj i Demetrovoj.
Zaključak:
Radi korištenja godišnjih odmora Vijeće je odlučilo da će se na slijedećoj sjednici
odlučiti o formi i načinu ukazivanja na ovaj problem svim nadležnim službama, obzirom
da jedino njihovo zajedničko djelovanje daje barem privremene rezultate.
•

AD 2
Vijećnici su raspravljali o igralištu na Delti uz koje je ureñen prostor za malu djecu.
Postavljene su ljuljačke, tobogan i vrtuljak. Vijećnici smatraju da je potrebno postaviti i
rasvjetni stup.
Zaključak:
Sugerirati će se susjednom mjesnom odboru Centar – Sušak da od nadležnih službi
zatraži postavljanje rasvjetnog stupa.
•

Predsjednik VMO g. Saša Pavlović je podsjetio vijećnike da još uvijek na adresu MO Luka
nije stigao nikakav odgovor na Prijedlog izmjena i dopuna "Odluke o ureñenju prometa na
području Grada Rijeke" koji je 30.03. o.g. upućen Gradskoj organizaciji SDP-a Rijeka.
Zaključak:
Vijećnik Žarko Mataja Mafrici je preuzeo obvezu provjeriti u stranci (SDP), što je s
odgovorom na prijedlog MO Luka.
•

Sjednica je završila u 20:00 sati.
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice.
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:

Predsjednik VMO Luka

Davorka Milanović

Saša Pavlović
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