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ZAPISNIK
17. SJEDNICE VMO LUKA

17. sjednica VMO Luka održana je 28.09.2011. (srijeda) s početkom u 18.30 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 16. sjednice Vijeća Mjesnog odbora Luka od 31.08.2011. godine:
• Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Predsjednik VMO Luka, gdin. Saša Pavlović pozdravio je prisutne i predložio slijedeći
DNEVNI RED
1. Prijave programskih aktivnosti za 2012. godinu
2. Tekuća komunalna problematika
3. Razno
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.
AD 1
Prisutni su se upoznali sa dopisom Odjela za gradsku samoupravu i upravu od 05. rujna o.g. u
kojem se mjesnim odborima daju upute za prijave programskih aktivnosti za 2012. godinu,
financiranih od strane toga Odjela. Pročitana je i dodatna uputa od 22. rujna s pojašnjenjem
uvedene novine sufinanciranja poklon paketa u visini 20 kn od strane roditelja u sklopu
programske aktivnosti "Dočeka Djeda Mraza", te uključivanje najmanje tri volontera, po mogućnosti
roditelja, u realizaciju tog programa.
Gdin. Zlatko Leporić predsjednik Pododbora za sport je iznio i želju Pododbora da se u slijedećoj
godini organizira tri malonogometna turnira: jedan za Dan osloboñenja Rijeke (3. svibnja), drugi za
Dane MO Luka (lipanj 2012.) i treći u rujnu 2012. godine.
Nakon diskusije o programskim aktivnostima za 2012. godinu, Vijeće je zaključilo:
Zaključak:
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1. Za 2012. godinu prijaviti će se programske aktivnosti na nivou prošlih godina s
pojačanim sportskim programom, kako slijedi:
• Dani MO Luka koji će obuhvatiti: dio sportskog programa (malonogometni turnir i
udičarenje), kulturni program ("Likovne susrete u Jedrarskoj", izložba) program iz
područja zdravstva (mjerenje tlaka i šećera u krvi)
• Sportski program
• Bulletin
• Doček "Djeda Mraza"
• Božićni koncert
2. Umjesto sufinanciranja dječjih poklona sa 20 kn od strane roditelja u sklopu programa
"Doček Djeda Mraza", koristiti će se sredstva donacija.
3. Animirati će se troje roditelja kako bi se uključili u programsku aktivnost "Dočeka Djeda
Mraza"

AD 2
Prisutni su se upoznali sa zaprimljenim dopisima nadležnih službi:
OGU za komunalni sustav – odgovor na problem čišćenja kanalizacijskog sustava na
području MO Luka.
Zaključak:
Uputiti će se odgovor pročelnici OGU za komunalni sustav, gñi. Ireni Miličević u kojem
će se iskazati razumijevanje VMO Luka za tešku financijsku situaciju, ali uz napomenu
da se ne može odustati od zahtjeva za čišćenjem kanalizacijskog sustava u slijedećoj
godini.
•

• OGU za komunalni sustav – odgovor na problem čišćenja Verdieve ulice
Gospoña Karabaić je u razgovoru istaknula da se vide neki pomaci, ali i dalje su koševi za sitni
otpad krcati smeća, pa posao ne smatra u potpunosti obavljenim.
Gospodin Željko Selci smatra da komunalno redarstvo ne obavlja svoj posao.
Zaključak:
Uputiti će dopis pročelnici OGU za komunalni sustav, gñi. Ireni Miličević sa prijedlogom
da se ovo područje češće obilazi i nadzire njegova čistoća.
Državni inspektorat, PJ Rijeka – odgovor na predstavku MO vezanu za prekomjernu buku
iz caffe bara "Pul Trave", za koju ta institucija smatra da ne predstavlja povredu propisa u
smislu Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti.
Nakon razgovora o stavu Državnog inspektorata vijećnici su odlučili kako slijedi:
Zaključak:
Uputiti će dopis Odsjeku sanitarne inspekcije s priloženom preslikom odgovora
Državnog inspektorata, te na znanje pročelnice OGU za komunalni sustav i ovlaštenim
predstavnicima stanara zgrade V. Lisinski 8 i Zagrebačke 19, na čiju inicijativu je mjesni
odbor i postupio.
•

Rijeka promet d.d. – dozvola za parkiranje pretplatnika na parkiralištu Delta ili Putnička
obala
Kao što je najavljeno na prezentaciji održanoj u prostorijama MO Luka 08. rujna o.g., radi
ureñenje prometnih tokova na području tržnice i smanjenja parkirnih mjesta, omogućiti će se
grañanima alternativne mogućnosti parkiranja na Delti ili Putničkoj obali. Tajnica je dopis Rijeka
prometa već proslijedila ovlaštenim predstavnicima stanara s područja tržnice da s njime
upoznaju svoje sustanare.

•

Vijećnici su se upoznali sa zaprimljenim mailovima ravnatelja Direkcije za komunalno redarstvo
vezanima za prijave komunalnog nereda:
•

otvorena rupa uz šahtu kod fontane ispred kazališne zgrade
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Zaključak:
Riješeno.
•

uzdignute šahte na Gatu Karoline Riječke

Zaključak:
Vlasnik šahti je Luka d.d. Direkcija komunalnog redarstva će od vlasnika zatražiti da se
šahte vrate u ležište.
AD 3
Vijećnik Žarko Mataja Mafrici je upoznao prisutne sa inicijativom Udruge pomorskih kapetana
za postavljanjem edukativnih ploča uz šetnicu na Riječkom lukobranu. Pročitan je mail gdina.
Ive Šantića. Vijećnici smatraju inicijativu hvale vrijednom i zaključuju kako slijedi:
Zaključak:
•
•

u ovu inicijativu se osim Udruge pomorskih kapetana i MO Luka treba uključiti i:
Lučku upravu, Grad Rijeku, Turističku zajednicu, udrugu Pro torpedo ....
predlaže se sastanak "upoznavanja" sa predlagateljem g. Ivom Šantićem, nakon
čega bi se odlučilo što i kako dalje

Vijećnik Žarko Mataja Mafrici je izvijestio prisutne da će slijedeći tjedan, 3. do 7. listopada biti
organiziran sastanak u prostorijama MO Luka na koji će doći članica Gradskog vijeća, gña.
Ana Komparić Devčić, koja će obrazložiti stav Kluba vijećnika SDP-a vezan za Prijedlog
izmjena i dopuna Odluke o ureñenju prometa na području Grada Rijeke, koji im je Mjesni odbor
Luka uputio još 30. ožujka o.g.

Sjednica je završila u 19.30 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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